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Με στόχο :
k την τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά 
εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
k την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους 
στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, 
ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης. 
προκηρύχθηκε από το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ένα νέο  πρόγραμμα στή-
ριξης της νέας επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με την ονομασία «ολοκληρω-
μένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και 
στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης».
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε. 
και παρέχει ποσοστό επιχορήγησης 100% στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν.
Η εφημερίδα ‘’Πτολεμαίος’’ με τη βοήθεια της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ που έχει ως εταίρος του 
ΕΦΕΠΑΕ τη διαχείριση του προγράμματος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία του Οδηγού του Προγράμματος. 
Αναλυτικότερα:
1. Δράσεις που ενισχύονται
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:
ΔρΑΣΗ 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών 
(σε φάση start-up)».
ΔρΑΣΗ 2
«ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομέ-
νων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την 
τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας».
2. Φορείς υλοποίησης του Προγράμματος
Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ) και τον Ενδιάμεσο 
Φορέα του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα  και Επιχειρηματικότη-
τα (ΕΦΕΠΑΕ)  σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις εκχώρησης. Οι δύο αυτοί φορείς θα 
λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο 
που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ (Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μα-
κεδονίας τη διαχείριση του προγράμματος έχει ο αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-
ΑΝΕΜ).
3. Προϋπολογισμός Προγράμματος – Δημόσια Χρηματοδότηση
Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστη-
καν οι 11 επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στό-
χου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξό-
δου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 72.000.000 € (Δημόσια Δαπά-
νη) και κατανέμεται ως εξής:
Για τις Δράσεις 1 και 2, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού.
Για τη Δράση 1 διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 36.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) 
και κατανέμεται ως εξής:

Α/Α Κλίμακα-Περιοχές
Διαθέσιμη Δημόσια 

Δαπάνη (ευρώ)

1
8 Περιφέρειες  Αμιγούς Στόχου 1: (Kρήτη, Ιόνια Νησιά, 
Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος)

26.721.649 €

2 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
(Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας) 9.278.351 €

ΣΥΝΟΛΟ 36.000.000 €
Για τη Δράση 2 διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 36.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) 
και κατανέμεται ως εξής:

Α/Α ΚΛΙΜΑΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ 
Δ.Δ. (ευρώ)

1
8 Περιφέρειες  Αμιγούς Στόχου 1: (Kρήτη, Ιόνια Νησιά, 
Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος)

26.721.649 €

2 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 
(Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας) 9.278.351 €

ΣΥΝΟΛΟ 36.000.000 €
4. Παρουσίαση Δράσεων 
4.1 ΔρΑΣΗ 1
Σκοπός 
Η Δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρημα-
τιών (σε φάση start-up)», αφορά  στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-
64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.
τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 
k Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 έως την 
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11/10/11) ή εφόσον κάνουν έναρξη επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας από την ημερομηνία της προκήρυξης (12/10/11) έως και 60 
ημέρες μετά την ημερομηνία της απόφασης ένταξης να έχουν την ιδιότητα του ανέργου 
(διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας).
k Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
k Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δη-
λαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία 
γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον 
αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέν-
νησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρό-
γραμμα

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ που περι-
γράφονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι του οδηγού του προγράμματος. 
Ποσά Επιχορήγησης-Χρονική Διάρκεια υλοποίησης Έργων
k Επιλέξιμες είναι οι Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη του προγράμ-
ματος (12/10/2011).
k Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερ-
νά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής 
τους. 
k Κατώτατος Επιλέξιμος Π/Υ 10.000€
k Ανώτατος Επιλέξιμος Π/Υ 20.000€
k Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασί-
ας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 
€ (Δημόσια Δαπάνη).
k Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότε-
ρο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 
και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό-ποσό στον
 προϋπολογισμό του 

επιχειρηματικού 
σχεδίου

1 ΕΝΟΙΚΙΑ 50%
2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40%
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10%

4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 10%

5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 5%

6 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20%
7 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5%

8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 10%

9 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) 15.000 €
5.2 ΔρΑΣΗ 2
Σκοπός
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011, απασχολούν 5 εργα-
ζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με 
μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις 
και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον. 
τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του πίνα-
κα Α του παραρτήματος Ι του οδηγού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που αναφέρονται 
τόσο στον οδηγό, όσο και στο παράρτημα Ι.Β. αυτού.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
k Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης (βλ. Παράρτημα 
Ι με συνημμένο πίνακα ΚΑΔ). Η δραστηριότητα της επιχείρησης προσδιορίζεται από τον 
ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του 
Έντυπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης και από την επεξήγηση αυτού του 
κωδικού, που παραπέμπει σε έναν από τους προαναφερόμενους κλάδους. Σε περίπτωση που 
ο κωδικός 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης είναι κενός, χρη-
σιμοποιείται αντί αυτού ο κωδικός 705 του ίδιου εντύπου.
k Να απασχολούν 5 ΕΜΕ και άνω.
Ως αριθμός εργαζομένων ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας σύμφωνα με την τελευταία ΑΠΔ, που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης μέχρι την ημέρα υπο-
βολής της αίτησης.
k Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως 
και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
k Να λειτουργούν νόμιμα.
k Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικρά-
τεια.
k Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και να μην 
είναι προβληματικές κατά την ημερομηνία προκήρυξης (βλέπε στο σχετικό παράρτημα του 
Οδηγού Προγράμματος).
k Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει  η ίδια επιχείρη-
ση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 
ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομι-
κό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης 
της πρότασης.
Χρονική Διάρκεια υλοποίησης Έργων
k Επιλέξιμες είναι οι Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την  προκήρυξη του προγράμ-
ματος (12/10/2011)
k Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερ-
νά τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής 
τους. 
k Ανώτατος Επιλέξιμος Π/Υ 20.000€
k Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασί-
ας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 
€ (Δημόσια Δαπάνη).
k Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότε-
ρο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 
και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Επιλέξιμες ενέργειες – Δαπάνες
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του παρόντος 
προγράμματος υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες (Α+β):

72  εκ. ευρώ για την ενίσχυση των ανέργων και 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη


