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                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
   
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι βρίσκεται 
σε εξέλιξη αναπτυξιακό πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι  πποολλύύ  μμιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  σσυυσσττήήννοοννττααιι  ααππόό  ααννέέρργγοουυςς  ήή  μμιισσθθωωττοούύςς  ((κκααττάά  ττηηνν  
υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς))  γγιιαα  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σσυυννααφφοούύςς  μμεε  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  ((ττίίττλλοο  σσπποουυδδώώνν)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  υυφφιισσττάάμμεεννεεςς  
ααττοομμιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ((ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύμμεεννοοιι))  πποουυ  αασσκκοούύνν  ήήδδηη  σσυυννααφφήή  μμεε  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  
((ττίίττλλοο  σσπποουυδδώώνν))  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ααυυττώώνν..  
ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσήή  ττοουυςς  εείίννααιι  ηη  οορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυςς  σσεε  ααυυττοοττεελλεείίςς  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  

Δικαιούχοι της δράσης είναι: 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το 
ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, 
πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως 
τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το 
πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).   

Οι ως άνω μπορεί να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα 
συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς ή υφιστάμενοι ατομικοί 
επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο 
σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.  

Επιδοτούνται, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και λοιπών προϋποθέσεων, με 5.000 
ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά 
σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.  

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί 
να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής: 

••  1η  περίοδος  υποβολής:  Έναρξη    5.7.2017  -  Λήξη  9.8.2017  1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017
• 2η περίοδος υποβολής:   Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017 
• 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017  
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Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
www.ependyseis.gr. 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού 
Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.  
Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι 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. 

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοουυ  δδιικκααιιοούύχχοουυςς,,  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ    
ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσττιιςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς    www.espa.grwww.espa.gr,,  www.antagonistikotita.grwww.antagonistikotita.gr,,  
www.mindev.gov.grwww.mindev.gov.gr,,  www.efepae.grwww.efepae.gr,,  www.elanet.grwww.elanet.gr    &&  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr,,  σσττοονν  ττηηλλεεφφωωννιικκόό  
ααρριιθθμμόό  880000  1111  3366  330000  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠΑΑννΕΕΚΚ))  κκααιι  σσττοο  eemmaaiill  iinnffooeeppaann@@mmoouu..ggrr..  
 
                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π.                                  
Πειραιάς    05/07/2017                                                               
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