Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Β΄
ΚΥΚΛΟΣ
Η δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών
και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία,
διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με
οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από

5.000€-25.000€ το οποίο αυξάνεται εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από
συνεργατικά σχήματα (εννοούνται τα εταιρικά σχήματα μέσω της ίδρυσης επιχείρησης με την
μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε,
Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου
ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ.
δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή
νομικού προσώπου για τη Δράση. ) όπου στην περίπτωση δύο συμμετεχόντων οφελούμενων ο

προυπολογισμός αυξάνεται σε 40.000€ ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων
οφελούμενων ο προϋπολογισμός φτάνει τις 50.000€
Το ποσοστό επιχορήγησης των επιχειρηματικών σχεδίων είναι 100% και αφορά:
1. Λειτουργικά (ενδεικτικά περιλαμβάνονται:ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
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ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης,
λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) έως 60% του συνολικού
προϋπολογισμού
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: νομική, συμβουλευτική,
λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες
θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) έως 20% του
συνολικού προϋπολογισμού
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές
εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας) έως 10% του συνολικού
προϋπολογισμού
Προμήθεια αναλωσίμων (ενδεικτικά περιλαμβάνονται: δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων
υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων
υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα) έως 15%
του συνολικού προϋπολογισμού
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) έως 30% του συνολικού
προϋπολογισμού
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας έως 12.000€
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού
προϋπολογισμού
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής
κλίμακας έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού

Κατηγορίες Δικαιούχων Δράσης:
Κατηγορία Δικαιούχων Α:
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Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης)
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο
και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την
υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για τη συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού
σχήματος (εταιρείας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
i.
Κατηγορία Δικαιούχων Β (40% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Υφιστάμενοι ατομικοί
επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την
ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις)
που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς
επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Κριτήρια Συμμετοχής:
1. Εισοδηματικά Κριτήρια:
i. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 &
2013 (όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου/Εκκαθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους
κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή
τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα
ii. Πλέον των ανωτέρω που αφορά και τις δύο κατηγορίες δικαιούχων για την κατηγορία
δικαιούχων Β προστίθεται επιπλέον και το κριτήριο ο μέσος όρος του συνόλου των
ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015,
2014 & 2013 (όπως απεικονίζεται στον κωδικό 551 του πίνακα ΣΤ’ του εντύπου Ε3) να
μην υπερβαίνει τις 40.000€.
2. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου-μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις
οποιασδήποτε νομικής μορφής από 01/01/2015 εκτός των περιπτώσεων κατοχής μετοχών
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
3. Και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων επιλέξιμα είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν
αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη
από το ΔΟΑΤΑΠ) ή να είναι κάτοχοι βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών
προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Οι δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κάνουν χρήση εγγυητικής επιστολής προκειμένου να
προκαταβληθεί το 40% του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.
Λόγω όμως των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρηματίες στην έκδοση των
συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων από τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω των υψηλών
απαιτήσεων για την έκδοσή τους εισάγεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά η έννοια του
Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (ΕSCROW ACCOUNT) όπου ο δικαιούχος μπορεί να
επιλέξει την χρήση του μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος με πολύ χαμηλό
κόστος 32€.
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Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου ο δικαιούχος με την αίτηση της
ενδιάμεσης επαλήθευσης μπορεί να ορίσει τις δαπάνες που θα καταβληθούν απευθείας στους
προμηθευτές ενώ δεν αποκλείεται και υ συνδυαστική χρήση των παραπάνω χρηματοδοτικών
εργαλείων δηλαδή και της προκαταβολής και της χρήσης του Καταπιστευτικού Λογαριασμού.

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής:
-

1η περίοδος υποβολής από 05/07/2017 έως 09/08/2017
2η περίοδος υποβολής από 06/09/2017 έως 11/10/2017
3η περίοδος υποβολής από 08/11/2017 έως 13/12/2017
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