
19/9/2012 - Επιπλέον κονδύλια 51,2 εκ. ευρώ και ένταξη 3207 επιλαχουσών επιχειρήσεων στο 

Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό 

Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Κωστή Χατζηδάκη αυξάνεται κατά 51,2 εκατ. ευρώ ο 

προϋπολογισµός του προγράµµατος του ΕΣΠΑ για στήριξη νέων επιχειρηµατιών και 

ανέργων προκειµένου να δηµιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Με την αύξηση των 

διαθέσιµων κονδυλίων, θα ενταχθούν στο πρόγραµµα 3.207 επιπλέον προτάσεις, 

πέρα από τις 2.228 που έχουν ήδη ενταχθεί. Παράλληλα, µε τις αποφάσεις του 

υπουργού Ανάπτυξης διευκολύνονται οι επιχειρήσεις προκειµένου να προετοιµάσουν 

τους απαιτούµενους φακέλους για συµµετοχή στο πρόγραµµα. 

Πρόκειται για το πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης για τη στήριξη της 

επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων» του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

  

Συγκεκριµένα, µε τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης: 

•Παρατάθηκε η προθεσµία για την υποβολή των δικαιολογητικών για τις ήδη 

εγκεκριµένες επιχειρήσεις, ώστε να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την τελική τους ένταξη και χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα. 

•Αυξήθηκε  η δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος κατά 51,2 εκ. ευρώ (από 72 εκ. 

ευρώ σε 123,2 εκ. ευρώ) προκειµένου να εγκριθούν για χρηµατοδότηση 3.207 

επιλαχούσες επιχειρήσεις (περίπου 50% των αρχικών αιτήσεων) που δεν εντάχθηκαν 
αρχικά στο πρόγραµµα λόγω έλλειψης κονδυλίων. 

•Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράµµατος προκειµένου οι ενταγµένες 

επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν την 1η δόση της αναλογούσας 

επιχορήγησης έχοντας υλοποιήσει µόνο το 25% του έργου του και όχι το 50% που 

αρχικά προβλεπόταν, επιταχύνοντας την απορρόφηση των κονδυλίων του 

προγράµµατος. 

  

Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2011 µε συνολικό 

προϋπολογισµό 72 εκ ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2012. Στόχος του Προγράµµατος είναι η στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας, των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Προβλέπει την 

ενίσχυση του 100%, των δαπανών ίδρυσης εταιρείας, νοµικής και λογιστικής 

υποστήριξης, εξοπλισµού, καθώς επίσης και λειτουργικών δαπανών όπως ενοικίων, 

λογαριασµών ∆ΕΚΟ, αγορά πρώτων υλών και το κόστους κάλυψης µιας θέσης 

εργασίας. 

  



Το πρόγραµµα έτυχε µεγάλης ανταπόκρισης από τους ανέργους και τις επιχειρήσεις 

καθώς υποβλήθηκαν 6.356 προτάσεις. Στις 4-5-2012 εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης 

2.228 επιχειρήσεων δηµόσιας δαπάνης 72 εκ. ευρώ. 

Τις επόµενες µέρες θα εκδοθεί η απόφαση ένταξης των 3.207 επιλαχουσών 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα στις Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου 1 (Κρήτη, Βόρειο 

Αιγαίο, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, ∆υτική Ελλάδα, Θεσσαλία, 

Ήπειρος, Ιόνια Νησιά) θα ενταχθεί το σύνολο των επιλαχουσών επιχειρήσεων, ήτοι 
746 επιχειρήσεις ενώ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική 

Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία) θα ενταχθούν 2.461 επιχειρήσεις µε βαθµολογία από 

50,00 και πάνω. Παράλληλα δίνεται ικανό χρονικό διάστηµα στις επιλαχούσες 

επιχειρήσεις για την έκδοση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 

ένταξη και χρηµατοδότησή τους καθώς την έναρξη υλοποίησης της επένδυσής τους. 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 

 


