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Προς  

Δικηγορικό ύλλογο Λάρισας 

Για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος 

 

Λάρισα 19 Οκτωβρίου 2015 

 

Θέμα: «Οικονομική προσφορά προς μέλη του Δικηγορικού υλλόγου Λάρισας με 

ποσοστό έκπτωσης 15% στην συμπλήρωση φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα: 

«ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ ΑΤΣΟΑΠΑΦΟΛΗΗ ΠΣΤΦΙΟΤΦΩΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

 

Αξιότιμοι κύριοι,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 12 Οκτωβρίου 2015, αναρτήθηκε η 

προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 

Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

 

ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΝΕΚ: «Προσαρμογή 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις», και συγκεκριμένα, στον ειδικό στόχο: 2.1 «Αύξηση της υγιούς νεοφυούς  

επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης» και την επενδυτική προτεραιότητα 8iii: 

«Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά 

καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων». 



 

 

ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής 

δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς 

επαγγελματικού χώρου. 

Ειδικότερα: 

 άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 

1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης, 

ή 

 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. 

 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα 

περιλαμβάνουν και την δραστηριότητα του  ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ, 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα τύχουν 

επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης θα ορισθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση του 

Προγράμματος. 

Εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση 

του Προγράμματος.  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να 

πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 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.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης.  

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας 

Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο 

χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες 

από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο 

πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. 

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

 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. 

ημειώνεται 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. ημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί 

Προδημοσίευση. 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ -ΕΝΣΑΞΗ – ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προς 

αξιολόγηση αίτηση χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην 

Πρόσκληση του Προγράμματος. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που 

θα οριστούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.  

 



 

Η ΘΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ αναλαμβάνει την συμπλήρωση της αίτησης και 

την περαιτέρω ενημέρωση σας για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε 

αποκλειστική συνεργασία με την Οικονομική μας σύμβουλο, 

αξιολογήτρια του ΕΠΑ με πλούσια εμπειρία στην κατάρτιση των 

φακέλων υπαγωγής και την υλοποίηση του προγράμματος.   

Για τα μέλη του Δικηγορικου υλλόγου παρέχεται ποσοστό έκπτωσης 15% στο 

ποσό της αίτησης υπαγωγής.  

Καλέστε μας για να κλείσουμε ραντεβού με την Οικονομική μας σύμβουλο.  

ΘΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

Παναγουλη 73, Λάρισα, 

2410554700 (ώρες 09.00- 21.00) 

Email: info@thesgrammateia.gr 

 

Για την ΘΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  

Δαλακούρα Ιωάννα 

 

 

 

 

 

 

 

Για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες μας η ΘΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ εγγυάται την 

εχεμύθεια και την τήρηση εμπιστευτικότητας 


