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Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  
«Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» 

 

Σαυτότθτα του Προγράμματοσ 

Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό 
Απροβλζπτων» του ΕΣΡΑ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των επιχειριςεων ςε αυτι τθ 
δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, δθμιουργοφμε το Ρρόγραμμα «Ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο παρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, των επιχειριςεων και 
των εργαηομζνων τουσ, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ κακϊσ και 
ςτιριξθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςε περιοχζσ που υφίςτανται τισ ςυνζπειεσ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ». Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε ανάςα ςε χιλιάδεσ 
επιχειριςεισ και άνεργουσ πολίτεσ, ενιςχφοντασ άμεςα και χωρίσ γραφειοκρατικζσ 
διαδικαςίεσ τόςο τθν ίδρυςθ νζων επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ανζργων και 
νζων όςο και τθ ςτιριξθ επιχειριςεων και εργαηομζνων, μζςω δράςεων 
ςυμβουλευτικισ και κατάρτιςθσ ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που 
διαμορφϊνει θ οικονομικι κρίςθ. 
 

Γιατί ενιςχφονται οι επιχειριςεισ μζςω του ςυγκεκριμζνου επιχειρθςιακοφ 
προγράμματοσ;  

 
Το «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο για να ανταποκρίνεται ςε κρίςεισ που ςυνδζονται με τθν 
οικονομικι και κοινωνικι αναδιάρκρωςθ, με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ, τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθ βιωςιμότθτα τθσ τοπικισ 
οικονομίασ κ.α. Σιμερα, ςυντρζχουν όλεσ οι προχποκζςεισ για ζνα εργαλείο άμεςθσ 
και ζμπρακτθσ ςτιριξθσ των νζων και των ανζργων κακϊσ και των επιχειριςεων 
που δραςτθριοποιοφνται ςε κλάδουσ που πλιττονται από τθν φφεςθ.  
 

Ποιεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ αφορά; 

 
Σφμφωνα με το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013, ωσ επιλζξιμεσ 
γεωγραφικζσ περιοχζσ του Ε.Ρ «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» ορίςτθκαν 11 
Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ, δθλαδι οι οκτϊ (8) Ρεριφζρειεσ Αμιγοφσ Στόχου Σφγκλιςθσ: 
Kριτθ, Ιόνια Νθςιά, Β. Αιγαίο, Ανατολικι Μακεδονία & Θράκθ, Ήπειροσ, Θεςςαλία, 
Δυτικι Ελλάδα και Ρελοπόννθςοσ, και οι τρεισ (3) Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου: 
Αττικι, Κεντρικι και Δυτικι Μακεδονία. 
 

Σι δράςεισ περιλαμβάνει το πρόγραμμα;  

 
Ενιςχφονται 2 δράςεισ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 72.000.000 €, με το ποςοςτό 
Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ να ανζρχεται ςτο 100% του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ, το Ελλθνικό Δθμόςιο (κατά 15%) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (Ε.Κ.Τ) (κατά 85%,) ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκνικό 
Αποκεματικό Απροβλζπτων» (Ε.Ρ.Ε.Α.Α.). 
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Η Δράςθ 1, «Σχζδιο ςτιριξθσ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν ανζργων και νζων 
επιχειρθματιϊν (ςε φάςθ start-up)», είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.000.000 € 
και ςτοχεφει ςτθν ίδρυςθ άνω των 1.000 νζων επιχειριςεων ενϊ παράλλθλα 
προβλζπει τθ δθμιουργία περιςςότερων από 1.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

Η Δράςθ 2, «Ολοκλθρωμζνο Σχζδιο Ραρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ των επιχειριςεων 
και εργαηομζνων τουσ, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και παροχισ 
κινιτρων για τθν τόνωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν 
αγορά εργαςίασ», είναι ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.000.000 € και ςτοχεφει ςτθν 
ενίςχυςθ υφιςτάμενων επιχειριςεων, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ και 
κατάρτιςθσ, με ςτόχο τθν ανταπόκριςι τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνει θ 
οικονομικι κρίςθ, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία άνω των 1.000 νζων κζςεων εργαςίασ. 

 

Αναλυτικά, τι προβλζπει και τι αφορά κάκε δράςθ; 

ΔΡΑΗ 1:  

«χζδιο ςτιριξθσ επιχειρθματικών πρωτοβουλιών ανζργων και νζων 
επιχειρθματιών (ςε φάςθ start-up)», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.000.000 € 

Επιλζξιμεσ για υπαγωγι ςε αυτι τθ δράςθ του προγράμματοσ είναι όλεσ οι 
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, εκτόσ 
από τουσ μθ επιλζξιμουσ ΚΑΔ του Οδθγοφ τθσ Ρροκιρυξθσ (βλ. Ραράρτθμα). 

Οι δικαιοφχοι κα πρζπει:  

 Να ζχουν κάνει ζναρξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ μετά τθν 1/1/2011 ι 
να ζχουν τθν ιδιότθτα του ανζργου (διακζτοντασ δελτίο ανεργίασ ςε ιςχφ τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ). 

 Να διακζτουν αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ)  

 Να ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και να είναι μζχρι 64 
ετϊν.  

Ενιςχφονται επιχειρθματικά ςχζδια με κατώτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό 
(Δθμόςια Δαπάνθ) 10.000€ και ανώτατο  20.000 €. Σε περίπτωςθ που θ πρόταςθ 
προβλζπει τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ, ο ανϊτατοσ 
επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ μπορεί να ανζλκει μζχρι το ποςό των 35.000 € 
(Δθμόςια Δαπάνθ) με τθν προχπόκεςθ να διατθρθκεί τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) 
μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ.  

Ωσ επιλζξιμεσ ενζργειεσ-δαπάνεσ τθσ πρϊτθσ δράςθσ κεωροφνται:  

 

Α/Α Κατθγορία Ενζργειασ - Δαπάνθσ 
Μζγιςτο επιλζξιμο 
ποςοςτό-ποςό ςτον 
προχπολογιςμό του 
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επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50% 

2. ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40% 

3. ΔΑΡΑΝΕΣ ΙΔΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ 10% 

4. ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
(ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΙΞΗ) 

10% 

5. ΔΑΡΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ  

5% 

6. ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 20% 

7. ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ ΡΑΓΙΩΝ 5% 

8. ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΓΟΑΣ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ/ΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ 

10% 

9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)  15.000 € 

 

ΔΡΑΗ 2: 

«Ολοκλθρωμζνο χζδιο Παρζμβαςθσ για τθ ςτιριξθ των επιχειριςεων και 
εργαηομζνων τουσ, μζςω δράςεων ςυμβουλευτικισ, κατάρτιςθσ και παροχισ 
κινιτρων για τθν τόνωςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ 
ςτθν αγορά εργαςίασ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 36.000.000€ 

Δικαιοφχοι είναι οι επιχειριςεισ, που ζχουν κάνει ζναρξθ δραςτθριότθτασ πριν από 
τθν 1θ Ιανουαρίου 2011, απαςχολοφν 5 εργαηόμενουσ και άνω (5 ΕΜΕ) και  
ςχεδιάηουν να προχωριςουν ςτθν εφαρμογι αλλαγϊν και μζτρων αναδιάρκρωςθσ 
και προςαρμογισ, τα οποία κα επιφζρουν ςοβαρζσ ανακατατάξεισ και επιπτϊςεισ 
ςτο επιχειρθςιακό και εργαςιακό τουσ περιβάλλον. 

Μζςα από αυτι τθ δράςθ ενιςχφονται ολοκλθρωμζνα ςχζδια παρζμβαςθσ με 
ανώτατο επιλζξιμο προχπολογιςμό (Δθμόςια Δαπάνθ) 20.000€.  

Στο πλαίςιο του προτεινόμενου ολοκλθρωμζνου ςχεδίου παρζμβαςθσ, μπορεί 
ακόμθ να χρθματοδοτθκεί θ δθμιουργία νζασ/ων κζςθσ/εων εργαςίασ (1 ΕΜΕ) και 
διατιρθςι τουσ τουλάχιςτον για (12) μινεσ από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο ανϊτατοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ δφναται να ανζλκει μζχρι 
το ποςό των 35.000 € (Δθμόςια Δαπάνθ). 

Ωσ επιλζξιμεσ ενζργειεσ για τισ επιχειριςεισ που κα επιλεγοφν για χρθματοδοτικι 
ενίςχυςθ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ προγράμματοσ κεωροφνται οι δφο παρακάτω 
ενζργειεσ: 
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Α) υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ Συμβοφλου 
προςαρμογισ, παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για κζματα 
επιχειρθματικισ λειτουργίασ ι προςωπικοφ, κ.α. 

Β) Ενζργειεσ κατάρτιςθσ: κατάρτιςθ / επανακατάρτιςθ του προςωπικοφ, κατάρτιςθ 
ςυνδυαςμζνθ με εργαςία ι εκ περιτροπισ εργαςία και κατάρτιςθ. 

Κατά τθ διαμόρφωςθ του ςυνολικοφ προτεινόμενου προχπολογιςμοφ από τθν 
επιχείρθςθ, είναι υποχρεωτικι θ ςφνδεςθ των προβλεπόμενων δαπανϊν με τισ 
παρακάτω κατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν: 

1. Τπθρεςίεσ υμβοφλων. Στθν κατθγορία αυτι, οι δαπάνεσ αφοροφν: 

I. Τεχνικι βοικεια (ςφνταξθ ςχεδίου προςαρμογισ, ςφνταξθ φακζλου 
υποβολισ, επίβλεψθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου και ςφνταξθ των 
περιοδικϊν εκκζςεων κακϊσ και τθσ τελικισ ζκκεςθσ – αναφοράσ). 

II. Δαπάνεσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν επιχείρθςθ για 
κζματα επιχειρθματικισ λειτουργίασ,  ι προςωπικοφ ι ςε οργανωτικά 
ςυςτιματα-διαδικαςίεσ.  

III. H αμοιβι του Συμβοφλου Ρροςαρμογισ υπολογίηεται ωσ εξισ: 150 
ευρϊ ανά εργαηόμενο (x) επί το ςυνολικό αρικμό απαςχολουμζνων τθσ 
επιχείρθςθσ. (ελάχιςτθ Αμοιβι 750 ευρϊ – μζγιςτθ  5.000 ευρϊ.    

2. Ενζργειεσ Κατάρτιςθσ. Η κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ: 

I. Δαπάνεσ πιςτοποιθμζνων Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) 

II. Δαπάνεσ καταρτιηομζνων  (Αμοιβζσ καταρτιηομζνων ) 

III. Δαπάνεσ επιχείρθςθσ (δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 
ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ, πρϊτεσ φλεσ πχ γραφικι φλθ ι 
αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ) 

Το Μζςο Ωριαίο Κόςτοσ (Μ.Ω.Κ.), υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ 
ανά καταρτιηόμενο ανζρχεται μζχρι το ποςό των δεκαζξι (16,00) Ευρϊ, εκ των 
οποίων πζντε (5) ευρϊ ανά ϊρα κατάρτιςθσ είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για 
κάκε καταρτιηόμενο, και το υπόλοιπο ποςό αφορά: 

 ςτθν αμοιβι του ΚΕΚ για τισ δαπάνεσ υλοποίθςθσ τθσ κατάρτιςθσ, και 

 ςτισ δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ για πρόςκετθ παροχι ςε πρϊτεσ φλεσ, 
αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ δαπάνεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
πρακτικισ άςκθςθσ. 

3. Δθμιουργία Νζασ/ων Θζςθσ/εων εργαςίασ 

Για τθ δθμιουργία νζασ/νζων κζςθσ/κζςεων εργαςίασ (1 ΕΜΕ), προβλζπεται θ 
κάλυψθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ για δϊδεκα (12) μινεσ μζχρι του ποςοφ των 
15.000€. 
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Ποια είναι τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ 
ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα για τθν υλοποίθςθ των ζργων από τουσ δικαιοφχουσ;  

1. Δθμόςια πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο 
πρόγραμμα. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ 
θμερομθνία προκιρυξθσ.  

2. Ηλεκτρονικι υποβολι και αξιολόγθςθ των προτάςεων μζςω 
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Κρατικϊν Ενιςχφςεων (www.ependyseis.gr) 

3. Αξιολόγθςθ  
4. Ζκδοςθ αποφάςεων ζνταξθσ.  
5. Δθμοςιοποίθςθ και αποςτολι των αποφάςεων ζνταξθσ ςτουσ δικαιοφχουσ 
 

Πότε ξεκινά θ υποβολι αιτιςεων υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα;  

Η προκιρυξθ για το πρόγραμμα κα δθμοςιευκεί τθ Δευτζρα, 17 Οκτωβρίου 2011. 
Αιτιςεισ για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα μποροφν να υποβάλλονται από τθν 15θ  
Νοεμβρίου 2011 ζωσ τθν 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά θ αξιολόγθςθ των 
αιτιςεων για άμεςθ εκταμίευςθ. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα 
γίνεται με θλεκτρονικι διαδικαςία ενϊ θ προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
απαιτείται μετά τθν ζνταξι τουσ. 
 
 

Ποιά είναι τα κριτιρια που κα τθρθκοφν ςε περίπτωςθ υποβολισ υπεράρικμων 
αιτιςεων;  

Θα τθρθκεί ςφςτθμα προτεραιότθτασ. – Οι αιτιςεισ για υπαγωγι αξιολογοφνται με 
βάςθ τα κριτιρια που περιγράφονται ςτον Οδθγό εφαρμογισ. - Η ζνταξθ τθσ 
επιχείρθςθσ ςτο Ρρόγραμμα πραγματοποιείται με βάςθ τθ ςειρά κατάταξθσ (δθλ. θ 
βακμολογία που προζκυψε από τθν αξιολόγθςθ) μζχρι εξαντλιςεωσ των 
διατικζμενων πόρων.  

 

Επιχειριςεισ που ζχουν υποβάλει αίτθςθ -  ζχουν ενταχκεί ςτο νζο επενδυτικό 
νόμο ι ζχουν εξαςφαλίςει δάνεια μζςω ΕΣΕΑΝ, JEREMIE, προγραμμάτων του 
ΕΠΑ κλπ, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα;   

Ναι, αρκεί να μθν υπερβαίνουν τον κανόνα De Minimis. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΕΞΑΙΡΕΕΙ (και για τισ 2 δράςεισ) 

 

Δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα: 

 Πςα επαγγζλματα απαιτοφν τθν φπαρξθ κενισ κζςθσ (π.χ. 
ςυμβολαιογράφοι, δικαςτικοί επιμελθτζσ κλπ.) και ςυνεπϊσ θ δθμιουργία 
επιχείρθςθσ δεν εξαρτάται από τθν απόφαςθ και τθν  πρωτοβουλία του 
ενδιαφερόμενου, που κα μποροφςε να ενιςχυκεί με τθν παροχι τθσ 
επιχοριγθςθσ. 

 Πςοι υποψιφιοι απαςχολθκοφν με τθν εκμετάλλευςθ επιβατικοφ δθμοςίασ 
χριςεωσ (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ι φορτθγοφ δθμοςίασ χριςεωσ. 

 Πςοι υποψιφιοι δθμιουργοφν επιχειριςεισ αποκλειςτικά χωματουργικϊν 
εργαςιϊν, φροντιςτιρια, εργαςτιρια ι κζντρα ελευκζρων ςπουδϊν, 
καντίνεσ, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειριςεισ που λειτουργοφν 
αποκλειςτικά και μόνο τισ βραδινζσ ϊρεσ (10 μ.μ. – 6 π.μ.), κακϊσ και 
επιχειριςεισ που παρζχουν ψυχαγωγικζσ υπθρεςίεσ μαηικοφ χαρακτιρα 
(νυκτερινά κζντρα διαςκζδαςθσ, αναψυκτιρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ι 
θλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΡΟΡΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και ςυναφι 
αυτϊν.  

 Ρλανόδιεσ επιχειριςεισ.  

 Κυλικεία ςχολείων, Οργανιςμϊν κλπ. που θ ανάκεςθ τθσ λειτουργίασ και 
εκμετάλλευςισ τουσ γίνεται κατόπιν πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ. 

 Οι επιχειριςεισ εκείνεσ που ζχουν ςφνκετο αντικείμενο δραςτθριότθτασ και 
το ζνα εξ’ αυτϊν περιλαμβάνεται ςτισ εξαιρζςεισ. 

 Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ (Α.Ε.).  

 Οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ αλιείασ, τθσ 
υδατοκαλλιζργειασ και του άνκρακα, ςτθν πρωτογενι παραγωγι 
γεωργικϊν προϊόντων, οι επιχειριςεισ που αςχολοφνται με τθν 
μεταπϊλθςθ ςε μεταπράτεσ ι εμπόρουσ ι χαρακτθρίηονται ωσ 
προβλθματικζσ. 

 Επιχειριςεισ που αναπτφςςονται ι δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο 
ςφμβαςθσ franchising (δικαιόχρθςθσ). 

 

 

 

 

 


