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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος  

Η δράση στοχεύει α) στη μείωση της 
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά 
τους, β) στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγ

Κατηγορία Δικαιούχων Α:

που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της 
είναι: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή Μισθωτοί (πλήρους ή 
μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες 
(αυτοαπασχολούμενοι)οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
δραστηριοποιούνταν σε έναν
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.

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση της συμμετοχής τ
εταιρικά μερίδια.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:

ατομικοί επιχειρημα
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 
υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη 
ατομική τους επιχείρηση.

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση της συμμετοχής
εταιρικά μερίδια.

Βασικές 

Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής 

 Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει 
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 ανώτατη
ισχύουσα νομοθεσία, συναφούς με την δραστηριότητα του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες 
είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τρι
οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

 Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς

2014 & 2013

Προσδιορισμού Φόρου/Εκκ
οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 
για το ατομικό εισόδημα ή τις 

 Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα 
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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β’ Κύκλος

 
Η δράση στοχεύει α) στη μείωση της ανεργίας με την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά 
τους, β) στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: (60% του προϋπολογισμού της Δράσης) 
που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της 

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή Μισθωτοί (πλήρους ή 
μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή 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. 

ίται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση της συμμετοχής των ωφελούμενων 
εταιρικά μερίδια. 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: (40% του προϋπολογισμού της Δράσης) 
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. 

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση της συμμετοχής των ωφελούμενων με ίσα 
εταιρικά μερίδια. 

Φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995

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, συναφούς με την δραστηριότητα του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες 
είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τρι
οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος.

Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 
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 
για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα

Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα 
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Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης  
Β’ Κύκλος  

ανεργίας με την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά 
τους, β) στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

οριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

(60% του προϋπολογισμού της Δράσης) - Νέες Επιχειρήσεις 
που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή Μισθωτοί (πλήρους ή 
μερικής ή εποχιακής απασχόλησης) ή Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες 
(αυτοαπασχολούμενοι)οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

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) 

ίται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ 
ων ωφελούμενων με ίσα 

(40% του προϋπολογισμού της Δράσης) – Υφιστάμενοι 
τίες (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 

από τους προαναφερθέντες 
υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη 

Πριμοδοτείται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων (εταιρειών) με τη μορφή πολύ 
των ωφελούμενων με ίσα 

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 

ς εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, συναφούς με την δραστηριότητα του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Επίσης, γίνονται δεκτά πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού οι οποίες 
είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες, καθώς και 
οι απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος. 

για τα φορολογικά έτη 2015, 

(όπως απεικονίζεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού 
αθαριστικού), να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την 

οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος του 2015, τις 22.000,00€ 
για το οικογενειακό εισόδημα. 

Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα 
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του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη 
εταιρεία, από την 
χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατ
προσώπου). 

 Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή 
να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής 
μορφής από την 
σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για 
επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό. 

 Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού ε
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. 

Περίοδοι Υποβολής 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζονται ως εξής: 

περίοδος υποβολής

  

Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός 

� Από 5.000

� Από 5.000
δικαιούχων σε συνεργατικό σχήμα.

� Από 5.000

συμμετεχόντων δικαιούχων σε συνεργατικό σχήμα.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Επιλέξιμες  

Ενέργειες/ Δαπάνες 

 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και 
κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες 
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, 
επιχειρηματικού σχεδίου.

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, 
σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, 
εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, 
επιχειρηματικού σχεδίου.

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (σχεδιασμός και 
παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, 
σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, κα)
επιχειρηματικού σχεδίου.

 Προμήθεια ανα

 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων),  μέχρι 30% του Π/Υ 
του επιχειρηματικού σχεδίου.

 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις  μέχρι 12.000

 Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση 
χρήση ρήτρας ευελιξίας).

 Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 
μικρής κλίμακας,  μέχρι 40% του Π/Υ του επιχειρηματικού σχεδίου (με χρήση 
ρήτρας ευελιξίας).
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του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη 
εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού 
προσώπου).  

Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή 
να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής 
μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επι
σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για 
επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό. 

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 

και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ορίζονται ως εξής:  

περίοδος υποβολής έναρξη καταληκτική ημερομηνία

πρώτη 5/7/2017 

δεύτερη 6/9/2017 

τρίτη 8/11/2017 

5.000€ έως 25.000€, στην περίπτωση ενός δικαιούχου.

5.000€ έως 40.000€, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων 
δικαιούχων σε συνεργατικό σχήμα. 

5.000€ έως 50.000€, στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων 
συμμετεχόντων δικαιούχων σε συνεργατικό σχήμα. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και 
κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες 
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα), μέχρι 60% του Π/Υ του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, 
σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, 
εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα), μέχρι 20% του Π/Υ του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

νες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (σχεδιασμός και 
παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, 
σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας, κα), μέχρι 10% του Π/Υ του 
επιχειρηματικού σχεδίου. 

Προμήθεια αναλωσίμων, μέχρι 15% του Π/Υ του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων),  μέχρι 30% του Π/Υ 
του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις  μέχρι 12.000€ 

Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού,  μέχρι 20% ΕΚΤ (χωρίς 
χρήση ρήτρας ευελιξίας). 

Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 
μικρής κλίμακας,  μέχρι 40% του Π/Υ του επιχειρηματικού σχεδίου (με χρήση 
ρήτρας ευελιξίας). 
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του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη 
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

άρτισης (σε επίπεδο φυσικού 

Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή 
να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής 

και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για 
επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.  

πιχειρηματία κατά την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 

και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων 
 

καταληκτική ημερομηνία 

9/8/2017 

11/10/2017 

13/12/2017 

στην περίπτωση ενός δικαιούχου. 

στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων 

συνεργασίας τριών ή περισσότερων 

100% των επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους. 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και 
κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες 

κα), μέχρι 60% του Π/Υ του 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, 
σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, 

κα), μέχρι 20% του Π/Υ του 

νες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (σχεδιασμός και 
παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, 

, μέχρι 10% του Π/Υ του 

λωσίμων, μέχρι 15% του Π/Υ του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων),  μέχρι 30% του Π/Υ 

εξοπλισμού,  μέχρι 20% ΕΚΤ (χωρίς 

Αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 
μικρής κλίμακας,  μέχρι 40% του Π/Υ του επιχειρηματικού σχεδίου (με χρήση 
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Επιλεξιμότητα 

Δαπανών  

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.

Προϋπολογισμός 

Δράσης 

Ο προϋπολογισμός της δ
80.000.000 ευρώ

Στο 2ο κύκλο της Δράσης προβλέπονται 
οποίες ο ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα. 

Πότε και που 

υποβάλλω αίτηση 

χρηματοδότησης 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (

Οι δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε 
περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ 
κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της 
Δράσης, επί ποινής 
κύκλο της Δράσης.
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είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του 2ου κύκλου της Δράσης ανέρχεται σε 
80.000.000 ευρώ.  

κύκλο της Δράσης προβλέπονται τρείς (3) διαφορετικοί περίοδοι υποβολής

οποίες ο ανωτέρω προϋπολογισμός κατανέμεται ισόποσα.  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis

δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε 
περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι 
οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ 
κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της 
Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ 
κύκλο της Δράσης. 

 

info@etam.gr │ www.etam.gr 

είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους. 

της Δράσης ανέρχεται σε 

τρείς (3) διαφορετικοί περίοδοι υποβολής, στις 

ηλεκτρονικά μέσω του 
www.ependyseis.gr/mis).  

δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε μια ΜΟΝΟ 
υνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι 

οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ 
κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της 

απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ 


