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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 
A/A Τίτλος 

Προγράμματος 
∆υνητικοί δικαιούχοι Ενισχυόμενοι τομείς 

προτεραιότητας 
επιχορηγούμενος π/υ Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Επιλέξιμες δαπάνες 

1 Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα 

 είναι άνεργοι 
εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕ∆ κατά την 
υποβολή της αίτησης 

 ασκούν ατομική 
δραστηριότητα και δεν 
είναι έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας, 
δεν είναι επιλέξιμοι οι 
επιτηδευματίες με 
ποσοστό μεγαλύτερο 
του 25% στο εμπόριο 
– έτος 2015 (σχ. 
πίνακας) 
Να κάνουν έναρξη 
δραστηριότητας σε 
επιλέξιμα ΚΑ∆ και 
μόνο, μετά την ημ/νία 
ηλεκτρονικής 
υποβολής 
 

Μη συμμετοχή σε άλλο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα 
από 1/1/2012 μέχρι την 
υποβολή 

 Αγροδιατροφή 
 Ενέργεια 
 Πολιτιστικές και 
∆ημιουργικές 
Βιομηχανίες  
 Εφοδιαστική 
Αλυσίδα 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 Υγεία - 
Φάρμακα  
 Υλικά - 
Κατασκευές 

 

15.000€- 60.000€ 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός 
προγράμματος: 120 
εκ. € 
1ος κύκλος: 72 εκ.€ 
 
Υπάρχει δυνατότητα 
προκαταβολής μέχρι 
και το 40% της 
αναλογούσας 
∆ημόσιας ∆απάνης 
έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής, 
από τραπεζικό ή άλλο 
δημόσιο 
χρηματοδοτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην 
Ελλάδα 
 
∆ιάρκεια υλοποίησης: 
24 μήνες από την 
ημερομηνία της 
απόφασης ένταξης 

100% 
 
Ημ/νία 
επιλεξιμότητας 
δαπανών: 
ημ/νία 
ηλεκτρονικής 
υποβολής 
 
Υποβολές: 
17/03/2016 – 
27/04/2016 
 
Μία μόνο 
πρόταση ανά 
δικαιούχο 
 

 (60%)το λειτουργικό κόστος της 
δραστηριότητας (ενοίκια 
επαγγελματικού χώρου, δαπάνες τρίτων 
όπως π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, φυσικό 
αέριο, κινητή επαγγελματική 
τηλεφωνία,)τα έξοδα φιλοξενίας σε 
θερμοκοιτίδες  

 (8%)οι αμοιβές τρίτων (νομική, 
λογιστική παρακολούθηση (max 
2.000€), παρακολούθηση φακέλου 
(max 1.000€) κ.α.) 

 (15%)οι δαπάνες προβολής, 
κατασκευής ιστοσελίδας (max 2.000€) 

 (15%) προμήθεια αναλώσιμων 
 (30%) ασφαλιστικές εισφορές 
 (24.000€) μισθολογικό κόστος 
 (30%) αποσβέσεις παγίων, 
χρηματοδοτική μίσθωση 

 (40%) Αγορά/ χρηματοδοτική 
μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση 
εσωτερικού χώρου (max 5000€) 
(διατήρηση 3 έτη από την τελική 
πληρωμή του δικαιούχου) 

 (20%) βιομηχανική ή πνευματική 
ιδιοκτησία 

∆απάνες ενοικίου και νέας θέσης δεν είναι 
επιλέξιμες αν αφορά σύζυγο ή συγγενή 
μέχρι 2ου βαθμού 


