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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 
A/A Τίτλος 

Προγράμματος 
∆υνητικοί δικαιούχοι Ενισχυόμενοι τομείς 

προτεραιότητας 
επιχορηγούμενος π/υ Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Επιλέξιμες δαπάνες 

1 Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα 

 είναι άνεργοι 
εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕ∆ κατά την 
υποβολή της αίτησης 

 ασκούν 
επαγγελματική 
δραστηριότητα και 
δεν είναι έχουν 
σχέση μισθωτής 
εργασίας 

 Αγροδιατροφή 
 Ενέργεια 
 Πολιτιστικές και 
∆ημιουργικές 
Βιομηχανίες  
 Εφοδιαστική 
Αλυσίδα 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 Υγεία - 
Φάρμακα  
 Υλικά - 
Κατασκευές 

 

60.000€ 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός 
προγράμματος: 120 εκ. € 
 
2015 (48 εκ. €) 
2016 (72 εκ. €) 
 
Υπάρχει δυνατότητα 
προκαταβολής μέχρι και 
το 40% της αναλογούσας 
∆ημόσιας ∆απάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής, από τραπεζικό 
ή άλλο δημόσιο 
χρηματοδοτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην 
Ελλάδα 

100%  ο αναγκαίος  επαγγελματικός 
παραγωγικός  εξοπλισμός σε 
ποσοστό έως 40% 

 το λειτουργικό κόστος της 
δραστηριότητας (ενοίκια 
επαγγελματικού χώρου, 
ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες 
τρίτων όπως π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥ∆ΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή 
επαγγελματική τηλεφωνία) 

 τα έξοδα φιλοξενίας σε 
θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα 
χρόνια λειτουργίας 

 οι δαπάνες προβολής και 
δικτύωσης 

 το κόστος μισθωτής εργασίας 
 ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, 
καθιστικά κ.α.), 

 οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας 
για ΑΜΕΑ, 

 οι αμοιβές  
τρίτων 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 
A/A Τίτλος 

Προγράμματος 
∆υνητικοί δικαιούχοι Ενισχυόμενοι τομείς 

προτεραιότητας 
επιχορηγούμενος π/υ Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Επιλέξιμες δαπάνες 

2 Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόληση
ς Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 άνεργοι πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι 
οποίοι έχουν γεννηθεί 
πριν την 1.1.1991, 
εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕ∆ κατά την 
υποβολή της αίτησης, 

 
 φυσικά πρόσωπα 
πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, που 
έχουν γεννηθεί πριν 
την 1.1.1991, ασκούν 
συναφή με την 
ειδικότητά τους 
επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν 
έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας. 

 

Ενδεικτικά: 
Ιατρού, οδοντιάτρου, 
κτηνιάτρου, 
φυσιοθεραπευτή, 
βιολόγου, ψυχολόγου, 
μαίας, δικηγόρου, 
αρχιτέκτονα, μηχανικού, 
τοπογράφου, χημικού, 
γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, 
ωκεανογράφου, 
σχεδιαστή, 
δημοσιογράφου, 
οικονομολόγου, 
αναλυτή, 
προγραμματιστή, 
ερευνητή ή συμβούλου 
επιχειρήσεων, λογιστή ή 
φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου και 
κοινωνικού λειτουργού 
κ.α. 
 
 
 
 
 
 
 

5.000€ - 25.000€ 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός 
προγράμματος: 50 εκ. € 
 
2015 (17,5€ εκ) 
2016 (32,5€ εκ) 
 
Υπάρχει δυνατότητα 
προκαταβολής μέχρι και 
το 40% της αναλογούσας 
∆ημόσιας ∆απάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής, από τραπεζικό 
ή άλλο δημόσιο 
χρηματοδοτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην 
Ελλάδα 

100%  ο αναγκαίος  επαγγελματικός 
παραγωγικός  εξοπλισμός σε 
ποσοστό έως 40% 

 το λειτουργικό κόστος της 
δραστηριότητας (ενοίκια 
επαγγελματικού χώρου, 
ασφαλιστικές εισφορές, 
δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ∆ΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, φυσικό αέριο, 
κινητή επαγγελματική 
τηλεφωνία) 

 τα έξοδα φιλοξενίας σε 
θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα 
χρόνια λειτουργίας 

 οι δαπάνες προβολής και 
δικτύωσης 

 το κόστος μισθωτής εργασίας 
 ο γενικός εξοπλισμός  

(γραφεία, καθιστικά κ.α.), 
 οι παρεμβάσεις 
προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, 

 οι αμοιβές  
τρίτων 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 
A/A Τίτλος 

Προγράμματος 
∆υνητικοί δικαιούχοι Ενισχυόμενοι τομείς 

προτεραιότητας 
επιχορηγούμενος π/υ Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Επιλέξιμες δαπάνες 

3 Αναβάθμιση πολύ 
μικρών & μικρών 
υφιστάμενων 
επιχειρήσεων με 
την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους 
στις νέες αγορές 

Υφιστάμενες μικρές και 
πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται στη Σύσταση 
της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ, που 
δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στους 
οκτώ (8) στρατηγικούς 
τομείς προτεραιότητας 
του ΕΠΑνΕΚ (βλέπε 
δίπλα). 
 
Ως υφιστάμενη ορίζεται 
κάθε επιχείρηση που 
έχει συσταθεί έως την 
31/12/2013. 
 

 Αγροδιατροφή 
 Ενέργεια 
 Πολιτιστικές και 
∆ημιουργικές 
Βιομηχανίες  
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
 Υγεία - Φάρμακα  
 Υλικά - Κατασκευές 
 

15.000€ - 200.000€ 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός 
προγράμματος: 130 εκ. € 
 
2015 (52 εκ. €) 
2016 (78 εκ. €) 
 
Υπάρχει δυνατότητα 
προκαταβολής μέχρι και 
το 40% της αναλογούσας 
∆ημόσιας ∆απάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής, από τραπεζικό 
ή άλλο δημόσιο 
χρηματοδοτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην 
Ελλάδα 

40% 
 
Στην 
περίπτωση 
πρόσληψης 
νέου 
προσωπικού, 
το ποσοστό 
επιχορήγησης 
προσαυξάνεται 
κατά 10 
μονάδες μόνο 
μετά την 
πιστοποίηση 
επίτευξης 
αυτού του 
στόχου. 

 ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική 
αναβάθμιση κτιριακών και 
λοιπών υποδομών,  

 η απλοποίηση / αυτοματοποίηση 
λειτουργικών και παραγωγικών 
δραστηριοτήτων μέσω του 
εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού 
και της εισαγωγής ή/και αύξηση 
της χρήσης ΤΠΕ,  

 ο επανασχεδιασμός και 
πιστοποίηση λειτουργιών και 
προϊόντων των επιχειρήσεων 
μέσω τεχνικών οργανωτικής 
καινοτομίας, ενεργειών 
αναδιάρθρωσης, 
επαναπροσδιορισμού προϊόντος / 
υπηρεσίας με την αξιοποίηση 
μεθοδολογιών Design, 

 η απόκτηση τεχνογνωσίας για 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 
συμμετοχής σε εκθέσεις, 
συνέδρια κ.α, 

 η μετεγκατάσταση σε 
υφιστάμενες βιομηχανικές 
περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά 
πάρκα και τεχνολογικά πάρκα, 

 οι αμοιβές τρίτων. 
 
είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό 
κόστος υφιστάμενου ή νέου 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 
συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της 
ρήτρας ευελιξίας 
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 
A/A Τίτλος 

Προγράμματος 
∆υνητικοί δικαιούχοι Ενισχυόμενοι τομείς 

προτεραιότητας 
επιχορηγούμενος π/υ Ποσοστό 

ενίσχυσης 
Επιλέξιμες δαπάνες 

4 Ενίσχυση 
Τουριστικών ΜΜΕ 
για τον 
εκσυγχρονισμό 
τους και την 
ποιοτική 
αναβάθμιση των 
παρεχόμενων 
υπηρεσιών 

υφιστάμενες πολύ 
μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως αυτές ορίζονται 
στη Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 
που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στον 
Τουρισμό, στρατηγικό 
τομέα προτεραιότητας 
του ΕΠΑνΕΚ, και 
απασχολούν κατά μέσο 
όρο την τελευταία 
τριετία τουλάχιστον μια 
(1) ΕΜΕ μισθωτής 
εργασίας.  
 
Ως υφιστάμενη ορίζεται 
κάθε επιχείρηση που 
έχει συσταθεί έως την 
31/12/2013. 
 

- 15.000€ - 150.000€ 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός 
προγράμματος: 50 εκ. € 
 
2015 (20 εκ. €) 
2016 (30 εκ. €) 
 
Υπάρχει δυνατότητα 
προκαταβολής μέχρι και 
το 40% της αναλογούσας 
∆ημόσιας ∆απάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής, από τραπεζικό 
ή άλλο δημόσιο 
χρηματοδοτικό ίδρυμα 
εγκατεστημένο στην 
Ελλάδα 

40% 
 
Στην 
περίπτωση 
πρόσληψης 
νέου 
προσωπικού, 
το ποσοστό 
επιχορήγησης 
προσαυξάνεται 
κατά 10 
μονάδες μόνο 
μετά την 
πιστοποίηση 
επίτευξης 
αυτού του 
στόχου. 

 ο εκσυγχρονισμός και 
ποιοτική αναβάθμιση των 
κτιριακών και λοιπών 
υποδομών, 

 οι παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας / 
ύδατος, 

 οι παρεμβάσεις 
εμπλουτισμού του 
προσφερόμενου προϊόντος 
με νέες υπηρεσίες 
(επέκταση σε εναλλακτικές 
μορφές, παρεμβάσεις για 
ΑΜΕΑ, κλπ), 

 οι πιστοποιήσεις υποδομών 
και υπηρεσιών, 

 η προβολή - προώθηση των 
επιχειρήσεων σε αγορές 
στόχους,  

 οι αμοιβές τρίτων. 
 
είναι επιλέξιμο και το 
μισθολογικό κόστος 
υφιστάμενου ή νέου 
προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο συγκεκριμένο 
έργο, με εφαρμογή της ρήτρας 
ευελιξίας 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 
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A/A Τίτλος 
Προγράμματος 

∆υνητικοί δικαιούχοι Ενισχυόμενοι τομείς 
προτεραιότητας 

επιχορηγούμενος π/υ Ποσοστό 
ενίσχυσης 

Επιλέξιμες δαπάνες 

5  
 Ενίσχυση της 
ρευστότητας και 
της απασχόλησης 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και γενικά οι εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα, 
εφόσον πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:  
i. έχουν προβεί στην 
δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε σχέση με τον 
ανώτατο αριθμό των θέσεων 
εργασίας που είχαν τον 
Δεκέμβριο του 2014, με την 
πρόσληψη πρώην ανέργων 
κατά το χρονικό διάστημα 
από 1‐1‐2015 έως και 31‐8‐
2015, με συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου πλήρους 
ή/και μερικής απασχόλησης, 
τις οποίες και διατηρούν κατά 
την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης και για όλη τη 
συνολική διάρκεια του 
προγράμματος, και  
ii. δεν έχουν προβεί σε 
μείωση του προϋπάρχοντος 
προσωπικού που είχαν κατά 
το μήνα Δεκέμβριο.  

 
 (α) 9.000 νέες θέσεις 
εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου οι 
οποίες δημιουργήθηκαν 
από την 1η Ιανουαρίου 
2015 μέχρι και την 31η  

Αυγούστου 2015,  
(β) 3.700 πρώην 
εγγεγραμμένοι άνεργοι οι 
οποίοι δημιούργησαν τη 
δική τους επιχείρηση από 
την 1η  Ιανουαρίου 2014 
μέχρι και την 31η  
Αυγούστου 2015. 

Πλήρης απασχόληση 
 
18€ ημερομίσθιο 
 
Μερική απασχόληση 
 
9€ ημερομίσθιο 
 
Παρατηρήσεις: 
 Καλύπτει μισθολογικό 

και μη μισθολογικό 
κόστος 

 Καλύπτει μέχρι 20 θέσεις 
πλήρους απασχόλησης 
και 40 μερικής 
απασχόλησης 

 
 
∆ιάρκεια απασχόλησης: 11 
μήνες (από 01-01-2015 έως 
30-11-2015) 

Α)100% του 
κόστους της 
μισθολογικής 
και μη δαπάνης 
 
Β) μέχρι 
10.000€ ανά 
νέα επιχείρηση 

Υπάρχουν εξαιρέσεις στην επιλογή 
επιχειρήσεων που είναι επιλέξιμες 
στο πρόγραμμα. 


