
Προκήρυξη προγράµµατος: "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης"  
 

Το πρόγραµµα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων και 

αυτοαπασχολούµενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς 

επαγγελµατικού χώρου. 

Επιδίωξη του προγράµµατος είναι η µείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης µέσω της αυτοπασχόλησης, µε την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας 

συναφούς µε την ειδικότητα τους και την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.   

Μπορούν να συµµετέχουν 

1. Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του 

ΟΑΕ∆, κατά την υποβολή της αίτησης. 

2. 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. 

Επιδοτούνται για 

Τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάµενου αυτοτελούς 

επαγγελµατικού χώρου συναφούς µε την ειδικότητά τους. 

  

Επιδοτούνται µε 

• 5.000 ευρώ 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. 

Η χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιµών δαπανών. 

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής 

I.  Εισοδηµατικά κριτήρια 

Σε περίπτωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ατοµικά, το ατοµικό εισόδηµα του ενδιαφερόµενου 

κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 20.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδηµα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 

ευρώ. 

II.  Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν 

Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να µην έχει ενταχθεί  σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την 

1.01.2012 µέχρι και την µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συµµετοχή 

σε δράσεις κατάρτισης.  



Σηµεία ιδιαίτερης προσοχής 

1. Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά µέσω του δικτυακού 

τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη 

δράση θα ενηµερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού 

φακέλου που θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά. 

2. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραµείνει ανοικτή 

µέχρι τις 15/04/2016 και ώρα 15:00. 

3. «Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τις 8 Μαρτίου 2016.» 

Ο δικαιούχος/εταίροι του επιχειρηµατικού σχεδίου µπορούν να συµµετέχουν µε µια ΜΟΝΟ αίτηση 

χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου σε µία ΜΟΝΟ από τις τέσσερις (4) δράσεις που 

προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Εου1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

Επικοινωνία – Πληροφορίες- Ερωτήσεις 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα µε ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 

19:00. 

Τηλεφωνική ενηµέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο µε αστική χρέωση. 

 Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr , email: infoepan@mou.gr      
 

 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp 

 

 


