
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

«Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β’ κύκλος» 
 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού έχει θέσει σε εφαρµογή τον δεύτερο κύκλο 

του προγράµµατος «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 δυο κατηγορίες δικαιούχων: 

� Κατηγορία δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ και 

µισθωτοί (πλήρους, µερικής ή εποχιακής απασχόλησης), καθώς και υφιστάµενοι επιχειρηµατίες 

που θα συστήσουν νέα εταιρεία µε ανέργους ή µισθωτούς. 

� Κατηγορία δικαιούχων Β: Υφιστάµενοι αυτοαπασχολούµενοι που ασκούν ήδη συναφή µε 

την ειδικότητά τους επαγγελµατική δραστηριότητα και έχουν πραγµατοποιήσει την πρώτη 

έναρξη ατοµικής επιχείρησης µετά την 01.01.1995, καθώς και συνεργασίες µεταξύ αυτών.  

• Για την κατηγορία Α, ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά 

έτη 2015, 2014 και 2013 να µην υπερβαίνει τις 22.000 Ευρώ για ατοµικό εισόδηµα, ή 35.000 

Ευρώ για οικογενειακό εισόδηµα, ενώ για την κατηγορία Β, πέραν των ανωτέρω τα ακαθάριστα 

έσοδα να µην υπερβαίνουν τις 40.000 Ευρώ. 

• Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πρώτο πτυχίο τους µετά την 

01.01.1995 

• Οι ενδιαφερόµενοι να µην έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µε την 

ιδιότητα του επιχειρηµατία/επιτηδευµατία ή εταίρου σε επιχορηγούµενη εταιρεία, από 

01.01.2013, πλην προγραµµάτων κατάρτισης. 

• Να µην συµµετέχουν ως εταίροι/µέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις από την 01.01.2015.  

• Να µην έχουν προβεί σε διακοπή δραστηριότητας (ως επιχειρηµατίες) από 01.01.2017 και 

µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. 

• Από 01.01.2006 και µέχρι την υποβολή της αίτησης να δραστηριοποιούνται συνεχόµενα 

ως επιχειρηµατίες σε έναν τουλάχιστον επιλέξιµο και συναφή µε την ειδικότητα τους ΚΑ∆.  

• Να λειτουργούν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  

• Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει στο παρελθόν, να µην 

υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τις µεταφορές) σε µία τριετία. 



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

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

ηλεκτροµηχανολογικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις, 45 χονδρικό, λιανικό εµπόριο, 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 - κοινωνική µέριµνα και 90 τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία.  

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

αυτοαπασχολούµενοι), εφ’ όσον 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 είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της 

απόφασης προσωρινού πίνακα δυνητικών δικαιούχων και αφορούν σε:  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Π/Υ 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 χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
εξοπλισµού 

20% 

8 
Αγορά – χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού & 
διαµόρφωση εσωτερικού 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 και λογιστικής 

υποστήριξης, έως 2.000 Ευρώ, είτε µεµονωµένα, είτε συνολικά, σύνταξης και παρακολούθησης 

του επιχειρηµατικού σχεδίου έως 1.500 Ευρώ. 

 

• 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 και 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. 

 

Οι υποβολές των αιτήσεων χρηµατοδότησης γίνονται σε τρείς περιόδους:  

πρώτη περίοδος από 05.07.2017 έως 09.08.2017, 

δεύτερη από 06.09.2017 έως 11.10.2017 και  

τρίτη από 08.11.2017 έως 13.12.2017.  


