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Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € 

 1ος κύκλος Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 65% 

 2ος κύκλος Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 2016: 35%

Η παρούσα δράση του 1ου κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 32,5 

εκατ.€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως 

εξής:

ΕΣΠΑ 2014 – 2020



ΠΙΝΑΚΑΣ  Α΄ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 19.500.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
5.785.000

Αττική 5.070.000

Στερεά Ελλάδα 1.261.000

Νότιο Αιγαίο 884.000

ΣΥΝΟΛΟ 32.500.000



Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά

σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000€ έως

25.000€.

Σε περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο

συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να

ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή

περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.

Ποσοστό Επιδότησης: 100 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ



Ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής:  08/03/2016    με   

καταληκτική   ημερομηνία   στις 15/04/2016.

Ημερομηνία επιλέξιμων δαπανών: δαπάνες που πραγματοποιούνται 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης.

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης

ΕΣΠΑ  2014 - 2020



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ποσοστό επιδότησης 100%

• Είναι επιλέξιμες οι λειτουργικές δαπάνες

• Είναι επιλέξιμη η δαπάνη μισθολογικού κόστους και οι 

ασφαλιστικές εισφορές

• Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων

• Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 25% - 50% της υλοποίησης



ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ) και ΑΦΜ.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους

επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας,

ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.



Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων:

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης,

εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια

2. Συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των

συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων.

3. Θα πρέπει να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους

δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών

ένταξης.

4. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία είναι μεταξύ τους

είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

5. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ



Για όλους του δυνητικούς δικαιούχους ισχύουν τα εξής:

1. Μπορούν  να συμμετέχουν στην υποβολή  μίας  μόνο   αίτησης 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως  
εταίρος).

2. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 
να μην υπερβαίνει τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 
35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

3. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή 
με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις

4. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους 
επιλέξιμους ΚΑΔ .

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

5. Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του
επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και
χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα

6. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την
ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε
επιχορηγουμένη εταιρία από 1/1/2012.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην

περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά

Επιλέξιμες Νομικές μορφές:

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και

διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την

ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες

νομικές μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές

Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Δικηγορικές

Εταιρίες.



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / 

ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ,

κλπ)

60%

2. Αμοιβές Τρίτων (δικηγόροι, λογιστές κλπ) 20%

3. Δαπάνες Προβολής και Δικτύωσης, 

Συμμετοχή σε εκθέσεις

10%

4. Αποσβέσεις Παγίων
20%

5. Αγορά Εξοπλισμού, Διαμόρφωση χώρου 40%

6. Αναλώσιμα 15%

7. Ασφαλιστικές Εισφορές 
(εταίρων/επιχειρηματία)

30%

8. Μισθολογικό Κόστος 12.000,00€



Κριτήριο
Σχετική

βαρύτητα
Βαθμολόγηση Συντελεστής 

βαρύτητας

Ατομικό

Εισόδημα
100%

7.500 <= ατομικό εισόδημα <= 20.000

ατομικό εισόδημα <= 7.500: 10 βαθμοί
35%

Οικογενειακό

Εισόδημα
100%

12.000<= οικογενειακό εισόδημα <= 35.000

οικογενειακό εισόδημα <=12.000: 10 βαθμοί

Σαφήνεια/πληρότητα

Επιχ. Σχεδίου

40%
Πολύ Καλή: 8 έως 10 βαθμοί

Καλή: 5 έως 7 βαθμοί

Ανεπαρκής: 0 έως 4 βαθμοί100%
25%

Προβλέψεις Εσόδων –

Εξόδων της 

επιχείρησης

60%
Πολύ ικανοποιητικές: 10 βαθμοί

Ικανοποιητικές: 6 βαθμοί

Ανεπαρκείς: 0 βαθμοί

Διάρκεια ανεργίας/

Έναρξης επιχείρησης
80%

Ανεργία >=1 έτος: 10 βαθμοί

Ανεργία <1 έτος: Χ/12*10 βαθμοί

όπου Χ: μήνες ανεργίας

Έναρξη μετά την 1.1.2011_10 βαθμοί

Έναρξη πριν την 1.1.2011_ 4 βαθμοί

40%

Σύνθεση Εταιρικής

Ομάδας
20%

Ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ

ανέργου και αυτοαπασχολούμενου 10 βαθμοί

Ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ

αυτοαπασχολούμενων 10 βαθμοί

Ύπαρξη Συνεργασίας μεταξύ ανέργων 10 βαθμοί

Απουσία συνεργασίας 0 βαθμοί

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


