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1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων  (50% επιδότηση) 

 
 

Στόχος προγράμματος 

Ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των 

παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του τουρισμού, 

ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. 

Δικαιούχοι 
Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του τουρισμού. 

Επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός  

Από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ με το ποσοστό ενίσχυσης να αφορά στο 

50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

Επιλέξιμες ενέργειες 

Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού 

του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές 

μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ). Πιστοποιήσεις υποδομών και 

υπηρεσιών. Προβολή -- προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους. 

Αμοιβές συμβούλων και μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού. 

Γενικός 

Προϋπολογισμός 

δράσης 

50 εκατ. ευρώ (σε 2 κύκλους 25 εκ. ευρώ έκαστος) με συγχρηματοδότηση από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Εκτιμώμενος αριθμός 

τελικών ωφελούμενων 

600 με 700 τουριστικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους 

προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(100% επιδότηση) 
 

 

 

Στόχος προγράμματος 

Η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων 

ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Δικαιούχοι 

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή θα 

δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές 

επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 

Επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός  
Από 5.000 έως 25.000 ευρώ (100% ενίσχυση) 

Χρηματοδοτούμενες 

επαγγελματικές 

δραστηριότητες που 

θα επιχορηγηθούν 

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.ά. 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Θα αφορούν σε επαγγελματικό εξοπλισμό, λειτουργικό κόστος (ενοίκια 

επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (σε 

περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) , αμοιβές τρίτων, και γενικό εξοπλισμό. 

Γενικός 

Προϋπολογισμός 

δράσης 

50 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 25 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος 

κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Εκτιμώμενος αριθμός 

τελικών ωφελούμενων 

2.800 πτυχιούχοι ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας από 

όσους προσληφθούν. 

 

                
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 100% επιδότηση 
 
 
 

Στόχος προγράμματος 

Δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση 

σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την 

πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. 

Δικαιούχοι 

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης είναι 

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και τα 

εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος. 

Επιχορηγούμενος 

προϋπολογισμός  
έως 50.000 ευρώ (100% ενίσχυση) 

Ενισχυόμενες 

δραστηριότητες 

Θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: αγροδιατροφή, ενέργεια, 

πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία - φάρμακα, υλικά - 

κατασκευές. Ειδικότερα: παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος (ενοίκια 

επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας (στην 

περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός. 

Γενικός 

Προϋπολογισμός 

δράσης 

120 εκατ. ευρώ, σε δύο κύκλους των 60 εκατ. ευρώ (1ος κύκλος το 2015 και 2ος 

κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Εκτιμώμενος αριθμός 

τελικών ωφελούμενων 
2500 νέες επιχειρήσεις και 4500 νέες θέσεις εργασίας 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2238350128 (κα Φύκα Ιωάννα) 
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