
 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων  

Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
 

 

Α. ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Σο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για 

τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Σαμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα 

κατανεμηθεί σε δύο κύκλους (1ος κύκλος 2015: 35% και 2ος κύκλος 2016: 65% του προϋπολογισμού της δράσης). 

Η δράση εντάσσεται στον Αξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 

«Αύξηση της υγιούς νεοφυούς  επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 

8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».  

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο 

(2) κύκλους (1
ος

 κύκλος Α’ εξάμηνο 2016: 65% και 2
ος

 κύκλος, Β’ εξάμηνο 2016: 35%). 

 

Β. ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη/υποστήριξη της 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς  με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο . 

Ειδικότερα: 

 Κατηγορία Α: Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα 

ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. 

 ή 

 Κατηγορία Β: Υυσικά 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. 

 

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις 

οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες εφόσον τηρούνται τα εξής:  

1. υμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια  

2. υνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων. 

 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα περιλαμβανουν ΜΟΝΟ τους 

επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του 

Οδηγού.  

υνοπτικά οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν ΚΑΔ από: 

 τη μεταποίηση (16, 18, 23, 25, 26, 29, 31, 33, 3839) 

 τις κατασκευές (42, 43) 

 το εμπόριο (45), 

 τις επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν όλους τους 

επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες (69, 70 ,71, 
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 τις μεταφορέςαποθηκεύσεις (52) 

 την ενημέρωση επικοινωνία (58, 59, 62, 63, 

 τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες 

(68) 

 

72, 73, 74) 

 τις διοικητικές δραστηριότητες (78, 79, 81) 

 την εκπαίδευση ( 85) 

 την υγεία ( 86, 88) 

 τις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία ( 90,91, 93, 

95 και 96) 

 

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν στηρίζονται από το ΕΣΠΑ ΕΚ. 1301/2013, άρθρο 3 παρ.2) και τον 

Κανονισμό για τις Ενισχύσεις Ήσσονος ημασίας-De minimis ΕΚ.1407/2013, άρθρο 1), καθώς επίσης και οι 

επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 

υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη 

χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα 

ακόλουθα: 

 

Για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων:  

 Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΣΕΙ) ή ισότιμης 

προς αυτή σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)  

 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ) 

 Σο συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις €20.000 ατομικό ή τις 

€35.000 οικογενειακό.  

 Να κάνουν έναρξη εργασίας μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη 

διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ λιανικού & χονδρικού εμπορίου ως 

συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητη για την άσκηση 

της κύριας δραστηριότητας.  

 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής 

πρότασης. 

 Σο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην 

τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία 

ένταξης της πρότασης.  

 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η 

συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης. 

 

Κατηγορία Α:  

 Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.  

 Να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους συστήνοντας επιχειρήσεις 

αποκλειστικά με μια από τις εξής μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση και Κοινωνική 

υνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011 ή υνεταιρισμό.  

 

Κατηγορία Β:  

 Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης.  

 Να δραστηριοποιούνται ήδη ως ατομικές επιχειρήσεις σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την 

υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που 

δεν είναι επιλέξιμοι.  

 

υνεργασίες δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο κατηγορίες:  

 Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν εταιρεία με μια από τις εξής μορφές: Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Κοινωνική υνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011 ή υνεταιρισμό.  

 Θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.  
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 την περίπτωση που αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, θα πρέπει να έχουν 

διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών ένταξης 

 Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού 

σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1
ου

 και 2
ου

 βαθμού και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων. 

 Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις-ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων. 

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

το πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού: 

 Από 5.000 έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση. 

 έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. 

 έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. 

Σο ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της 

επένδυσης. Τπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης 

έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο 

στην Ελλάδα. 

 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Σ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας 

Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 

για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

α/α Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης 

Μέγιστο επιλέξιμο 

ποσοστό - ποσό στον 

προϋπ/σμό 

1 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, 

σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, 

λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), 

60% 

2 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής 

υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης 

επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης κα.) 

20% 

3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 10% 

4 Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30% 

6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000€ 

7 Αποσβέσεις παγίων*/ Φρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
20%, χωρίς χρήση 

ρήτρας ευελιξίας 

8 
Αγορά**/Φρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

40%, με χρήση ρήτρας 

ευελιξίας 

(*) Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού εντός της διάρκειας εντός της χρονικής περιόδου υλοποίησης του σχεδίου επένδυσης 

(**) Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 3 έτη μετά την ολοκλήρωση 

του έργου μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης 

 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (8/3/2016).  
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Ζ. ΤΠΟΒΟΛΗ  - ΤΛΟΠΟΙΗΗ - ΠΛΗΡΩΜΕ 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 15.04.2016. 

 

Οι πληρωμές των έργων γίνονται σε δύο (2) το πολύ ενδιάμεσες δόσεις (με την υποβολή και εξέταση 

αντιστοίχων αιτημάτων ενδιάμεσης επαλήθευσης πιστοποίησης) και αφορούν υλοποίηση τουλάχιστον 25% 

και 50% αντίστοιχα του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ενώ η αποπληρωμή (ή η συνολική 

πληρωμή εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης) με την υποβολή Αίτησης Σελικής 

Επαλήθευσης δαπανών. 

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής έως 40% με κατάθεση εγγυητικής υπερ του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και 

η εκχώρηση της σύμβασης στην τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου για το σύνολο ή τμήμα της 

δημόσιας χρηματοδότησης. 

 


