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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ 08.03.2016 ΕΩΣ 15.04.2016  

 
Η δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 
αφορά στην επιδότηση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε 
αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό 
χώρο. 
 
Το πρόγραμμα θα τρέξει σε δύο κύκλους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. 
Ευρώ.  
 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον πρώτο κύκλο και αφορά στα 32,5 εκατ. Ευρώ του 
συνολικού προϋπολογισμού.  
 
Α. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 
 

Οι δικαιούχοι που μπορούν να επιδοτηθούν διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

A. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

B. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την 
ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων 
ή πτυχιούχων με προϋπόθεση ίδρυσης εταιρείας (ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ ή 
Συνεταιρισμό).  

Α. Άνεργοι:  
 
Σας αφορά εάν: 
 

 Διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποβολή της αίτησης 
 Είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ (κατά την υποβολή της αίτησης)  
 Έχετε εισόδημα (δηλωθέν φορολογικό έτος 2015) έως 20,000 Ευρώ ατομικό και 

έως 35,000 οικογενειακό.  
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 Η επαγγελματική δραστηριοποίηση θα γίνει σε δραστηριότητα συναφή με το 
πτυχίο σας.  

 Σκοπεύετε κάνετε έναρξη σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (προκήρυξη – 
Παράρτημα ΙΙ)   

 
 
Β. Πτυχιούχοι: 
 
Σας αφορά εάν: 
 

 Διαθέτετε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 
της πρόσκλησης (11-2-16) 

 Έχετε εισόδημα (δηλωθέν φορολογικό έτος 2015) έως 20,000 Ευρώ ατομικό και 
έως 35,000 οικογενειακό.  

 Δεν έχετε σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνετε σύνταξη γήρατος κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11-2-16) 

 Δραστηριοποιείστε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11-2-
16) ως ατομική επιχείρηση σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητα (τίτλο 
σπουδών) σας.  

 
Συνεργασίες:  
 
Σας αφορά εάν: 
 

 Είστε δύο ή περισσότεροι πτυχιούχοι (κατηγορία Α) ή άνεργοι (κατηγορία Β) 
 Ο κάθε δικαιούχος ξεχωριστά εμπίπτει στις προϋποθέσεις των κατηγοριών Α ή Β 

αντίστοιχα.  

 Σκοπεύετε να ιδρύσετε εταιρεία (ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ ή Συνεταιρισμό)  
 Υπάρχει συμπληρωματικότητα/ συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (π.χ. 

Αρχιτέκτονας και Πολιτικός Μηχανικός)  
 
o Αποκλείονται οι συνεργασίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού. 
o Αποκλείονται οι συμπράξεις – ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.  
o Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.    

 
Οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες 
ΜΟΝΟ αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό 
την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για 
την άσκηση της κύριας δραστηριότητας, δηλ. απαραίτητη για την παροχή της 
υπηρεσίας, (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο). 
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Β. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Αν θέλετε να κάνετε έναρξη ή να ενισχύεστε την υφιστάμενη επαγγελματική δραστηριότητα σας 
με επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών τρίτων, προβολή, προμήθεια αναλωσίμων, 

ασφαλιστικές εισφορές, αγορά/ μίσθωση εξοπλισμού και διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας 
(κτιριακές εργασίες), ακόμα και με πρόσληψη εργαζόμενου, τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε 

να υποβάλετε ένα επιλέξιμο ΣΧΕΔΙΟ για την επιχείρησή σας.  
 
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 
 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. 

Λειτουργικά (ενοίκια 
επαγγελματικού  χώρου, 
δαπάνες ηλεκτρισμού, 
σταθερής και κινητής 
επαγγελματικής τηλεφωνίας 
κ.α.) 

60% 

2. 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων 
(νομική, συμβουλευτική, 
λογιστική υποστήριξη, 
σύνταξη και παρακολούθηση 
επιχειρηματικού σχεδίου 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 

12,000 Ευρώ 

7. 
Αποσβέσεις παγίων/ 
Χρηματοδοτική 
μίσθωση εξοπλισμού 

20%  
(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

 

8. 

Αγορά /Χρηματοδοτική 
μίσθωση 
εξοπλισμού /Διαμόρφωση 
εσωτερικού χώρου μικρής 

40%  
(με χρήση ρήτρας ευελιξίας) 
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κλίμακας 

 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 
Δ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ  
 

 Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού 
προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 
100% επιλέξιμων δαπανών και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.  
 

 Το ποσό των 25.000 € μπορεί να αυξηθεί εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από 
συνεργατικό σχήμα.  

o Ειδικότερα για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός 
προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 € 

o Για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί 
να ανέλθει έως 50.000 €. 
 

 Εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, είναι δυνατόν, να προκαταβληθεί έως το 
40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού 

σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ/τον ΕΦ, 
και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο. 

 

 Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να 
είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της 
απόφασης ένταξής τους. 

 
 

Ε. Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στις περιφέρειες της χώρας  
 
Η κατανομή της ∆ημόσιας ∆απάνης σε € στις περιφέρειες της χώρας για τον πρώτο 
κύκλο του προγράμματος είναι:  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

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 
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Στερεά Ελλάδα 1.261.000 

Νότιο Αιγαίο  884.000 

ΣΥΝΟΛΟ 32.500.000 

 
Ε. ΚΑΝΟΝΑΣ DE MINIMIS 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό De minimis, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επομένως 
προκειμένου να ενταχθεί μία πρόταση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας που έχει εγκριθεί προς μια επιχείρηση μέσα σε μία τριετία (τρέχον 
ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) ημερολογιακά προηγούμενα έτη) πριν από την 
ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  
 
 
ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ  
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι 
κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής 
τους. 
 
Ζ.        ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τις 8 Μαρτίου 2016 έως 
τις 14 Απριλίου 2016. 
 
 

Το πρόγραμμα έχει και άλλες ειδικές προϋποθέσεις ως εκ τούτου για περισσότερες 
πληροφορίες ειδικά για την επιχείρησή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε: 
 

 Γιάννης Αντωνακόπουλος Τηλ. 210 8210175, Email: info@ennous.gr 
 Γιώργος Μπαξεβανίδης, Τηλ. 2310 797237, Email: ennousng@otenet.gr 

 
 
 
Το κείμενο αυτό είναι περίληψη από την προδημοσίευση του προγράμματος στην ιστοσελίδα www.espa.gr 
11/02/2016. 
 
 
 
Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ,  Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων 

εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, Νο: 01011190 

 
 

Η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ,  Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων  
εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004, Νο: 04013040 

 

mailto:info@ennous.gr
mailto:ennousng@otenet.gr
http://www.espa.gr/

