
  

 

  

                                                                                          Μέγαρα, 14 Ιουνίου 2017  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ξεκινά ο Β' Κφκλοσ του προγράμματοσ για την ενίςχυςη τησ αυτoαπαςχόληςησ 

των αποφοίτων τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ του νζου ΕΣΠΑ 

 

Το Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ανακοινϊνει τθν προκιρυξθ του β' 
κφκλου τθσ Δράςθσ «Ενίςχυςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ Πτυχιοφχων Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ» με προχπολογιςμό 80 εκατ. €. 

Η δράςθ αποτελεί τθ ςυνζχεια του α' κφκλου και ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ των 
πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να αςκιςουν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το επιςτθμονικό τουσ αντικείμενο. Στον β' κφκλο οι 
ωφελοφμενοι διευρφνονται κακϊσ εκτόσ από αυτοαπαςχολοφμενουσ και ανζργουσ 
κα μποροφν να ςυμμετάςχουν και μιςκωτοί πτυχιοφχοι. 

Η ζναρξθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ορίηεται ςτισ 5.7.2017  και μπορεί να γίνει ςε 
3 διαφορετικζσ περιόδουσ οι οποίεσ είναι οι εξισ: 

- 1θ, από 5.7.2017 ζωσ 9.8.2017 

- 2θ, από 6.9.2017 ζωσ 11.10.2017 

- 3θ, από 8.11.2017 ζωσ 13.12.201 

Με αφορμι τθν προκιρυξθ του β' κφκλου τθσ δράςθσ, θ Ειδικι Γραμματζασ 
Διαχείριςθσ Τομεακϊν Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα διλωςε:  

« Η δράςθ αυτι εντάςςεται ςε ζνα ευρφτερο πλζγμα παρεμβάςεων για τθν αφξθςθ 
τθσ απαςχόλθςθσ μζςω τθσ τόνωςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 
Πρόκειται για δράςεισ με διαφορετικοφσ ςτόχουσ και προςανατολιςμό απ' ότι ςτο 
παρελκόν, που απαίτθςαν χρόνο και πολφ κόπο για να ςχεδιαςτοφν και, κυρίωσ, για 
να προςαρμοςτοφν ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των ωφελοφμενων. Απόδειξθ του 
εφςτοχου ςχεδιαςμοφ τθσ δράςθσ, είναι πρϊτα απ' όλα, θ ιδιαίτερα υψθλι 
ανταπόκριςθ των ενδιαφερόμενων, που είχε ωσ αποτζλεςμα να προχωριςουμε και 
ςτθν αφξθςθ του προχπολογιςμοφ του α' κφκλου τθσ δράςθσ ςτα 100 εκ. ευρϊ.  



 

 

       Στον  β' κφκλο θ δράςθ ζχει ςυμπλθρωκεί ςυμπεριλαμβάνοντασ και μιςκωτοφσ 
πτυχιοφχουσ που επιδιϊκουν να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ επιχείρθςθ ςτο 
επιςτθμονικό πεδίο τουσ και εξειδικευτεί περαιτζρω, για να μπορζςει να 
αποτελζςει ζτςι ζνα ακόμα πιο χριςιμο εργαλείο για τθν ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτα τθσ ιδιαίτερθσ αυτισ ομάδασ που αποτελεί το επιςτθμονικό 
κεφάλαιο τθσ χϊρασ.  

Συνεχίηουμε να εργαηόμαςτε ςκλθρά για να υλοποιιςουμε τισ δεςμεφςεισ 
μασ. Παρά τισ δυςκολίεσ που χρειάηεται να ξεπερνάμε για να εφαρμόςουμε τισ 
πολιτικζσ μασ και παρά τον χρόνο που απαιτείται για να κακιερωκοφν και να 
εφαρμοςτοφν νζοι μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ που προωκοφμε όπωσ πχ ο 
ESCROW Account, ςυνεχίηουμε και είμαςτε ζτοιμοι να προκθρφξουμε άμεςα όλεσ 
τισ δράςεισ που προαναγγείλαμε. Στθν κριτικι περί κακυςτεριςεων 
αντιπαραβάλλουμε τθν ποιότθτα, τθν διαφάνεια και τθν ςτόχευςθ των 
ςχεδιαηόμενων δράςεων μασ». 

Η υποβολι των αιτιςεων γίνεται  μόνο θλεκτρονικά και δωρεάν, ςτθν 
διεφκυνςθ https://www.ependyseis.gr .  

Πληροθόρηζη για ηη δράζη μπορείηε να βρείηε ζηην ηλεκηρονική διεύθυνζη 

http://www.antagonistikotita.gr,  www.espa.gr ςτα κοινωνικά δίκτυα τθσ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
(Facebook, Twitter, Linked in) και από το γραφείο πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
ςτθ Λεωφ. Μεςογείων 56, Ακινα, κακθμερινζσ από τισ 8.00 πμ. ζωσ τισ 5.00 μμ. 
Επίςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ λειτουργεί τθλεφωνικό κζντρο από τισ 
8:00πμ ζωσ τισ 19:00μμ ςτο 801 11 36 300 (από ςτακερό τθλζφωνο με αςτικι 
χρζωςθ). 

Επίςθσ πλθροφόρθςθ κα δίνεται από τουσ κατά τόπουσ εταίρουσ του 
ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τθν ζδρα υλοποίθςθσ του υποβαλλομζνου επιχειρθματικοφ 
ςχεδίου,  http://www.efepae.gr.  

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 

https://www.ependyseis.gr/mis/%28S%284ed44nqui5ymra55qfjl5djy%29%29/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=28&cs
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3439
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=525&t=Enisxusi-tis-Autoapasxolisis-Ptuxiouxwn-Tritobathmias-Ekpaideusis-%28-B-KYKLOS-%29

