ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενισχυόμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικός κατάλογος):
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:
1. Κατασκευή προϊόντων από ξύλο καιφελλό, ειδών καλαθοποιίας και
σπαρτοπλεκτικής
2. Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
3. Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων
4. Κατασκευή προκατ. ξύλινων κτιρίων
5. Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων, βαρελιών
6. Κατασκευή φερέτρων
7. Εκτύπωση εφημερίδων
8. Υπηρεσίες εκτύπωσης, προεκτύπωσης (γραφίστα, στοιχειοθεσίας,
φωτοτσιγκογραφίας κ.τ.λ.)
9. Βιβλιοδεσία
10. Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (CD, DVD)
11. Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί, καθρεπτών
12. Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
13. Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
14. Κατασκευή τούβλων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
15. Εργασίες κεραμίστα
16. Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
17. Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
18. Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
19. Κατασκευή κονιαμάτων
20. Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, λίθων
21. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
22. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
23. Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο
24. Κατασκευή πυρασφαλών πορτών, ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας
25. Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
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26. Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
27. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
28. Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
30. Κατασκευή στρωμάτων
31. Κατασκευή επίπλων
32. Κατασκευή επίπλων κουζίνας
33. Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους
34. Υπηρεσίες αποκατάστασης καιανακαίνισης επίπλων, ταπετσαρίσματος καρεκλών
και καθισμάτων
35. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού
36. Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
37. Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
1. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών
2. Υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων απορριμμάτων
3. Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους, υδάτων, αέρα, κτιρίων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:
1. Έργα πολιτικού μηχανικού
2. Εργασίες κατεδάφισης, εκσκαφών, προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών
έργων
3. Γεωτρήσεις
4. Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
5. Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής
6. Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων
7. Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
8. Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου
9. Εργασίες ηχομόνωσης, θερμομόνωσης
10. Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
1. Συνεργεία, ηλεκτρολογεία, βουλκανιζατέρ οχημάτων
2. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
3. Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
4. Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών, ναυλομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων
5. Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
6. Έκδοση λογισμικού, παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
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7. Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού
προγράμματος
8. Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος
9. Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
10. Παραγωγή ραδιοφωνικού προγράμματος
11. Παραγωγή λογισμικού
12. Κατασκευή ιστοσελίδων
13. Δραστηριότητες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
14. Υπηρεσίες δημοσιογραφίας
15. Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
16. Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
17. Δικτυακές πύλες (web portals)
18. Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
19. Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
20. Λογιστικές υπηρεσίες
21. Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη, πωλητή
22. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
23. Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
24. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και μελετών μηχανικού
25. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
26. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
27. Υπηρεσίες χαρτογράφησης
28. Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
29. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
30. Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
31. Υπηρεσίες ενεργητικού marketing και διαφημίσεων
32. Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
33. Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
34. Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού, αισθητικού σχεδισμού προϊόντων (design)
35. Φωτογραφικές δραστηριότητες
36. Υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας
37. Κτηνιατρικές υπηρεσίες
38. Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
39. Υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
40. Ταξιδωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες κράτησης εισιτηρίων, καταλυμάτων
41. Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
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42. Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
43. Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού
44. Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)
45. Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού (δεξαμενών, νοσοκομείων κ.τ.λ.)
46. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
47. Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων
48. Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης (ιδιωτικά νηπιαγωγεία)
49. Ιδιωτικά σχολεία
50. Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
51. Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
52. Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, καταδύσεων
53. Υπηρεσίες προπονητή αθλητών
54. Υπηρεσίες κυνοτροφείων
55. Υπηρεσίες σχολών χορού, μουσικών σχολών, σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων
56. τεχνών
57. Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
58. Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας
59. Υπηρεσίες δασκάλου, καθηγητή
60. Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
61. Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
62. Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
63. Ιατρικές υπηρεσίες
64. Οδοντιατρικές υπηρεσίες
65. Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
66. Υπηρεσίες νοσηλευτή
67. Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
68. Υπηρεσίες ασθενοφόρων
69. Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
70. Υπηρεσίες ψυχολόγου,ψυχοθεραπευτή, παιδοψυχολόγου
71. Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
72. Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
73. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους, άτομα με
74. αναπηρίες
75. Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού, κατ' οίκον φύλαξης μικρών
παιδιών
76. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού
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77. Υπηρεσίες χορήγησης συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης
78. Υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού
79. Υπηρεσίες κοινωνικών γνωριμιών και συνοικεσίων
80. Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος (θέατρο, μουσική ορχήστρα, μπαλέτο,
χορωδία, τραγουδιστές κ.τ.λ.)
81. Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού
κ.λπ.)
82. Καλλιτεχνική δημιουργία
83. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
84. Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων φυσικών
βιοτόπων
85. Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κ.λπ.) ποδόσφαιρου, μπάσκετ, τέννις, γηπέδων γκολφ
& μίνι γκολφ, κολυμβητηρίου (πισίνας), πίστας "καρτ", χώρου μπόουλιγκ
86. Εγκαταστάσεις γυμναστικής
87. Υπηρεσίες παιδότοπου
88. Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών, κουκλοθέατρου
89. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
90. Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων
91. Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
92. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών ειδών
93. Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
94. Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
95. Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
96. Υπηρεσίες διαιτολογίας
97. Υπηρεσίες μασάζ, θεραπευτικών λουτρών, σάουνας, spa
Δραστηριότητες επιλέξιμες μόνον ως συμπληρωματικές δευτερεύουσες:
1. Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων
2. Eμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων
3. Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων
τους
4. Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και
διαιτητικών τροφίμων, παιδικών τροφών, συμπληρωμάτων διατροφής
5. Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, νημάτων, υφασμάτων,
λευκών ειδών, σημαιών, κορδονιών, διχτυών, κλωστών, κουμπιών, βελονών
ραψίματος
6. Χονδρικό εμπόρων ενδυμάτων, εξαρτημάτων ένδυσης, υποδημάτων
7. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
8. Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού, καθώς και
εξοπλισμού βίντεο
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9. Χονδρικό εμπόριο δίσκων μουσικής, κασετών, CDκαι DVD
10. Χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
11. Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και υαλικών
12. Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
13. Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών, ειδών προσωπικής περιποίησης
14. Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
15. Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων κτηνιατρικής χρήσης
16. Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων, ακουστικών
βαρηκοΐας, αναπηρικών καροτσιών
17. Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
18. Χονδρικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων και ειδών οικιακής χρήσης
19. Χονδρικό εμπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών
20. Χονδρικό εμπόριο μουσικών οργάνων
21. Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών
22. Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών
23. Χονδρικό εμπόριο αντικών
24. Χονδρικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών
25. Χονδρικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών, παιδικών ειδών
26. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού
υπολογιστών και λογισμικού
27. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
28. Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
29. Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών
30. Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
31. Χονδρικό εμπόριο λεκτρολογικού υλικού
32. Χονδρικό εμπόριο αντλιών, δεξαμενών, μηχανολογικού εξοπλισμού
33. Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων
34. Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
35. Χονδρικό εμπόριο τζαμιών
36. Χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών
37. Χονδρικό εμπόριο εργαλείων
38. Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών
39. Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης
40. Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού
41. Χονδρικό εμπόριο εκκλησιαστικών ειδών
42. Χονδρικό εμπόριο τουριστικών ειδών
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43. Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων
44. Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
45. Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου
46. Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών
47. Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
48. Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
49. Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής
50. Λιανικό εμπόριο ποτών
51. Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού
52. Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα, πετρελαίου θέρμανσης
53. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού
54. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
55. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας
56. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
57. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών
58. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο
59. Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών
60. Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους
61. Λιανικό εμπόριο χαλιών και επενδύσεων δαπέδου
62. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
63. Λιανικό εμπόριο επίπλων, στρωμάτων, φωτιστικών
64. Λιανικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης
65. Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων
66. Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων και γραφικής ύλης
67. Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων
68. Λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CD, DVD) και κασετών
69. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
70. Λιανικό εμπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού
71. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών
72. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, δερμάτινων ενδυμάτων, εξαρτημάτων ρουχισμού,
καπέλων, υποδημάτων
73. Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
74. Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
75. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού
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76. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών
77. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
78. Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών
79. Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού
80. Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού
81. Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων
82. Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
83. Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
Κριτήρια αξιολόγησης υποβαλλόμενων επενδύσεων


Ατομικό εισόδημα



Οικογενειακό εισόδημα



Διάρκεια ανεργίας (για ανέργους) ή ημ/νία έναρξης επιτηδεύματος (για
αυτοαπασχολούμενους)



Ποιότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου (τεκμηρίωση, προβλέψεις εσόδων/εξόδων)



Σύνθεση εταιρικής ομάδας
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