ΕΣΠΑ 2007 - 2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»
ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100%
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ 17/02/2012
Ταυτότητα του Προγράμματος:
Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρήσεων σε αυτή τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο 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».
Με το πρόγραμμα θα δοθεί ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις και άνεργους πολίτες,
ενισχύοντας άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο την ίδρυση νέων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων όσο και τη στήριξη επιχειρήσεων και
εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης ώστε να ανταποκριθούν στις
νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Γιατί ενισχύονται οι επιχειρήσεις μέσω του συγκεκριμένου επιχειρησιακού
προγράμματος;
Το «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο για να ανταποκρίνεται σε κρίσεις που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική
αναδιάρθρωση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής, τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας κ.α. Σήμερα, συντρέχουν όλες οι
προϋποθέσεις για ένα εργαλείο άμεσης και έμπρακτης στήριξης των νέων και των ανέργων
καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται από την
ύφεση.
Ποιες περιοχές της Ελλάδας αφορά;
Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές
περιοχές του Ε.Π «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν 11 Περιφέρειες της
χώρας, δηλαδή οι οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β.
Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και
Πελοπόννησος, και οι τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία.
Τι δράσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα;
Ενισχύονται 2 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού €72.000.000, με το ποσοστό

Δημόσιας Χρηματοδότησης να ανέρχεται στο 100% του συνολικού
προϋπολογισμού, το Ελληνικό Δημόσιο (κατά 15%) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(Ε.Κ.Τ) (κατά 85%,) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων» (Ε.Π.Ε.Α.Α.).
Η Δράση 1, «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων
επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού €36.000.000 και
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στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη
δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η Δράση 2, «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων
για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού €36.000.000 και στοχεύει στην ενίσχυση
υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την
ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη
δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι
τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης
(11/10/2011)
Αναλυτικά, τι προβλέπει και τι αφορά κάθε δράση;

ΔΡΑΣΗ 1:
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών
(σε φάση start-up)», συνολικού προϋπολογισμού €36.000.000
Επιλέξιμες για υπαγωγή σε αυτή τη δράση του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ
της Προκήρυξης (βλ. Παράρτημα).
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
 Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 01/01/2011 έως και την
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (11/10/2011) ή εφόσον θέλουν να κάνουν
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά από την ημερομηνία της προκήρυξης
(δηλαδή από τις 12/10/2011) 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).
 Η ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων μετά την ημερομηνία προκήρυξης (δηλαδή από τις
12/10/2011) για τους σκοπούς του Προγράμματος επιτρέπεται ΜΟΝΟ από ανέργους
ηλικίας 18-64 ετών
 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια
Δαπάνη) €10.000 και ανώτατο €20.000. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη
δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός
μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των €35.000 (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση να
διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί το
αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και ο
νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της πρώτης δράσης θεωρούνται:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μέγιστο επιλέξιμο
ποσοστό-ποσό στον
προϋπολογισμό του
επιχειρηματικού σχεδίου
50%
40%
10%
10%
5%
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6.
7.
8.
9.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)
Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να
διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

20%
5%
10%
15.000 €

Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθόλη την διάρκεια του έργου έως και την
ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος
πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας μίας (1) νέας θέσης
εργασίας θα πρέπει τα άθροισμα των ΕΜΕ κατά την υποβολή αίτησης
ολοκλήρωσης να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία (1) μονάδα από ότι ήταν
κατά το έτος 2011.

ΔΡΑΣΗ 2:
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και
εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής
κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας», συνολικού προϋπολογισμού €36.000.000
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις:
¾ που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011,
¾ απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ). 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 υποβολής της αίτησης.
¾ να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης (11/10/2011). 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,
χρησιμοποιείται αντί αυτού ο κωδικός 705 του ίδιου εντύπου.
¾ να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης
έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
¾ να λειτουργούν νόμιμα.
¾ να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, και
¾ να σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και
προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο
επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο
επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) €20.000€
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, μπορεί ακόμη να
χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους
τουλάχιστον για (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Στην περίπτωση αυτή, ο
ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των €35.000
(Δημόσια Δαπάνη).
Ως επιλέξιμες ενέργειες για τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση
στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θεωρούνται και οι δύο παρακάτω ενέργειες:
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Α) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συμβούλου
προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα
επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού, κ.α.
Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση του προσωπικού, κατάρτιση
συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση.
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση,
είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες
επιλέξιμων δαπανών:
1. Υπηρεσίες Συμβούλων. Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν:
I. Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής,
επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και
της τελικής έκθεσης – αναφοράς).
II. Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα
επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα-διαδικασίες.
III. H αμοιβή του Συμβούλου Προσαρμογής υπολογίζεται ως εξής: €150,00 ανά
εργαζόμενο (x) επί το συνολικό αριθμό απασχολουμένων της επιχείρησης. (ελάχιστη
Αμοιβή €750,00 – μέγιστη €5.000,00.
2. Ενέργειες Κατάρτισης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις δαπάνες:
I. Δαπάνες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
II. Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων )
III. Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις
εξοπλισμού)
Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.), υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά
καταρτιζόμενο ανέρχεται μέχρι το ποσό των δεκαέξι (16,00) Ευρώ, εκ των οποίων πέντε
(5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε καταρτιζόμενο, και το
υπόλοιπο ποσό αφορά:
-στην αμοιβή του ΚΕΚ για τις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, και
-στις δαπάνες της επιχείρησης για πρόσθετη παροχή σε πρώτες ύλες, αποσβέσεις
εξοπλισμού και λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
3. Δημιουργία Νέας/ων Θέσης/εων εργασίας
Για τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας (1 ΕΜΕ), προβλέπεται η κάλυψη του
μισθολογικού κόστους για δώδεκα (12) μήνες μέχρι του ποσού των 15.000€.
Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει νέα/ες θέση/εις εργασίας (1 ΕΜΕ) θα πρέπει να
δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της
απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.
Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον δικαιούχο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης μετά από έλεγχο του φυσικού φακέλου από τον
ΕΦΕΠΑΕ, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Η προσκόμιση των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα
Ποιά είναι τα κριτήρια που θα τηρηθούν σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων
αιτήσεων;
Θα τηρηθεί σύστημα προτεραιότητας. – Οι αιτήσεις για υπαγωγή αξιολογούνται με βάση τα
κριτήρια που περιγράφονται στον Οδηγό εφαρμογής. - Η ένταξη της επιχείρησης στο
Πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης (δηλ. η βαθμολογία που
προέκυψε από την αξιολόγηση) μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων.
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Επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση - έχουν ενταχθεί στο νέο επενδυτικό νόμο ή
έχουν εξασφαλίσει δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ, JEREMIE, προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κλπ,
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Ναι, αρκεί να μην υπερβαίνουν τον κανόνα De Minimis.

Για την Υποβολή Πρότασης ΔΕΝ Απαιτείται Προσκόμιση
Φυσικού Φακέλου και Δικαιολογητικών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης, εφόσον με την αιτούμενη
τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στη Πράξη και τα
κριτήρια βαθμολόγησής του. Γίνονται δεκτά έως δύο αιτήματα τροποποίησης ΦΟΑ.
Σημειώνεται ότι, δεν γίνεται δεκτό αίτημα αύξησης του εγκεκριμένου ποσού της
δημόσιας χρηματοδότησης.
Οι τελικά πιστοποιημένες δαπάνες δεν μπορεί να είναι μικρότερες του 70% του αρχικά
επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος υποβάλλει τεκμηριωμένο αίτημα στον ΕΦΕΠΑΕ,
με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται σχετικά στην
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να δικαιολογείται ειδικώς και επαρκώς ως
προς την αναγκαιότητα της τροποποίησης και την τεκμηρίωση της μη αλλοίωσης των στόχων
που έχουν τεθεί και εγκριθεί.
Η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ εξετάζει τις ακριβείς διαφοροποιήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και
τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τη σκοπιμότητα της τροποποίησης και την ισοδυναμία
της νέας προτεινόμενης λύσης και γνωμοδοτεί για την απόρριψη ή αποδοχή του αιτήματος
τροποποίησης. Η τροποποιητική απόφαση εκδίδεται από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να εξετάζει και να εγκρίνει ή απορρίπτει, τυχόν αιτήματα επενδυτών που
έχουν ενταχθεί στη Πράξη και αφορούν σε αλλαγές ήσσονος σημασίας που αναφέρονται
περιοριστικά σε:
Αλλαγή συμβούλου εκπόνησης μελέτης.
Αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αλλαγή του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού
σχεδίου, ή μεταβολή της νομικής μορφής/επωνυμίας της επιχείρησης.
Αλλαγή προμηθευτή χωρίς ουσιώδη μεταβολή των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών και
της σκοπιμότητας των δαπανών.
Οι ανωτέρω αλλαγές, τις οποίες εγκρίνει ο ΕΦΕΠΑΕ δεν λογίζονται ως τροποποιήσεις,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και δύναται να εξετάζονται κατά τη
φάση της πιστοποίησης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να
παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον ΕΦΕΠΑΕ και την
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ σχετικά με το έργο τους, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων
στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων, που απαιτούνται από το Ε.Π.
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ και το ΕΣΠΑ 2007-2013, ενδέχεται να
οδηγήσει στην απένταξη του δικαιούχου από το Πρόγραμμα.
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση από τον ΕΦΕΠΑΕ, από την
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, ή και άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ/ΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και
στοχευμένων επανελέγχων μετά την ολοκλήρωση των έργων.
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Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος καθόλη την διάρκεια του έργου έως και την
ολοκλήρωση αυτού να διατηρεί τα ΕΜΕ που είχε η επιχείρησή του κατά το έτος
πριν την απόφαση ένταξης (2011). Σε περίπτωση δημιουργίας μίας (1) νέας θέσης
εργασίας θα πρέπει τα άθροισμα των ΕΜΕ κατά την υποβολή αίτησης
ολοκλήρωσης να είναι μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά μία (1) μονάδα από ότι ήταν
κατά το έτος 2011.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν σε θέσεις εργασίας που έμειναν κενές μετά από
αναπηρία ή συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (και για τις 2 δράσεις)
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
 Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί
επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση
και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή
της επιχορήγησης.
 Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως
(ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών,
φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία,
επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.),
καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα
(νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά
παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
 Πλανόδιες επιχειρήσεις.
 Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής
τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών
περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) – Επιτρέπεται ΜΟΝΟ για την ΔΡΑΣΗ 2
 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και
του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που
ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως
προβληματικές.
 Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising
(δικαιόχρησης).

ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

CPA

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ NACE

NACE

ΤΟΜΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (ΚΑΔ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Βιομηχανία τροφίμων.

10
10.52

Παραγωγή παγωτών

10.72

Αρτοποιία·
παραγωγή
νωπών
ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και

10.71
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ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.82
10.83
10.83.12

10.83.13

10.83.14

10.83.15

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία
υποκατάστατων
του
καφέ·
εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων
του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και
φλοιού καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει
υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί
ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει
ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες
περιεχομένου <= 3 kg
Επεξεργασία
εκχυλισμάτων,
αποσταγμάτων,
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή
μάτε
Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων
διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή
σουπών
και
ζωμών
και
παρασκευασμάτων τους

10.86
10.89.11
11

Βιομηχανία Ποτών
11.01.1

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

12

Ζυθοποιία
Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή
νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης.

11.05
11.07

15

16
17
18
19
20
21
22

μεταλλικού

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών
ταξιδιού
(αποσκευών),
τσαντών,
ειδών
σελοποιίας,
ειδών
σαγματοποιίας
και
υποδημάτων και υποδημάτων.
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από
ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων
από χαρτί.
Εκδόσεις,
εκτυπώσεις
και
αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και
εικόνας ή μέσων πληροφορικής.
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης
πετρελαίου
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Παραγωγή
προϊόντων
από
ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.
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ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ
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ΤΟΜΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά
ορυκτά.
Παραγωγή βασικών μετάλλων.

23
24

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση
τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
Κατασκευή
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

25
26
27

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
π.δ.κ.α.
Κατασκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων,
ρυμουλκούμενων
και
ημιρυμουλκούμενων
οχημάτων

28
29
30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31

Κατασκευή επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33

Επισκευή
και
εγκατάσταση
μηχανημάτων
εξοπλισμού.
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
Επεξεργασία Λυμάτων
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση
απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες
για τη διαχείριση αποβλήτων
Κατασκευές Κτιρίων
Έργα Πολιτικού μηχανικού
Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες
Χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο
μηχανοκινήτων οχημάτων / μοτοσικλετών)
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω
αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη
μεταφορά δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές
δραστηριότητες
Καταλύματα
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

36
37
38
39
41
42
43
46
49
50
51
52
53
55
55.10
55.20 (όλες οι
υποκατηγορίες
εξαιρουμένης
της 55.20.19)
55.30
58
61
61.1
61.2
61.3

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα
αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
Εκδοτικές Δραστηριότητες
Τηλεπικοινωνίες
Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

62

Δραστηριότητες Προγραμματισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλων και συναφείς δραστηριότητες

63

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

70

70.22
70.22.1
70.22.12.10
70.22.11
70.22.12.02
70.22.13
70.22.15
70.22.16
70.22.16.01
70.22.17
70.22.2
71

71.20

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
διαχείρισης
Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής
έρευνας
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής
διαχείρισης
Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από
συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
μάρκετινγκ
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
οργάνωσης παραγωγής
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα
εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας
(logistic)
Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των
κατασκευαστικών
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις
Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις

72

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
73.11.11

74
74.10.1

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
73.11.11.01

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

73.11.11.02

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων
γενικά (πανό) και επιγραφών

73.11.11.03

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων
σε εφημερίδες και περιοδικά

73.11.11.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής)
διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών

73.11.11.05

Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες
Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων,
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ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ

CPA

ΥΠΟΚΑ-

ΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΤΟΜΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΙ

NACE

74.10.2
82.92
95.11

95.11.10.01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες
εξειδικευμένου σχεδιασμού
Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που
ανήκουν σε επιλέξιμες δρασ.).
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή
επεκτάσεων
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