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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             3/3/2016 

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ενημερωτική παρουσίαση των τεσσάρων δράσεων του ΕΣΠΑ που 

ξεκινούν εντός ολίγων ημερών θα πραγματοποιηθεί από το ΤΕΕ 

Μαγνησίας την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, στις 7 το απόγευμα, στο 

αμφιθέατρο του τοπικού τμήματος στο Βόλο. 

 

Την παρουσίαση των προγραμμάτων προς τους διπλωματούχους 

μηχανικούς της Μαγνησίας, θα πραγματοποιήσει ο κ. Ευάγγελος 

Κορώνας, Χημικός Μηχανικός, ενώ θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα 

τεθούν. 

 

Τα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, είναι τα εξής:  

 

 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην  υποστήριξη διπλωματούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για 

την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση 

αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. 

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των 

πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την 

ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

  

Μπορούν να συμμετέχουν, άνεργοι διπλωματούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης. Φυσικά πρόσωπα 

διπλωματούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την 
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ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση 

μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία 

νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την 

ειδικότητά τους.  

Επιδοτούνται με έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που 

ανοίγει ατομική επιχείρηση. Έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά 

σχήματα δύο ατόμων. Έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή 

περισσοτέρων ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των 

επιλέξιμών δαπανών. 
 

 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 

Το πρόγραμμα "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" στοχεύει στη δημιουργία 

πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε 

καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με 

τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα 

ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, 

προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. 

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: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 

4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

 

 
 Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς 

τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: 

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές 

Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, 

Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

ΤΠΕ, Υγεία 

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις: 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄και Γ' 

κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή 

περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή Νέες επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και 

δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν 

συσταθεί μέχρι 31/12/2015. 

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση 

καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, 

φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
 
  Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και 

την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων 

υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και 

της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον 

εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην 

εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Επιλέξιμες για την παρούσα 

δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, 

διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε 

και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής 

εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : - η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να 

διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη 

εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του 

ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν 

θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3 

 

 

 

 

 

 


