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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» / Β΄ Κύκλος 

Α/Α Στοιχεία προγράμματος 

1 ΣΚΟΠΟΣ 

Το πρόγραµµα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, 

µισθωτών και αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελµατικό χώρο. 

2 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση χρηµατοδοτείται µε συνολικό ποσό 80 εκατ.€ και κατανέµεται ανά οµάδα Περιφερειών και 
ανά κατηγορία Δικαιούχων: Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάµενες Επιχειρήσεις (40%). 
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιµης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισµένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή 
κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές 
Θεάτρου και Χορού αναγνωρισµένες από το Υπ. Πολιτισµού ως τριτοβάθµιες και απόφοιτοι µουσικών 
εκπαιδευτηρίων αναγνωρισµένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί 
µετά την 1.1.1995). 

Κατηγορία Δικαιούχων Α - Νέες Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από ωφελούμενους, που κατά 
την υποβολή της Αίτησης είναι: 

 Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ) ή 
 Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) 
 Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που θα δημιουργήσουν συνεργατικό σχήμα μαζί με 

ανέργους ή / και μισθωτούς. 
Κατηγορία Δικαιούχων Β – Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Αυτοαπασχολούμενοι) 

 Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την  
ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ είτε για την υποστήριξη της δραστηριότητας τους είτε 
για τη δημιουργία συνεργατικού σχήματος με άλλο αυτοαπασχολούμενο.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Εισοδηµατικά κριτήρια  
Για την κατηγορία Α, ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά 
έτη 2015, 2014 & 2013, να µην υπερβαίνει ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση 
κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατοµικό εισόδηµα ή τις 35.000€ 
για το οικογενειακό εισόδηµα. 
Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o 
µέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να µην υπερβαίνει τις 40.000. 

2. Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν : Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει ενταχθεί 
σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την ιδιότητα του ατοµικού 
επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή του εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από την 1.1.2013, 
πλην προγραµµάτων κατάρτισης. 

3. Να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου σε άλλες επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή µετοχών εταιρειών 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/

% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός :  
 5.000 € έως 25.000 € στην περίπτωση ενός δικαιούχου 
 5.000 € έως 40.000 € για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων. 
 5.000 € έως 50.000 € για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων. 

Ποσοστό Ενίσχυσης :100% 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ -ΠΟΣΟ, 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

1. Λειτουργικά (ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα κτλ.) 60% 

2. 
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (Λογιστική, νομική 

υποστήριξη, σύμβουλος διαχείρισης κτλ.) 
20% 

3. 
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε 

εκθέσεις  
10% 

4. Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 30% 

6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέσεις εργασίας 12.000€ 

7. Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20% χωρίς ρήτρα ευελιξίας 

8. 
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση 

εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 
40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξής. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Α΄ Περίοδος: 05/07/2017 έως 09/08/2017 
Β΄ Περίοδος: 06/09/2017 έως 11/10/2017 
Γ΄ Περίοδος: 08/11/2017 έως 13/12/2017 

8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωµα υποβολής σε µια µόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. 
Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαµβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων 
στο πλαίσιο του Α' κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ: 
ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ: 2310530995, κιν.:6973357008, email: kousias@orthologismos.gr  
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