
 

   

 
 

 

Πρόσκληση προγράμματος  
"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" 

 
Μπορούν να συμμετέχουν 
 
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 
 Ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες 

χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες: 
 

A/A Κατηγορία Ενέργειας Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό στο 

Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του 
Έργου 

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, κ.α.) 

8% 

3 
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε 

εκθέσεις 
15% 

4 
Αποσβέσεις παγίων³ / Χρηματοδοτική μίσθωση⁴ 

εξοπλισμού 
30% ΕΚΤ (Χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

5 
Αγορά⁵/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού⁶/ 

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 
40% (με χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

6 Προμήθεια Αναλωσίμων 15% 

7 
Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου 

(Επιχειρηματία/εταίρων) 
30% 

8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ) 24.000 € 

9 
Δαπάνες προετοιμασίας, Υποβολής, 

Κατοχυρωμένης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο 
τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 

20% 

 
- εξαιρούνται τόκοι επί χρεών, ΦΠΑ και η αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων. 
 



 

   

 
 
 
Επισημαίνονται οι παρακάτω δαπάνες :  
 
2) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων 
Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης, 
υποβολής και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και δαπάνες επαγγελματικής 
κατάρτισης, κ.α. 
Ειδικά η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου 
επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 1.000,00€. 
 
Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο/ους δικαιούχο/ους επιχειρηματία είτε 
και στο νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο/ άνεργη και θα πρέπει να υλοποιηθεί από 
πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης. 
 
Στις Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες θερμοκοιτίδων 
(υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
mentoring, coaching,ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, εξειδικευμένες 
υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης, κ.α.). 
 
5) Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής 
κλίμακας 
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της 
επιχείρησης.  
 
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, με την προϋπόθεση 
ότι είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος και αμεταχείριστος. 
 
Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 72.000.000€  
(Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής : 

 
 

 
 
 
 

Περιφέρειες Συνολικός Π/Υ (Δ/Δ) € 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

43.440.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Πελοπόννησος, Βόρειο Αγαίο, Κρήτη 

12.780.000 

Αττική 11.040.000 

Στερεά Ελλάδα 2.760.000 

Νότιο Αιγαίο 1.980.000 

Σύνολο 72.000.000 



 

   

 
 
 
Επιδοτούνται 
 
Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000€ έως και 60.000€ με το ποσοστό χρηματοδότησης 
να ανέρχεται στο 100%. 
 
Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ’ 
αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν. 
 
Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000€, το ποσό της Δημόσιας 
Χρηματοδότησης, πέρα των 60.000€ θεωρείται Ιδία Συμμετοχή. 
 
Για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας : 

 Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων 
 Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Υλικά και Κατασκευές 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Ενέργεια 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
 Υγεία-Φάρμακα. 

 
Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε ., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση, καθώς και 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή 
για τη δράση. 
 
Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης χρηματοδότησης 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται η 17/3/2016 με 
καταληκτική ημερομηνία 24/5/2016. Δεν κατατίθεται φυσικός φάκελος κατά τη φάση της 
υποβολής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και μόνον για τα 
δυνητικά εντασσόμενα επενδυτικά σχέδια. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης 
και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή 
έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ 
εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
 
 
 


