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Περίληψη προδημοσίευσης του προγράμματος: 

 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
 

Στόχος 

Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή 
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις» και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της 
υγιούς νεοφυούς  επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική 
προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων». 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 
οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την 
οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ειδικότερα: 
 άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί 

πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 
υποβολή της αίτησης, 

ή 
 

 φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν 
γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους 
επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

 
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 
Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 
μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, 
γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, 
συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, 
καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, 
μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή 
συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου 
και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 
 
Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα 
πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 
 Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή 

ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

 Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991. 
 Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε 

δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 
 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο 

επενδυτικής πρότασης. 
 Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης. 
 Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 Nα πληρούν τον κανονισμό de minimis. 
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Επιλέξιμες 
ενέργειες 

 O αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 
40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της 
νέας θέσης εργασίας) 

 Tο λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 
ασφαλιστικές εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό 
αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία) 

 Tα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής 
υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -
ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού 
σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης 
/κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, 
συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.) 

 Oι δαπάνες προβολής και δικτύωσης 

 Tο κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως 
μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ) 

 O γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.) 

 Oι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ 

 Oι αμοιβές τρίτων 
 
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους 
εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την 
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Προϋπολογισμός 
Επενδύσεων 

€5.000 έως €25.000 

Ποσοστό 
ενίσχυσης 

100% 

Διάρκεια έργου 
Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του 
επενδυτικού σχεδίου 

Προγραμματισμός 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων βάσει ΚΑΔ, οι 
επιλέξιμες ενέργειες καθώς και ο χρόνος έναρξης υποβολής των επενδυτικών 
σχεδίων θα οριστούν στην πρόσκληση του προγράμματος. 

 


