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Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού έχει θέσει σε εφαρµογή το πρόγραµµα 

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», στα πλαίσια του 

προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 

2014 - 2020. Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιµων προς αυτά της Ελλάδας ή του εξωτερικού), για την έναρξη – 

υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους και 

την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελµατικού χώρου. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν: 
 

• Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του 

ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης και φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή µε την ειδικότητά τους επαγγελµατική δραστηριότητα, 

χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας. Και οι δυο κατηγορίες, θα πρέπει να διαθέτουν 

πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή ισότιµης αναγνωρισµένης σχολής της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

• Να διαθέτουν ΑΦΜ 

• ∆εν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε 

προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό ήσσονος σηµασίας (De minimιs). 

• Το συνολικό δηλωθέν εισόδηµά τους για το φορολογικό έτος 2015 να µην υπερβαίνει τα 

20.000 Ευρώ για ατοµικό εισόδηµα και τα 35.000 Ευρώ για οικογενειακό.  

• Να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητα συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) 

συστήνοντας επιχειρήσεις µε τις µορφές της Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ατοµικής επιχείρησης 

και Κοιν. Σ.ΕΠ. 

• Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας µόνο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ από την ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ηµεροµηνία προσκόµισης των 

δικαιολογητικών ένταξης, ενώ δύνανται να διατηρηθούν ΚΑ∆ του λιανικού και χονδρικού 

εµπορίου ως συµπληρωµατική δευτερεύουσα δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι αυτή 

είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιµης δραστηριότητας. 

 

 



 

 

Οι επιλέξιµοι ΚΑ∆ αφορούν σε επιλεγµένες δραστηριότητες µεταποίησης 16 – 33, 38 και 39 

παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων και διαχείριση αποβλήτων, 41 - 43 κατασκευές και 

ηλεκτροµηχανολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις, 45 χονδρικό, λιανικό εµπόριο και 

συντήρηση οχηµάτων και µοτοσικλετών, 52 αποθήκευση, 58 και 59 ενηµέρωση και επικοινωνία, 

68 χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 69 - 75 επαγγελµατικές, επιστηµονικές 

και τεχνικές δραστηριότητες, 78 – 82 διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, 85 

εκπαίδευση, 86 ανθρώπινη υγεία και κοινωνική µέριµνα και 90 τέχνες, διασκέδαση και 

ψυχαγωγία.  

Είναι δυνατή η συνεργασία µεταξύ δικαιούχων από ίδια ή διαφορετική κατηγορία (άνεργοι, 

αυτοαπασχολούµενοι), υπό τους περιορισµούς ότι θα συσταθεί εταιρεία µε νοµική µορφή της 

Ε.Π.Ε. Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ή Κοιν.Σ.ΕΠ., δεν θα είναι µεταξύ τους σύζυγοι ή συγγενείς 1ου και 2ου 

βαθµού, θα συµµετέχουν µε ίσα εταιρικά µερίδια, θα υπάρχει συµπληρωµατικότητα ή συνέργεια 

µεταξύ των ειδικοτήτων και τέλος, θα έχουν διακόψει την υφιστάµενη ατοµική επαγγελµατική 

τους δραστηριότητα µέχρι την ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών ένταξης. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης διαµορφώνεται από 5.000 έως 25.000 Ευρώ, 

ενώ για συνεργατικό σχήµα δυο δικαιούχων ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ και µεταξύ τριών και 

άνω δικαιούχων, έως 50.000 Ευρώ και µε ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού της κάθε επενδυτικής πρότασης. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιµες θα είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης χρηµατοδότησης και αφορούν σε:  
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ  
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Λειτουργικά έξοδα 60% 

2 ∆απάνες για αµοιβές τρίτων 20% 

3 Προβολή, δικτύωση και συµµετοχή σε εκθέσεις 10% 

4 Προµήθεια Αναλωσίµων 15% 

5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 30% 

6 Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων 12.000 Ευρώ 

7 Αποσβέσεις παγίων και χρηµατοδοτική 
µίσθωση εξοπλισµού 

 

20% 

8 Αγορά – χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού & 
διαµόρφωση εσωτ. χώρου µικρής κλίµακας 

40%  

 



 

 

• Λειτουργικά έξοδα. Περιλαµβάνονται ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες 

ηλεκτρισµού, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρµανσης, κοινόχρηστες 

δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες και έως το 60% του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού. Οι δαπάνες µίσθωσης δεν είναι επιλέξιµες όταν ο µισθωτής είναι σύζυγος 

ή συγγενής 1ου και 2ου βαθµού. 
 

• ∆απάνες για αµοιβές τρίτων. Περιλαµβάνονται δαπάνες νοµικής, συµβουλευτικής και 

λογιστικής υποστήριξης, σύνταξη και παρακολούθηση του επιχειρηµατικού σχεδίου (έως 

1.000 Ευρώ), υπηρεσίες θερµοκοιτίδας, εξειδικευµένα σεµινάρια κατάρτισης. Οι δαπάνες 

νοµικής και λογιστικής υποστήριξης δεν µπορούν να υπερβαίνουν είτε µεµονωµένα, είτε 

συνολικά, τα 2.000 Ευρώ. 

Το ανώτατο ύψος της κατηγορίας δεν µπορεί να ξεπερνά το 20% του συνολικού 

προϋπολογισµού της πρότασης.  
 

• Προβολή, δικτύωση και συµµετοχή σε εκθέσεις και έως 10% του συνολικού 

προϋπολογισµού Το κόστος σχεδιασµού και κατασκευής ιστοσελίδας δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 2.000 Ευρώ, ενώ θα πρέπει να έχει ληφθεί µέριµνα τήρησης προδιαγραφών 

προσβασιµότητας ΑµΕΑ.  
 

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία/εταίρων), έως 30% του 

προϋπολογισµού. 
 

• Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας έως 12.000 Ευρώ, όπου περιλαµβάνονται 

όλες οι νόµιµες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Οι νεοπροσλαµβανόµενοι, θα πρέπει 

θα πρέπει να είναι άνεργοι, εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης και 

δεν είναι επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγου ή συγγενή 1ου και 2ου βαθµού. 
 

• Αποσβέσεις παγίων και χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού έως 20% του 

προϋπολογισµού. 
 

• Αγορά – χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού και διαµόρφωση εσωτερικού χώρου 

µικρής κλίµακας, έως 40% του συνολικού προϋπολογισµού. Το κόστος διαµόρφωσης 

χώρων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 Ευρώ. 
 

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων επί χρεών, ο ανακτήσιµος ΦΠΑ, η αγορά γης, υποδοµών 

και γηπέδων. 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων ανέρχεται σε 24 µήνες από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. 
 

Η χρονική περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης ορίζεται το 

διάστηµα από 08.03.2016 έως 10.05.2016.  


