
Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Προϋπολογισμός Ύψος Ενίσχυσης

5.000 ‐25.000 για 
1δικαιούχο

5.000 ‐40.000 για 
συνεργασία  2 δικαιούχων

5.000‐50.000 για 
συνεργασία  περισσοτέρων 
των 2 δικαιούχων

100%

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου
Δυνητικών Δικαιούχων

Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση
Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες
οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.

Κατηγορία Δικαιούχων Α:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ
Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής

απασχόλησης)
Υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα

συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή
μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες 

(αυτοαπασχολούμενοι) , που ασκούν ήδη 
συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο 
σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, 
όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
•1ο πτυχίο να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995 .
•*Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού
(αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από
Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ.Πολιτισμού
ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων
αναγνωρισμένων από το Κράτος

1) Εισοδηματικά Κριτήρια

Κατηγορία Δικαιούχων Α :
Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής
εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014
& 2013, να μην υπερβαίνει το φορολογικό
έτος 2015 :
*Ατομικό εισόδημα 22.000€
*Οικογενειακό εισόδημα 35.000€

Κατηγορία Δικαιούχων Β :
Ότι στην κατηγορία δικαιούχων Α καθώς
επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του
συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από
επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη
2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις
40.000€.

2) Επιδότηση από προγράμματα στο
παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την
ιδιότητα του
ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την
1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

3) Συμμετοχή σε άλλες εταιρείες

Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του
εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής από την
1.1.2015.

4) Ιδιότητα Ατομικού επιχειρηματία.

Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού
επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε
διακοπή της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας (ως
ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017
και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.

Δικαιούχοι

Περίοδοι Υποβολής : 5/7/2017 – 9/8/2017 , 6/9/2017 ‐11/10/2017 , 8/11/2017 – 13/12/2017 

Υπ
εύ

θυ
νο

ς 
επ

ικ
οι
νω

νί
ας

 : 
κο
ς 
Δο

ύλ
ος
 Ν
ικ
όλ
αο

ς 
| 
Κο

ρο
μη

λά
18
, 1
53

 4
4 
Γέ
ρα

κα
ς|
 T
/F
: 2
10

 6
04
63
40

 |
 M

: 6
93
6 
73
39
50

 |
 w
w
w
.a
lti
us
co
ns
ul
ta
nt
s.
gr
| 
es
pa
@
al
tiu

sc
on

su
lta

nt
s.
gr

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτιριακά

Εξοπλισμός Προστασίας 
Περιβάλλοντος

Εξοπλισμός

Αποσβέσεις Παγίων

Προβολή / Προώθηση / 
Δικτύωση

Μισθολογικό Κόστος

Ασφαλιστικές Εισφορές

Λειτουργικό Κόστος

Αμοιβές Τρίτων

Αναλώσιμα

Χ

Χ

12.000€

Έως

40%
Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση 
εξοπλισμού.
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου

Έως

60%
Ενοίκια, ηλεκτρικό, σταθερή και κινητή 
τηλεφωνία, κοινόχρηστα, ύδρευση, 
φιλοξενία σε θερμοκοιτίδα κ.α.

Έως

20%
Νομική, λογιστική, συμβουλευτική 
υποστήριξη, κατάρτιση, υπηρεσίες 
θερμοκοιτίδας κ.λπ. Έως 2.000€ για 
υπηρεσίες λογιστή, 1.500€ για υπηρεσίες 
συμβούλου

Έως

10%
Λογότυπο, επιγραφή, διαφημιστικά 
έντυπα και αφίσες, διαφημιστική 
καταχώρηση, εκθέσεις, web site

Έως

15%

Έως

30%
Ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο 
υλοποίησης του προγράμματος

Αποδοχές εργαζόμενου, 
ασφαλιστικές εισφορές & 
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. Νέα 
θέση εργασία από εργαζόμενο 
γραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Έως

20%
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