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Ταυτότητα ∆ράσης 
Η δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της 
άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους 
σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο1. 
 
∆υνητικοί ∆ικαιούχοι 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 
� Κατηγορία ∆ικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, 

� Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή µε την ειδικότητά τους 
επαγγελµατική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση µισθωτής 
εργασίας, ούτε λαµβάνουν σύνταξη γήρατος. 

� Συνεργασίες µεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση 
συνεργαζόµενων σχηµάτων/µορφών επιχείρησης, µικρών και πολύ 
µικρών, στις οποίες θα συµµετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις 
προαναφερόµενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
o συµµετοχή µε ίσα εταιρικά µερίδια, 
o συνέργεια ή συµπληρωµατικότητα µεταξύ των ειδικοτήτων των 

συνεργαζοµένων φυσικών προσώπων. 
 
Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη δράση ανά κατηγορία δικαιούχου είναι οι 
κάτωθι: 
� Κατηγορία ∆ικαιούχων Α (Άνεργοι): 
• Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιµης προς αυτή σχολής, της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

• Να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την 
υποβολή της αίτησης.  

• Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώο (ΑΦΜ). 
• Το συνολικό δηλωθέν εισόδηµά τους για το φορολογικό έτος 2015 να 

µην υπερβαίνει, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 
20.000€ για ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό 
εισόδηµα. 

• Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας και 
µόνο αίτησης χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε 
αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

• Να δραστηριοποιηθούν  επαγγελµατικά σε δραστηριότητα συναφή µε 
την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις 
αποκλειστικά µε µία από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές µορφές: 
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία, Ετερόρρυθµη 
Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Ατοµική Επιχείρηση, καθώς και Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισµό2. 

• Να κάνουν έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µόνο στους 
επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆. 2008), όπως 
αυτοί ορίζονται στην προκήρυξη από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και έως την καταληκτική 
ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης και να τους 
διατηρήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Να 
διαθέτουν µόνο επιλέξιµους ΚΑ∆, καθ' όλη τη διάρκεια του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. ∆ύναται να διαθέτουν ΚΑ∆ του λιανικού και 
χονδρικού εµπορίου ως συµπληρωµατική δευτερεύουσα 
δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα 
δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιµης 
δραστηριότητας. 

• Να λειτουργήσουν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 

συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να µην 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα 
των µεταφορών) µέσα σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και 
τα δύο (2) προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο 
χορήγησης του εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης.  

• Να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την 
ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε 

                                                           
1 Ως αυτοτελής επαγγελµατικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί 
χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν 
χρησιµοποιείται µε οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία. 
2 Στα επαγγέλµατα όπου ειδικό νοµικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση 
νοµικού προσώπου ορισµένης µόνο µορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του 
Ν. 4038/2012), ο νοµικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιµη µορφή νοµικού 
προσώπου για τη ∆ράση. 

επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.12 µέχρι και την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµάτων 
κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηµατικό τους σχέδιο ενταχθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
χρηµατοδότησης µέχρι και την ηµεροµηνία ένταξής τους δεν έχουν 
ενταχθεί σε άλλα προγράµµατα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από 
αίτηση χρηµατοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε 
φάση αξιολόγησης. 

 
� Κατηγορία ∆ικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούµενοι): 
• Να διαθέτουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης 

πτυχίο σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιµης προς 
αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένη από τον 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

• Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώο (ΑΦΜ). 
• Το συνολικό δηλωθέν εισόδηµά τους για το φορολογικό έτος 2015 να 

µην υπερβαίνει, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 
20.000€ για ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό 
εισόδηµα. 

• Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας 
και µόνο αίτησης χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου (είτε 
αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

• Να µην έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και να µη λαµβάνουν 
σύνταξη γήρατος κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
Πρόσκλησης. 

• Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης να 
δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελµατικά ως ατοµικές επιχειρήσεις σε 
δραστηριότητα συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο 
σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆. Μέχρι την υποβολή 
των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑ∆ 
κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιµοι. Θα πρέπει να 
διαθέτουν µόνο επιλέξιµους ΚΑ∆, καθ' όλη τη διάρκεια του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. ∆ύναται να διατηρούν ΚΑ∆ του λιανικού 
και χονδρικού εµπορίου ως συµπληρωµατική δευτερεύουσα 
δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα 
δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας 
επιλέξιµης δραστηριότητας. 

• Να λειτουργούν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
• Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει 

στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της 
ενίσχυσης από αυτή τη ∆ράση, να µην υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) µέσα 
σε µία τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος και τα δύο (2) 
προηγούµενα ηµερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του 
εννόµου δικαιώµατος της ενίσχυσης.  

• Να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε 
την ιδιότητα του ατοµικού επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου 
σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.12 µέχρι και την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης, πλην προγραµµάτων 
κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηµατικό τους σχέδιο ενταχθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να προσκοµίσουν υπεύθυνη 
δήλωση ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
χρηµατοδότησης µέχρι και την ηµεροµηνία ένταξής τους δεν έχουν 
ενταχθεί σε άλλα προγράµµατα ή/και έγγραφη παραίτησή τους από 
αίτηση χρηµατοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε 
φάση αξιολόγησης. 

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συµµετοχής ισχύουν και στην 
περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο 
ξεχωριστά. 
 
� Συνεργασίες µεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις 

δύο ανωτέρω κατηγορίες:  
• Οι συνεργαζόµενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν 

εταιρεία που θα έχει µία από τις ακόλουθες νοµικές µορφές: Εταιρεία 
Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία, Ετερόρρυθµη Εταιρεία, 
Ι.Κ.Ε., καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 
4019/2011 ή Συνεταιρισµό. 

• Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούµενοι συµµετέχουν σε 
συνεργατικά σχήµατα για τη δηµιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει 
να έχουν διακόψει την υφιστάµενη ατοµική επαγγελµατική τους 
δραστηριότητα µέχρι και την ηµεροµηνία προσκόµισης των 
δικαιολογητικών ένταξης.  

• Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την 
υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι µεταξύ τους είτε σύζυγοι, 
είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθµού. 

• ∆εν επιτρέπονται οι συµπράξεις-ενώσεις ατοµικών επιχειρήσεων. 
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Όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας και συµµετοχής στη δράση. 
 
Επιλέξιµες Κατηγορίες ∆απανών - Όρια ∆απανών 
1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισµού, 

σταθερής και κινητής επαγγελµατικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 
θέρµανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε 
θερµοκοιτίδες, κα.): έως 60% του προϋπολογισµού του σχεδίου. 

2. ∆απάνες για αµοιβές τρίτων (νοµική, συµβουλευτική, λογιστική 
υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου, 
υπηρεσίες θερµοκοιτίδας, εξειδικευµένα σεµινάρια επαγγελµατικής 
κατάρτισης, κα.): έως 20% του προϋπολογισµού του σχεδίου. 

3. ∆απάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις: έως 10% 
του προϋπολογισµού του σχεδίου. 

4. Προµήθεια αναλωσίµων: έως 15% του προϋπολογισµού του σχεδίου. 
5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία/εταίρων): έως 30% 

του προϋπολογισµού του σχεδίου. 
6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις: έως 12.000€ του 

προϋπολογισµού του σχεδίου. 
7. Αποσβέσεις παγίων / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού: έως 20% 

του προϋπολογισµού του σχεδίου. 
8. Αγορά / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού / ∆ιαµόρφωση 

εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας: έως 40% του προϋπολογισµού 
του σχεδίου. 
 

∆ιευκρινίζεται ότι: 
o Σε περίπτωση χρήσης της Κατηγορίας ∆απάνης 8 υπάρχει υποχρέωση 

της διατήρησης της επένδυσης και για τρία (3) έτη µετά από την 
τελική πληρωµή της δηµόσιας δαπάνης. 

o Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιµες εφόσον ο µισθωτής είναι 
σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού µε τον εκµισθωτή. Σε 
περίπτωση σύστασης νοµικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση 
ισχύει για όλους τους εταίρους. 

o Η δαπάνη της Νέας Θέσης Εργασίας (ΝΘΕ) δεν είναι επιλέξιµη εφόσον 
ο εργαζόµενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθµού µε τον 
εργοδότη δικαιούχο του σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νοµικού 
προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. 

o Ο/οι νεοπροσλαµβανόµενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι 
εγγεγραµµένος/οι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την 
ηµεροµηνία πρόσληψης. 

o Στο µισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις και οι εργοδοτικές εισφορές. 

o Η δαπάνη για τη διαµόρφωση εσωτερικού χώρου µικρής κλίµακας δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000€. 

o Η αµοιβή για τη σύνταξη, υποβολή, και, παρακολούθηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€. 

o Οι δαπάνες για αµοιβές νοµικής και λογιστικής υποστήριξης δεν µπορεί 
να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000€ (είτε µεµονωµένα, είτε 
συνολικά). 

o Το κόστος του σχεδιασµού και της κατασκευής επαγγελµατικής 
ιστοσελίδας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 2.000€. Σηµειώνεται ότι η 
δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιµη µόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές 
προσβασιµότητας από ΑΜΕΑ. 

o Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην 
περίοδο υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

o ∆εν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.  
 
 
Προϋπολογισµός Επενδυτικών σχεδίων - Ποσοστό ενίσχυσης - 
Προκαταβολή 
Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επιχειρηµατικά σχέδια συνολικού 
προϋπολογισµού από 5.000€ έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του 
προϋπολογισµού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται 
από συνεργατικό σχήµα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο 
συµµετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισµός του σχεδίου 

δύναται να ανέλθει έως 40.000€ ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών 
ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€.  
Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισµού κάθε επενδυτικού σχεδίου.  
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής µέχρι το 40% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού σχεδίου µε την 
προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 
 
∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων 
Η υλοποίηση των επιχειρηµατικών σχεδίων ξεκινά από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξής τους και µπορεί να διαρκέσει έως είκοσι 
τέσσερις (24) µήνες. 
 
Συνολικός Προϋπολογισµός Προγράµµατος 
Ο προϋπολογισµός της ∆ηµοσίας ∆απάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 
εκατ. € και θα κατανεµηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος Α' Εξάµηνο 
2016: 65% και 2ος κύκλος Β' Εξάµηνο 2016: 35%). 
Ο προϋπολογισµός της παρούσας δράσης του 1ου κύκλου χρηµατοδοτείται 
µε το συνολικό ποσό των 32.500.000€ (∆ηµόσια ∆απάνη).  
 
∆ιαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 
Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων.    
Ο φυσικός φάκελος µε τα δικαιολογητικά ένταξης θα προσκοµίζεται µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έως την ηµεροµηνία που θα ορίζεται 
στην απόφαση µε τον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της 
δράσης και µόνο για τα δυνητικά εντασσόµενα σχέδια. 
Ως ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων των 
επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται η 08.03.16 µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής στις 15.04.16. 
 
Αξιολόγηση Σχεδίων 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει 
των ακόλουθων κριτηρίων αξιολόγησης: 
 Α.   Εισοδηµατικά Κριτήρια ∆υνητικών ∆ικαιούχων: εξετάζεται το ατοµικό 

εισόδηµα του εταίρου/εταίρων στην περίπτωση που οι συµµετέχοντες 
στο εταιρικό κεφάλαιο  δεν υποβάλουν κοινή µε άλλους φορολογική 
δήλωση και το οικογενειακό εισόδηµα στην περίπτωση που οι 
συµµετέχοντες υποβάλουν κοινή µε άλλους φορολογική δήλωση – 
Συντελεστής Βαρύτητας: 35% 

Β.    Κατάσταση Επιχειρηµατικού Σχεδίου: εξετάζονται: (1) η σαφήνεια και 
πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, και, (2) οι προβλέψεις 
εσόδων-εξόδων της επιχείρησης – Συντελεστής Βαρύτητας: 25%  

Γ.   Χαρακτηριστικά Εταίρου/ων: εξετάζονται: (1) η διάρκεια ανεργίας 
στην περίπτωση ανέργου εταίρου και η έναρξη επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στην περίπτωση του αυτοαπασχολούµενου, και, (2) 
η ύπαρξη ή µη τεκµηριωµένης συνεργασίας εταίρων ίδιας ή 
διαφορετικών ειδικοτήτων – Συντελεστής Βαρύτητας: 40%  

Όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθµολογία από πενήντα και άνω 
είναι κατ' αρχήν επιλέξιµες στη δράση µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού. 
 
Παρακολούθηση Σχεδίων 
Η παρακολούθηση των επιχειρηµατικών σχεδίων των δικαιούχων θα 
γίνεται µέσω επαληθεύσεων (είτε διοικητικών είτε επιτόπιων) σε 
περιπτώσεις προκαταβολών, ενδιάµεσων, και, τελικών αιτηµάτων 
πιστοποίησης δαπανών. Συγκεκριµένα: 
o Η πρώτη Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να 

υποβληθεί µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού 
οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. 

o Η δεύτερη Αίτηση Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι 
δυνατόν να υποβληθεί µετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του 
συνολικού οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. 

o Ο δικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης 
δαπανών του επιχειρηµατικού σχεδίου του χωρίς την υποβολή Αίτησης 
Ενδιάµεσης Επαλήθευσης δαπανών. 

 

                                                                                                


