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Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 

Προϋπολογισµός : 50.000.000 €   

Ποσοστό Επιδότησης : 100 %   

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός : Από 5.000€ έως 25.000 € ή έως 50.000 για συνεργατικά σχήµατα 

Ηµεροµηνία Υποβολής : 08/03/2016 έως 15/4/2016 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ €) 

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

19.500.000 

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

5.785.000 

Αττική 5.070.000 

Στερεά Ελλάδα 1.261.000 

Νότιο Αιγαίο 884.000 

 
 
Διάρκεια Υλοποίησης : 24 µήνες  
 
Υποχρεωτικά Κριτήρια : 
 
 1. Να µην έχουν ενταχθεί σε άλλο επιδοτούµενο πρόγραµµα, πλην κατάρτισης, από 1/1/12 
2. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτιυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµο αναγνωρισµένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) 
3. Ατοµικό εισόδηµα κάτω τον 20.000 € ή οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 35.000 €  
4. Οργάνωση αυτοτελούς επαγγελµατικού χώρου 
5. Οι συµµετέχοντες σε συνεργατικά σχήµατα θα πρέπει να κατέχουν ίσα µερίδια 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 

1. Δεν απαιτείται απόδειξη ιδίας συµµετοχής 
2. Ενδιάµεσοι Έλεγχοι στο α. 25%  β.50% της υλοποίησης 

Υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης: 
 

1. Διατήρηση του επιδοτούµενου εξοπλισµού  & της επιχείρησης για τουλάχιστον 3 χρόνια αν γίνει αγορά εξοπλισµού αξίας 
άνω των 1.500 € ανά τεµάχιο παγίου 

  
 
 
 

EXPERIENTIAL BUSINESS SERVICES
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Ποιους Αφορά: 
 
 
 
1.Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 
 
2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης ασκούν 
επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε την ειδικότητά τους και δεν έχουν µισθωτή σχέση εργασίας  

 
 

 
Επιλέξιµες Νοµικές µορφές : 
 
Ατοµική επιχείρηση και µόνο για τα συνεργατικά σχήµατα Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ  ΚΟΙΝΣΕΠ, δικηγορικές εταιρείες, Συνεταιρισµοί,  που 
τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας.   µεγέθους επιλέξιµων επιχειρήσεων 
 

Τύπος Επιχείρησης Απασχολούµενοι (ΕΜΕ) Κύκλος Εργασιών ( € ) Ισολογισµός Σύνολο ( € ) 

Μικρή 10 - 49 ≤ 10 εκατ. ή ≤ 10 εκατ. 

Πολύ Μικρή 0 - 9 ≤ 2 εκατ. ή ≤ 2 εκατ. 

 
 

Επιλέξιµες Κατηγορίες Δαπανών 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ,ΟΤΕ, ύδρευση, κ.α.) 60% 

Δαπάνες για αµοιβές τρίτων 20% 

Δαπάνες προβολής 10% 

Αµοιβές Συµβουλευτικής Επενδυτικού Σχεδίου 1.000€ 

Προµήθεια αναλωσίµων 15% 

Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηµατιών 30% 

Αποσβέσεις παγίων, Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού από ΕΤΠΑ 
40% µε παράλληλη δέσµευση 3ετούς διατήρησης 

επιχείρησης 

Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας µε ΙΚΑ 12.000 € 

Αποσβέσεις παγίων, Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού αξίας έως 1.500 ανά τεµάχιο 20% 

Αποσβέσεις παγίων, Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού από ΕΤΠΑ, διαµόρφωση χώρου 40% µε παράλληλη δέσµευση 3ετούς διατήρησης 
επιχείρησης 

 
 
 
 
   Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών 
 
 
Ηµεροµηνία  Επιλεξιµότητας Δαπανών: Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. 
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Σηµαντικές Παρατηρήσεις 

	

 

 

 

- Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Ως αυτοτελής επαγγελµατικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί 
χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφελείας και δεν χρησιµοποιείται µε οποιονδήποτε τρόπο ως 
κατοικία. 

-Δεν µπορεί να συµπράξουν σε συνεργατικό σχήµα σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθµού 

- Να διατηρήσουν µόνο επιλέξιµους στο πρόγραµµα ΚΑΔ καθόλη την διάρκεια της επιδότησης. Κατ’ εξαίρεση δύνανται 
να διαθέτουν ΚΑΔ χονδρικού και λιανικού εµπορίου ως συµπληρωµατική δευτερεύουσα δραστηριότητα, όταν η 
δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιµης δραστηριότητας (π.χ. κτηνίατρος 
που πωλεί λιανικώς φάρµακα) 

-  Οι νεοπροσλαµβανόµενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι και όχι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθµού 

- Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιµες αν εκµισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ και β΄ βαθµού 

- Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις franchise 

- Διατήρηση της επιχείρησης & του επιδοτούµενου εξοπλισµού  για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος αν γίνει αγορά εξοπλισµού αξίας άνω των 1.500 € ανά τεµάχιο παγίου. 

- Λογιστική και νοµική υποστήριξη µέχρι 2.000 € 

- Ιστοσελίδα µέχρι 2.000 €, προσβάσιµη από ΑµΕΑ 

- Διαµόρφωση χώρου µέχρι5.000 € (συνεπάγεται να µείνει ανοιχτή η επιχείρηση για τρία χρόνια µετά την ολοκλήρωση 
της επιδότησης) 

- Στο µισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας περιλαµβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές 

 


