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ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

(Β’ ΚΤΚΛΟ) 

τόχοσ: 
Το πρόγραμμα ςτοχεφει τθν υποςτιριξθ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ανζργων και 

αυτοαπαςχολοφμενων για τθν ζναρξθ/υποςτιριξθ τθσ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με 

τθν ειδικότθτά τουσ και τθν οργάνωςθ αυτοτελοφσ επαγγελματικοφ χϊρου. 

Επιδίωξθ του προγράμματοσ είναι θ μείωςθ τθσ ανεργίασ των πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ μζςω τθσ αυτοπαςχόλθςθσ, με τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με τθν 

ειδικότθτα τουσ και τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.   

Δικαιοφχοι: 
 Κατθγορία Δικαιοφχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ , μιςκωτοί (πλιρουσ ι 

μερικισ ι εποχιακισ απαςχόλθςθσ), υφιςτάμενοι επιχειρθματίεσ που κα ςυςτιςουν νζα εταιρία με 

ανζργουσ ι μιςκωτοφσ. 

 Κατθγορία Δικαιοφχων Β: Υφιςτάμενοι ατομικοί επιχειρθματίεσ (αυτοαπαςχολοφμενοι) που αςκοφν ιδθ 

ςυναφι με τθν ειδικότθτά τουσ (τίτλο ςπουδϊν) επαγγελματικι δραςτθριότθτα, όπωσ επίςθσ 

και ςυνεργαςίεσ μεταξφ αυτϊν. 

Μποροφν να ςυμμετζχουν: 
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ι ιςότιμθσ ςχολισ Ελλάδοσ ι εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνθ από το ΔΟΑΤΑΠ) ι κάτοχοι 

αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν προςόντων, από  ΣΑΕΙ ι ΣΑΕΠ. Επίςθσ, πτυχία από Σχολζσ Θεάτρου και Χοροφ 

αναγνωριςμζνεσ από το Υπ. Πολιτιςμοφ ωσ τριτοβάκμιεσ και απόφοιτοι μουςικϊν εκπαιδευτθρίων 

αναγνωριςμζνων από το Κράτοσ (το πρώτο πτυχίο κα πρζπει να ζχει αποκτθκεί μετά τθν 1/1/1995).   

Επιλζξιμοσ επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ: 
 ζωσ 25.000 ευρϊ ςτθν περίπτωςθ ενόσ ατόμου που ανοίγει ατομικι επιχείρθςθ. 

 ζωσ 40.000 ευρϊ για ςυνεργατικά ςχιματα δφο ατόμων. 

 ζωσ 50.000 ευρϊ για ςυνεργαςίεσ τριϊν ι περιςςοτζρων ατόμων. 

Ποςοςτό Επιδότθςθσ: 
Το ποςοςτό επιδότθςθσ των επενδυτικϊν ζργων κα ανζρχεται ςτο 100% 

Επιλζξιμεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ:  
Οι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που κα χρθματοδοτθκοφν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι του: ιατροφ, 

οδοντιάτρου, κτθνιάτρου, φυςιοκεραπευτι, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίασ, δικθγόρου, αρχιτζκτονα, μθχανικοφ, 

τοπογράφου, χθμικοφ, γεωπόνου, γεωλόγου, δαςολόγου, ωκεανογράφου, ςχεδιαςτι, δθμοςιογράφου, 

ςυγγραφζα, διερμθνζα, ξεναγοφ, μεταφραςτι, κακθγθτι ι δαςκάλου, καλλιτζχνθ γλφπτθ ι ηωγράφου ι 

ςκιτςογράφου ι χαράκτθ, θκοποιοφ, μουςικοφ, χορευτι, χορογράφου, ςκθνοκζτθ, ςκθνογράφου, 

ενδυματολόγου, διακοςμθτι, οικονομολόγου, αναλυτι, προγραμματιςτι, ερευνθτι ι ςυμβοφλου επιχειριςεων, 

λογιςτι ι φοροτζχνθ, αναλογιςτι, κοινωνιολόγου και κοινωνικοφ λειτουργοφ κ.α. 

Βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
I. Ειςοδθματικά κριτιρια 

Για τουσ  ενδιαφερόμενουσ που κα υποβάλλουν αίτθςθ με τθν ιδιότθτα του ανζργου ι μιςκωτοφ ιςχφουν τα 

εξισ: 
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‒ Για τθν κατθγορία Α, ο  μζςοσ όροσ του ειςοδιματοσ επιβολισ ειςφοράσ για τα φορολογικά ζτθ 2015, 

2014 & 2013, να μθν υπερβαίνει ανάλογα με τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ κατά το φορολογικό ζτοσ 

2015 τισ 22.000 ευρϊ για το ατομικό  ειςόδθμα  ι τισ 35.000 ευρϊ για το οικογενειακό ειςόδθμα. 

‒ Για τθν κατθγορία Β, ιςχφουν όςα αναφζρονται παραπάνω κακϊσ επίςθσ κα πρζπει και o μζςοσ 

όροσ του ςυνόλου των ακακαρίςτων εςόδων από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για τα ζτθ 2015, 2014 

& 2013 να μθν υπερβαίνει τισ 40.000 ευρϊ 

 
II. Επιδότθςθ από προγράμματα ςτο παρελκόν 

‒ Ο ενδιαφερόμενοσ να μθν ζχει ενταχκεί ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα με τθν ιδιότθτα του 

ατομικοφ επιχειρθματία/επιτθδευματία ι του εταίρου ςε επιχορθγοφμενθ εταιρεία, από τθν 1/1/2013, 

πλθν προγραμμάτων κατάρτιςθσ. 

 
III. Να μθν ςυμμετζχουν με τθν ιδιότθτα του εταίρου/μετόχου ςε άλλεσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε νομικισ 

μορφισ από τθν 1/1/2015, εξαιρείται θ κατοχι μετοχών εταιρειών ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο. 

 
IV. Να μθν ζχουν και τθν ιδιότθτα του ατομικοφ επιχειρθματία κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ και να μθν ζχουν προβεί ςε διακοπι τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (ωσ 

ατομικοί επιχειρθματίεσ) από τθν 1/1/2017 και μζχρι και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ: 
Για τθν διετι περίοδο ενίςχυςθσ καλφπτεται (ενδεικτικά): 

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικοφ χϊρου, δαπάνεσ θλεκτριςμοφ, ςτακερισ και κινθτισ 

επαγγελματικισ τθλεφωνίασ, φδρευςθσ, κζρμανςθσ, λοιπζσ κοινόχρθςτεσ δαπάνεσ, δαπάνεσ φιλοξενίασ 

ςε κερμοκοιτίδεσ, κα.), ζωσ 60% του προχπολογιςμοφ 

2. Δαπάνεσ για αμοιβζσ τρίτων (νομικι, ςυμβουλευτικι, λογιςτικι υποςτιριξθ, ςφνταξθ και 

παρακολοφκθςθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου, υπθρεςίεσ κερμοκοιτίδασ, εξειδικευμζνα ςεμινάρια 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, κα.), ζωσ 20% του προχπολογιςμοφ 

3. Δαπάνεσ προβολισ, δικτφωςθσ και ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ, ζωσ 10% του προχπολογιςμοφ 

4. Προμικεια αναλωςίμων, ζωσ 15% του προχπολογιςμοφ 

5. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δικαιοφχου(επιχειρθματία/εταίρων), ζωσ 30% του προχπολογιςμοφ 

6. Μιςκολογικό κόςτοσ για νζα/εσ κζςθ/εισ  ζωσ 12.000€ 

7. Αποςβζςεισ παγίων/ Χρθματοδοτικι μίςκωςθ εξοπλιςμοφ ζωσ 20% ΕΚΣ χωρίσ χριςθ ριτρασ ευελιξίασ 

8. Αγορά /Χρθματοδοτικι μίςκωςθ εξοπλιςμοφ /Διαμόρφωςθ εςωτερικοφ χϊρου μικρισ κλίμακασ, ζωσ 

40% του προχπολογιςμοφ με χριςθ ριτρασ ευελιξίασ 

Χρονοδιάγραμμα: 
Η ζναρξθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ορίηεται ςτισ 5.7.2017.  Η θλεκτρονικι υποβολι μπορεί να γίνει ςε 3 

διαφορετικζσ περιόδουσ οι οποίεσ είναι οι εξισ: 

‒ 1θ περίοδοσ υποβολισ: Ζναρξθ  5.7.2017 - Λιξθ 9.8.2017 

‒ 2θ περίοδοσ υποβολισ: Ζναρξθ  6.9.2017 - Λιξθ 11.10.2017 

‒ 3θ περίοδοσ υποβολισ: Ζναρξθ 8.11.2017 - Λιξθ 13.12.2017  
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Διάρκεια Ζργων 

Η διάρκεια υλοποίθςθσ των εγκεκριμζνων ζργων ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν θμερομθνία 
τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ. 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ Δράςθσ:  

Η δράςθ του Β' κφκλου χρθματοδοτείται με ςυνολικό ποςό 80 εκατ.€ (Δθμόςια Δαπάνθ) και κατανζμεται ανά 
ομάδα Περιφερειϊν και ανά κατθγορία Δικαιοφχων Α) Νζεσ Επιχειριςεισ (60%) και Β) ΤφιςτάμενεσΕπιχειριςεισ 
(40%). 

 


