
Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης –  
Β’ Κύκλος» 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα Οδηγιών 
 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ της απόφασης με αρ.πρωτ. 

1879/620/Α3 /26-03-2018 με θέμα: «Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και 

Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση 

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του 

ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 

2020»- ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ.» (ΑΔΑ: 6ΑΛΥ465ΧΙ8-ΒΧΦ) πρέπει να 

αποστείλουν στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της 1ης Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης το 

αργότερο έως την 17/05/2018.  

 

Αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του είναι διαθέσιμα τα 

παρακάτω αρχεία:  

 

1. Παράρτημα IV-Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης 

2. ΥΔ_Α1_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

3. ΥΔ_Α2_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

4. ΥΔ_Β1_Ενισχύσεις_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

5. ΥΔ_Β2_Δήλωση ΜΜΕ_Παράρτημα ΧΙ_ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 

6. Υπεύθυνη Δήλωση Συγγένειας 

7. ΥΔ Τυπικών Προϋποθέσεων Άνεργοι-Μισθωτοί 

8. ΥΔ Τυπικών Προϋποθέσεων Αυτοαπασχολούμενοι 

 

Ανάλογα με το είδος του δικαιούχου (Άνεργος/Μισθωτός ή Αυτοαπασχολούμενος) ή/και 

τη σύσταση εταιρείας/νομικής μορφής, προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά  του 

Αρχείου 1. 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση Α1 (Αρχείο 2) υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή (από τον 

Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής), και προσκομίζεται 

επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

Αφορά το δικαιολογητικό με Α/Α 7 της Κατηγορίας Α – Άνεργοι ή Μισθωτοί, το 

δικαιολογητικό με Α/Α 6 της Κατηγορίας Β –Αυτοαπασχολούμενοι και το δικαιολογητικό με 

Α/Α 4 του πίνακα που αφορά συστάσεις εταιρειών. 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση Α2 (Αρχείο 3) υπογράφεται από όλους τους εταίρους σε περίπτωση 

συνεργατικού σχήματος και προσκομίζεται επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

Αφορά το δικαιολογητικό με Α/Α 5 του πίνακα που αφορά συστάσεις εταιρειών. 
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Η Υπεύθυνη Δήλωση Β1 (Αρχείο 4) αφορά την αιτούσα προς χρηματοδότηση επιχείρηση 

και υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε 

περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής ή από όλους τους εταίρους σε περίπτωση 

συνεργατικού σχήματος.. Η περίοδος αναφοράς είναι από 1/1/2015 και μετά. 

Αφορά το δικαιολογητικό με Α/Α 9 των Κατηγοριών Α – Άνεργοι ή Μισθωτοί και Β – 

Αυτοαπασχολούμενοι. 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση Β2 (Αρχείο 5) αφορά την αιτούσα προς χρηματοδότηση επιχείρηση 

και υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε 

περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής ή από όλους τους εταίρους σε περίπτωση 

συνεργατικού σχήματος. Η περίοδος αναφοράς είναι το έτος 2016.  

Αφορά το δικαιολογητικό με Α/Α 8 της Κατηγορίας Α – Άνεργο ή Μισθωτοί, το 

δικαιολογητικό με Α/Α 7 της Κατηγορίας Β – Αυτοαπασχολούμενοι 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση συγγένειας (Αρχείο 6) υπογράφεται από τον ατομικό επιχειρηματία ή 

από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης εταιρείας/νομικής μορφής ή από 

όλους τους εταίρους σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος. 

Αφορά την υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το δικαιολογητικό με Α/Α 13  των Κατηγοριών 

Α – Άνεργοι ή Μισθωτοί και Β – Αυτοαπασχολούμενοι 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Τυπικών Προϋποθέσεων (Αρχείο 7 & 8) υπογράφεται από τον από 

τον ατομικό επιχειρηματία ή από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση σύστασης 

εταιρείας/νομικής μορφής ή από όλους τους εταίρους σε περίπτωση συνεργατικού 

σχήματος 

Αφορά το δικαιολογητικό με Α/Α 12 των Κατηγοριών Α – Άνεργοι ή Μισθωτοί και Β – 

Αυτοαπασχολούμενοι 

 

 


