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Συνολικόσ προχπολογιςμόσ Β’ Κφκλου:  80 εκατ. € 

    1η περίοδοσ υποβολήσ:  5.7.2017 - 9.8.2017 

    2η περίοδοσ υποβολήσ:   6.9.2017 - 11.10.2017 

    3η περίοδοσ υποβολήσ: 8.11.2017 - 13.12.2017  

Στόχοσ: υποςτήριξη πτυχιοφχων τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ, ανζργων, μιςθωτών και αυτοαπαςχολοφμενων, για την ζναρξη/υποςτήριξη τησ 

άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ ςυναφοφσ με την ειδικότητά τουσ ςε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματοσ 

είναι η ενίςχυςη τησ αυτοαπαςχόληςησ των πτυχιοφχων και η δημιουργία νζων θζςεων εργαςίασ. 

Δικαιοφχοι τησ δράςησ 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιςότιμησ ςχολήσ Ελλάδοσ ή εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώριςησ επαγγελματικών 

προςόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίςησ, πτυχία από Σχολζσ Θεάτρου και Χοροφ αναγνωριςμζνεσ από το Υπ. Πολιτιςμοφ ωσ τριτοβάθμιεσ και 

απόφοιτοι μουςικών εκπαιδευτηρίων αναγνωριςμζνων από το Κράτοσ (το πρώτο πτυχίο θα πρζπει να ζχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).   

 Κατηγορία Δικαιοφχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμζνοι ςτα μητρώα ανζργων του ΟΑΕΔ, μιςθωτοί (πλήρουσ ή μερικήσ ή εποχιακήσ 
απαςχόληςησ), υφιςτάμενοι επιχειρηματίεσ που θα ςυςτήςουν νζα εταιρία με ανζργουσ ή μιςθωτοφσ. 

 Κατηγορία Δικαιοφχων Β: Υφιςτάμενοι ατομικοί επιχειρηματίεσ (αυτοαπαςχολοφμενοι) που αςκοφν ήδη ςυναφή με την ειδικότητά 
τουσ (τίτλο ςπουδών) επαγγελματική δραςτηριότητα, όπωσ επίςησ και ςυνεργαςίεσ μεταξφ αυτών. 
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Ποςό ενίςχυςησ 

 Ατομική επιχείρηςη: 5.000,00 € - 25.000,00 €  

 Συνεργατικά ςχήματα δυο (2) ατόμων: ζωσ 40.000,00 € 

 Συνεργατικά ςχήματα τριών (3) ή περιςςότερων ατόμων: ζωσ 50.000,00 € 

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλζξιμων δαπανών. 

Βαςικζσ προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ: 

I. Ειςοδηματικά κριτήρια 

Για τουσ  ενδιαφερόμενουσ που θα υποβάλλουν αίτηςη με την ιδιότητα του ανζργου ή μιςθωτοφ ιςχφουν τα εξήσ: 

 Για την κατηγορία δικαιοφχων Α, ο  μζςοσ όροσ του ειςοδήματοσ επιβολήσ ειςφοράσ για τα φορολογικά ζτη 2015, 2014 & 2013, να 

μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τουσ κατάςταςη κατά το φορολογικό ζτοσ 2015 τισ 22.000 ευρώ για το 

ατομικό  ειςόδημα  ή τισ 35.000 ευρώ για το οικογενειακό ειςόδημα. 

 Για την κατηγορία δικαιοφχων Β, ιςχφουν όςα αναφζρονται παραπάνω καθώσ επίςησ θα πρζπει και o μζςοσ όροσ του ςυνόλου 

των ακαθαρίςτων εςόδων από επιχειρηματική δραςτηριότητα για τα ζτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τισ 40.000 ευρώ. 

II. Επιδότηςη από προγράμματα ςτο παρελθόν 

Ο ενδιαφερόμενοσ να μην ζχει ενταχθεί ςε ςυγχρηματοδοτοφμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικοφ 

επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου ςε επιχορηγοφμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτιςησ. 
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ΙΙΙ. Να μην ςυμμετζχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου ςε άλλεσ επιχειρήςεισ οποιαςδήποτε νομικήσ μορφήσ από την 1/1/2015, 

εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών ειςηγμζνων ςτο Χρηματιςτήριο. 

IV. Να μην ζχουν και την ιδιότητα του ατομικοφ επιχειρηματία κατά την υποβολή τησ αίτηςησ χρηματοδότηςησ και να μην ζχουν προβεί ςε 

διακοπή τησ επιχειρηματικήσ τουσ δραςτηριότητασ (ωσ ατομικοί επιχειρηματίεσ) από την 1/1/2017 και μζχρι και την ημερομηνία υποβολήσ 

τησ αίτηςησ χρηματοδότηςησ. 

Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ 

 Λειτουργικά (όπωσ ενοίκια επαγγελματικοφ χώρου, δαπάνεσ ηλεκτριςμοφ, ςταθερήσ και κινητήσ επαγγελματικήσ 

τηλεφωνίασ, φδρευςησ, θζρμανςησ, λοιπζσ κοινόχρηςτεσ δαπάνεσ, δαπάνεσ φιλοξενίασ ςε θερμοκοιτίδεσ) ζωσ 60% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 Δαπάνεσ για αμοιβζσ τρίτων (όπωσ νομική, ςυμβουλευτική, λογιςτική υποςτήριξη, ςφνταξη και παρακολοφθηςη επιχειρηματικοφ 

ςχεδίου, υπηρεςίεσ θερμοκοιτίδασ, εξειδικευμζνα ςεμινάρια επαγγελματικήσ κατάρτιςησ): ζωσ 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

 Δαπάνεσ προβολήσ, δικτφωςησ και ςυμμετοχήσ ςε εκθζςεισ (όπωσ ςχεδιαςμόσ και παραγωγή εταιρικήσ ταυτότητασ, ζξοδα 

ςυμμετοχήσ ςε επαγγελματικζσ εκθζςεισ, ςχεδιαςμόσ και καταςκευή εταιρικήσ ιςτοςελίδασ): ζωσ 10% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 Προμήθεια αναλωςίμων (όπωσ δαπάνεσ προμήθειασ αναλώςιμων υλικών ςε άμεςη ςχζςη με τη λειτουργία τησ επιχείρηςησ, δαπάνεσ 

προμήθειασ πρώτων υλών και ενδιάμεςων προϊόντων για επιχειρήςεισ με μεταποιητική δραςτηριότητα): ζωσ 15% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 

 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ δικαιοφχου (επιχειρηματία/εταίρων): ζωσ 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
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 Μιςθολογικό κόςτοσ για νζα/εσ θζςη/εισ εργαςίασ: ζωσ 12.000€ 

 Αποςβζςεισ παγίων / Χρηματοδοτική μίςθωςη εξοπλιςμοφ: ζωσ 20% ΕΚΤ χωρίσ χρήςη ρήτρασ ευελιξίασ 

 Αγορά / Χρηματοδοτική μίςθωςη εξοπλιςμοφ  / Διαμόρφωςη εςωτερικοφ χώρου μικρήσ κλίμακασ: ζωσ 40% με χρήςη ρήτρασ 

ευελιξίασ 

Επιλζξιμεσ είναι οι δαπάνεσ από την ημερομηνία ζκδοςησ τησ Απόφαςησ Προςωρινοφ Καταλόγου Δυνητικών Δικαιοφχων ζωσ 24 μήνεσ 

από την ημερομηνία ζνταξήσ τουσ. 

Κάθε δυνητικόσ δικαιοφχοσ, ζχει δικαίωμα υποβολήσ ςε μια μόνο περίοδο υποβολήσ αιτήςεων.  Δυνητικοί δικαιοφχοι οι οποίοι 

περιλαμβάνονται ςτον προςωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιοφχων ςτο πλαίςιο του Α κφκλου τησ Δράςησ, δεν ζχουν δικαίωμα υποβολήσ. 


