
 

 

 

ΔΡΑΣΗ 3 : Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματιών 

 

 

 

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό 

τομέα Δήμου Κέρκυρας» 

 



Ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες 
επιχειρήσεις 



ΕΣΠΑ – 2007 -2013 

Νέα Τελευταία Προγράμματα  

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ 

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 (ΚΡΗΤΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, Β. ΑΙΓΑΙΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΉΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 

 

τα ποσά και οι θέσεις για την προβλεπόμενη πράξη του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής: ποσό 17.500.000€ και 

4.800 θέσεις 

 

Διάρκεια Υποβολής 

από τις 23/11/2015 έως τις 07/12/2015, και ώρες από 10:00 έως 23:59, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ 

www.oaed.gr, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

http://www.oaed.gr/


1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Σκοπός του προγράμματος : είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους 
ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις  

Δυνητικοί δικαιούχοι :είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
i.  έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων 

εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 
πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης και για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος και 

ii. δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο. 

Τα ωφελούμενα άτομα είναι: πρώην άνεργοι που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  
i.  ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, 

κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση, 

ii. δεν είχαν άλλη απασχόληση κατά την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας πρόσληψής τους. 



ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η επιχείρηση επιχορηγείται: 
 
i.  για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι (20) θέσεις πλήρους απασχόλησης ή  
ii. σαράντα (40) μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του 

ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-8-2015 επιπλέον του 
ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014 

iii. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους 
ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες 
ασφάλισης). 

iv. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους 
(μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 9€ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών 
το μήνα (ημέρες ασφάλισης). 

. 
 
 
 
 

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος 
επιχείρηση είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 

30-11-2015. Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση είναι 
μετά την 01-01- 2015, τότε θα λαμβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία 
πρόσληψης των ωφελουμένων. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό των 

δεσμευόμενων θέσεων εργασίας σταθερό για επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο είναι ίσο με το 
μέγιστο εγκριθέν χρονικό διάστημα της επιχορήγησης 



2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Σκοπός του προγράμματος :είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της 
άμεσης οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που 
δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και 
εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η 
βιωσιμότητά τους.  
Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της 
εγγεγραμμένης ανεργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης 
επιτηδεύματος, καθώς και η μη απασχόλησή τους, εξαρτημένη ή μη, κατά την ημέρα που προηγείται της 
έναρξης επιτηδεύματος 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ 

2.  Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν 
εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  

3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα 
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, 
 σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία 
διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.  
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.  



Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

 

 «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 



«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά 
μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ μισθωτής 
εργασίας.  

 Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 
31/12/2013. 

 Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού 
(ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα 
ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος 



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.  

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη 

Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές  

επιχειρήσεις. 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  

 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές ΑΜΕΑ 

 να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των 

μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν 

από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  

 το επιχειρηματικό σχέδιο να μην έχει περατωθεί φυσικά ή έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

•όσες επιχειρήσεις έτυχαν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ τα οποία αφορούσαν σε 

επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, κατά την τελευταία τριετία. 

•οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και 

επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

•οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε μορφής). 

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών 
υποδομών, 

 οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος, 
 οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες 

υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, 
κλπ), 

 οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, 
 η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,  
 οι αμοιβές τρίτων 

 
  

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
υποβολής της  αίτησης χρηματοδότησης.   



Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

3. 
Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Εξοικονόμησης ενέργειας 

4. 
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

5. Προβολή ‐ Προώθηση 

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 

7. Μεταφορικά μέσα 

8. 
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου  

9. Μελέτες / έρευνες αγοράς 

10. 
Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο 
προσωπικό) 

 [UO1]Θα πρέπει να αναφερθεί και η ρήτρα ευελιξίας 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική  και περιλαμβάνει δύο 

στάδια: 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται έλεγχος από τον ΕΦ των 

τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών 

συμμετοχής των προτάσεων. 

Στο δεύτερο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των 

προτάσεων με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
1.Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης  

2.Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης (μόνο για τις 
υφιστάμενες) 

3.Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου 

4.Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου στην κοινωνία και 

οικονομία. 

 



«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:  
 
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),  
 Υλικά / Κατασκευές,  
 Εφοδιαστική Αλυσίδα,  
 Ενέργεια,  
 Περιβάλλον,  
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,  
 Υγεία. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας  
 Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 

31/12/2013. 



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.  

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη 

Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις. 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  

 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές ΑμεΑ 

 να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των 

μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν 

από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  

 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

 το επιχειρηματικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία 

υποβολής της πρότασης 

 να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε 

άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

 

  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,  
 η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής 
ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,  

 ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των 
επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών 
αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση 
μεθοδολογιών Design, 

 η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε 
εκθέσεις, συνέδρια κ.α, 

 η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), 
επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα, 

 οι αμοιβές τρίτων. 
 Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της 
ρήτρας ευελιξίας.  

 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης 



Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

1.1 Κτιριακές  υποδομές για την λειτουργία   σύγχρονων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

1.2 Κτιριακές  υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος 
και Εξοικονόμηση Ενέργειας 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

2.1 Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός  

2.2 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης 
Τεχνολογίας 

2.3 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και 
Εξοικονόμηση Ενέργειας 

3. Άυλες Δαπάνες 

3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση 

3.2 Προβολή -Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους  

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της  για την 
ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών 

3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση 
επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και  
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη 
καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα 
υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές. 

3.5 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 



«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν 
γεννηθεί πριν  την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία: 

 είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή  
 ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 
 
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις 
αυτές. 
 Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση του 
Προγράμματος.  

 Αγροδιατροφή 

 Ενέργεια 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Υγεία - Φάρμακα  

 Υλικά - Κατασκευές 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ   



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

• Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:  

• Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του 

Προγράμματος (επισημαίνεται η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική 

δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης) 

• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής 

πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).  

• Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης. 

• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 

200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον 

οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την 

ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού 

προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της ΕΜΕ),  
 το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές 

εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική 
τηλεφωνία),  

 τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή 
γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη 
επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένες υπηρεσίες 
εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων, 
συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.), 

 οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,   
 το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας 

μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), 
 ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.), 
 οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, 
 οι αμοιβές τρίτων. 

  
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους 

εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την 
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

  
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί Προδημοσίευση. 
  



Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης 

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό 
στον προϋπολογισμό του 
επιχειρηματικού σχεδίου 

1 
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο) 

Έως 60% 

2 

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής, συμβουλευτικής, 
λογιστικής υποστήριξης και σύνταξης και παρακολούθησης 
επιχειρηματικού σχεδίου και κατάρτισης)  

15- 20% 

3 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης Έως 10% 

4 Αγορά εξοπλισμού και αποσβέσεις παγίων 

άνω των 1500€ με υποχρέωση 
διατήρησης της επένδυσης 3 έτη 
μετά την ολοκλήρωση του έργου 
μετά από την τελική πληρωμή της 

δημόσιας δαπάνης) 

5 
Προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, 
αναλώσιμα 

Έως 10% 

6 Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία Έως 20% 

7 

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι τη 
συμπλήρωση 1 ΕΜΕ ή αλλιώς 12 ανθρωπομηνών (2.400 
ανθρωποώρες) 

12.000 € 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήρια αποκλεισμού) 

Εξετάζεται η πληρότητα της υποβαλλόμενης αίτησης ως προς: 

Α1. Τη χρήση της τυποποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης, με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία (κριτήριο Α1) και  

Α2. Το ότι ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις εκλεξιμότητας με βάση τα δηλωθέντα στην αίτηση (κριτήριο Α2)  

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.2.1 Ιδιότητα ανέργου κατά την υποβολή της πρότασης  

Α.2.2 Επιλεξιμότητα ως προς τα όρια ηλικίας των υποψηφίων  

Α.2.3 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της υπό σύσταση επιχείρησης 

A.2.4 Εμπίπτει στα εισοδηματικά όρια 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Β 

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.2.1 
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας  

Α.2.2 Επιλεξιμότητα ως προς τα όρια ηλικίας των υποψηφίων  

Α.2.3 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της υπό σύσταση επιχείρησης  

Α.2.4. Εμπίπτει στα εισοδηματικά όρια 

Λοιπά Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
-Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικού 
σχεδίου  
-Επίπεδο Εκπαίδευσης 
-Εργασιακή Εμπειρία 
-Μοριοδότηση διαστήματος ανεργίας 
δικαιούχου 
-Βιωσιμότητα σχεδίου 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
-Εισοδηματικά κριτήρια 
-Διάρκεια ανεργίας/άσκησης πρώτης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
-Αύξηση της απασχόλησης 

 
 



«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, 

 φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν 
συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. 

 Εισοδηματικά Κριτήρια  
  
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι 
ακόλουθες: 
 
 

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, 
μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, 

δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή 
ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 

ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου 
επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του 

εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

 Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.  

 Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 

 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης. 

 Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' 

όλη τη διάρκεια της επένδυσης. 

 Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) στην τριετία (τρέχον 

οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  

 Επιπλέον για τις δύο κατηγορίες ωφελούμενων θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

1. Για τους ανέργους: 

• Να διαθέτουν κάρτα ανεργίας (ΟΑΕΔ) σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης.  

• Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(Κ.Α.Δ. 2008), μετά από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και έως την ημερομηνία που θα οριστεί την απόφαση 

ένταξης.  

2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

• Να διαθέτουν κατά την υποβολή ΜΟΝΟ τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), και να 

διατηρήσουν μόνο αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

• Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 ο αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός σε ποσοστό έως 40% του συνολικού 

προϋπολογισμού του σχεδίου (εκτός του κόστους της νέας θέσης εργασίας),  
 το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές 

εισφορές, παροχές τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική 
τηλεφωνία),  

 τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, 
χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και 
λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, 
εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των 
επιχειρηματικών ομάδων, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης, κ.α.), 

 οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,   
 το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας 

μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), 
 ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.), 
 οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, 
 οι αμοιβές τρίτων. 

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους 
εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την 

ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. 
  

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης 



 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Α (Άνεργοι) 

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.2.1 Ιδιότητα ανέργου κατά την υποβολή της πρότασης  

Α.2.2 Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Α.2.3 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της υπό σύσταση επιχείρησης 

Α.2.4 Συνάφεια ΚΑΔ με τίτλο σπουδών 

Α.2.5 
Επιλεξιμότητα ως προς τα όρια ηλικίας των 
υποψηφίων  

Α.2.6 Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-Β (Ελ. Επαγγελματίες) 

Α/Α ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Α.2.1 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας  

Α.2.2 Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Α.2.3 Συνάφεια ΚΑΔ με τίτλο σπουδών 

Α.2.4 Επιλεξιμότητα ΚΑΔ της επιχείρησης 

Α.2.5 
Επιλεξιμότητα ως προς τα όρια ηλικίας των 
υποψηφίων 

Α.2.6 Εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια 

Λοιπά Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
-Χρόνος κτήσης πτυχίου 
-Εργασιακή Εμπειρία 
-Εισοδηματικά κριτήρια 
-Μοριοδότηση διαστήματος ανεργίας 
δικαιούχου 
-Αύξηση της απασχόλησης 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
-Χρόνος κτήσης πτυχίου 
-Εργασιακή Εμπειρία 
-Εισοδηματικά κριτήρια 
-Μοριοδότηση της πρώτης έναρξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας  
-Αύξηση της απασχόλησης 
 

 
 



Σας ευχαριστούμε για την Προσοχή σας 

- Portal Επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη υφιστάμενων και 

νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων: www.esea.gr 

- Site ΑΣ Κέρκυρα Τουρισμός για Όλους www.topsakerkyra.gr/ 

- Ενημέρωση από Φορέα του Προγράμματος: www.onsite.gr 

 

http://www.esea.gr/
http://www.topsakerkyra.gr/
http://www.onsite.gr/

