
 

 

 
 

 

Πρόσκληση Προγράμματος  

"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης" 
 
Μπορούν να συμμετέχουν 

 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το 
φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 
35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα. 

 Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν συναφή με την 
ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά 
τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 € για το ατομικό 
εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα. 

 Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα 
συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων 

 
Επιδοτούνται 
 
Η δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς 
επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους : Ιατρού, Οδοντιάτρου, 
Κτηνιάτρου, Φυσιοθεραπευτή, Βιολόγου, Ψυχολόγου, Μαίας, Δικηγόρου, Αρχιτέκτονα, 
Μηχανικού, Τοπογράφου, Χημικού, Γεωπόνου, Γεωλόγου, Δασολόγου, Ωκεανογράφου, 
Σχεδιαστή, Δημοσιογράφου, Συγγραφέα, Διερμηνέα, Ξεναγού, Μεταφραστή, Καθηγητή ή 
Δασκάλου, Καλλιτέχνη Γλύπτη ή Ζωγράφου ή Σκιτσογράφου ή Χαράκτη, Ηθοποιού, 
Μουσικού, Χορευτή, Χορογράφου, Σκηνοθέτη, Σκηνογράφου, Ενδυματολόγου, Διακοσμητή, 

Οικονομολόγου, Αναλυτή, Προγραμματιστή, Ερευνητή ή Συμβούλου Επιχειρήσεων, 
Λογιστή ή Φοροτέχνη, Αναλογιστή, Κοινωνιολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού, κ.α. 
 
Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 32,5 εκατ. € (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 

19.500.000 

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

5.785.000 

Αττική 5.070.000 

Στερεά Ελλάδα 1.261.000 

Νότιο Αιγαίο 884.000 

Σύνολο 32.500.000 

 
 
 



 

 

 
 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση. 

 

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.) 

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 (ΝΘΕ) 12.000 € 

7 
Αποσβέσεις παγίων² / Χρηματοδοτική μίσθωση³ 

εξοπλισμού 
20% ΕΚΤ (Χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

8 
Αγορά⁴/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού⁵/ 

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

 
 
 
 
Συγκεκριμένα πεδία που ενδιαφέρουν 
 
2) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής 
υποστήριξης και 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€. Οι 
δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 2.000,00 € (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά). 
 
Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο δικαιούχο 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 
(εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης, κ.α.).  
 
8) 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 (finance leasing) εξοπλισμού, με 
την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος. 
 
 
Επιδοτούνται με 
 

 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 περισσότερων ατόμων. 

 
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών. 
 
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
Εισοδηματικά κριτήρια: Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα 
πρέπει να είναι έως 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδημα κατά 
το έτος 2015 θα πρέπει να είναι έως 35.000 ευρώ. 
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.1.2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και 
κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες 
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, 
υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου 
και επαγγελματικής κατάρτισης) 

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 
 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 
 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 

μικρής κλίμακας 
 Προμήθεια αναλωσίμων 
 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταιρών) 
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 
 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο 

τίτλο βιομηχανικής 
 
Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση. 
 
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής 
 
Επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 5.000€, κρίνονται μη επιλέξιμα εξ’ 
αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν. 
Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 25.000€, το ποσό της Δημόσιας 
Χρηματοδότησης, πέρα των 25.000 € θεωρείται ως Ιδία Συμμετοχή. 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να μην 
υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 
 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr . 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή 

μέχρι τις 10.05.2016. 
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των Φακέλων, καθώς η αξιολόγηση για το 
σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016. 
 

http://www.ependyseis.gr/

