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Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 2.200 

πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας. Το 

πρόγραμμα επιδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ανέργους και αυτοαπασχολούμενους για την έναρξη / 

υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση 

αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. 

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει από 08 Μαρτίου έως  

15 Απριλίου 2016 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Προϋπολογισμός έργων 

έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση 

έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων 

έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων 

Ελάχιστος προϋπολογισμός έργων: 5.000 ευρώ 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών 

 Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά 

την υποβολή της αίτησης 

 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 

Κατηγορίες δυνητικά δικαιούχων  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 

ημερομηνία υποβολής της πρότασης 
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1) Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης 

πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

2) Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης 

3) Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

4) Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το 

φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, 

ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, 

τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 

35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα 

5) Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει 

στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου 

6) Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε 

δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους, 

συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία 

από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, 

ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση καθώς και 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 

4019/2011 ή Συνεταιρισμό 

7) Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους ΚΑΔ 

8) Να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει 

ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την 

μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

Κατηγορίες δαπανών 

 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής 

επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 

θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, 

δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 

60% του προϋπολογισμού 

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, 

συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη 

και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, 

υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα 

σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής 

σε εκθέσεις 

 Προμήθεια αναλωσίμων 

 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 

(επιχειρηματία/εταίρων) 

 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις  

 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση 

εξοπλισμού  

 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / 

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής 

κλίμακας 
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