
Το περιεχόµενο του ΕΣΠΑ 
Το ΕΣΠΑ αποτελείται από δεκατέσσερα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Α.   Τοµεακά ΕΠ (µε αρµόδιες αρχές για τη διαχείρισή τους Υπουργεία)

1. ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (www.epperaa.gr)

2. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας (www.epep.gr)

3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (www.antagonistikotita.gr)

4. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (www.digitalplan.gov.gr)

5. ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθµιση (www.epdm.gr)

6. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού (www.epanad.gov.gr, www.ygeia-pronoia.gr)

7. ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (www.edulll.gr)

8. ΕΠ Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (www.espa.gr)

9. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής (www.espa.gr )

Β.   Περιφερειακά ΕΠ – ΠΕΠ 

(µε αρµόδιες αρχές για τη διαχείρισή τους το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και τις 13 Περιφέρειες)

1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (www.makedonia-thrace.gr)

2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων (www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr)

3. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr)

4. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (www.kriti-aigaio.gr)

5. ΠΕΠ Αττικής (www.attikis.gr)

Η αναπτυξιακή προσπάθεια - µε τη συµβολή και της Ε.Ε. - επικεντρώνεται στη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας, στην προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην 
απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την Πράσινη Ανάπτυξη, στην ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδοµών, στο 
σεβασµό και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων 
των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς, µε ταυτόχρονη άµβλυνση των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων.

Δείτε πώς σας αφορά και… «ψάξτε το κι άλλο» στο 

www.espa.gr
και αν ενδιαφέρεστε για την επιχειρηµατικότητα  και την κοινωνική δικτύωση, µπείτε 

στο www.StartUpGreece.gov.gr  

Με το ΕΣΠΑ µπροστά
Χτίζουµε µαζί το νέο µοντέλο ανάπτυξης

Με τη στήριξη της Ε.Ε., εξοικονοµούµε εθνικούς πόρους, αυξάνουµε την απορρόφηση  
και σχεδιάζουµε νέα στοχευµένα προγράµµατα για την τόνωση της πραγµατικής οικονοµίας.

• Χρηµατοδοτώντας έργα για τις ανάγκες των πολιτών στην υγεία, την παιδεία, την απασχόληση, 
    το περιβάλλον και τις υποδοµές.
• Εξοικονοµώντας 1,3 δισ. ευρώ, το 2011 µε την αύξηση της κοινοτικής συµµετοχής.
• Αντικαθιστώντας έργα που λιµνάζουν χρόνια και εξοικονοµώντας 2,1 δισ. ευρώ.
• Εντάσσοντας 1029 νέα έργα ύψους 3,2 δισ. ευρώ.
• Ενισχύοντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε 1,6 δισ. ευρώ µέχρι σήµερα και διαθέτοντας    
   επιπλέον 500 εκ. ευρώ για τη στήριξή τους.

Με διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις δράσεις, τεκµηριωµένο απολογισµό 
και συνεχή διαβούλευση.

ΕΣΠΑ, δυναµικό και ευέλικτο εργαλείο για την αντιµετώπιση της κρίσης

Νέες στοχευµένες δράσεις 
Εξωστρέφεια • Μεταποίηση • Απασχόληση • Καινοτοµία • Νεανική Επιχειρηµατικότητα
Τουρισµός • Ψηφιακή Σύγκλιση • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση



∆ράσεις Προϋπολογισµός Χρονοδιάγραµµα Πού θα απευθυνθούν οι 
ενδιαφερόµενοι

Στόχευση(ποιούς αφορά)

Εγγυήσεις για επιχειρήσεις 250 εκ € 01/07/2010-28/09/2012
ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Επιλεγµένες Τράπεζες
www.etean.com.gr

ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Επιλεγµένες Τράπεζες
www.etean.com.gr

Επιλεγµένες Τράπεζες
www.etean.com.gr
Επιλεγµένες Τράπεζες
www.etean.com.gr

Επιλεγµένες Τράπεζες
www.etean.com.gr

Εγγυήσεις σε όλες τις επιχειρήσεις 
πλην πρωτογενούς τοµέα

«Ταµείο Επιχειρηµατικότητας» 1,2 δις € Οκτώβριος 2011

Ευνοϊκή δανειοδότηση (κάτω από 5%) 
κυρίως εξωστρεφών ΜµΕ και εκείνων 
που εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόµο 
και σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ

Ταµείο «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» 800 εκ €
Επιλεγµένες Τράπεζες
www.etean.com.gr
exoikonomisi.ypeka.gr

Ευνοϊκή δανειοδότηση φυσικών προσώπων 
για ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών

«Ταµείο ΕΝΑΛΙΟ» 105 εκ € Οκτώβριος 2011
∆ανειοδότηση επιχειρήσεων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειες

«Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας» 450 εκ € Οκτώβριος 2011 ∆ανειοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων 

 

Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια» 140 εκ € Σεπτέµβριος 2011
Κεφάλαια κίνησης σε εξαγωγικές επιχειρήσεις 
µε ευνοϊκό επιτόκιο, χωρίς εγγυήσεις 
και µε µοναδικό προαπαιτούµενο την ασφάλιση 
στον ΟΑΕΠ

Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας για νεοεισερχόµενους 
στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

54,8 εκ € Ανοιχτό

Ανοιχτό

Ανοιχτό

ΟΑΕ∆
www.oaed.gr
ait.oaed.gr

ΟΑΕ∆
www.oaed.gr
ait.oaed.gr

ΟΑΕ∆
www.oaed.gr
ait.oaed.gr

Επιχειρήσεις και εργοδότες 
Άνεργοι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας

Ειδικό διετές Πρόγραµµα προώθησης 
της απασχόλησης µε επιχορήγηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, 
για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

170 εκ €
Επιχειρήσεις και εργοδότες για απασχόληση 
άνεργων και κυρίως γυναικών, πολύτεκνων, 
τρίτεκνων, αρχηγών µονογονεϊκών οικογενειών 
και άνεργων πλησίον της σύνταξης

Επιχειρηµατικότητα Ανέργων Γυναικών 
Ηλικίας 22-64 ετών στη Στερεά Ελλάδα 
και το Νότιο Αιγαίο

14,4 εκ € Άνεργες γυναίκες για άσκηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας

Παροχή υπηρεσιών στήριξης 
σε ηλικιωµένους και σε λοιπά άτοµα 
που χρήζουν βοήθειας

50 εκ € 5-20 Σεπτεµβρίου 2011
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 
και επιλεγµένα ΚΗΦΗ 
www.eetaa.gr

Άµεσα ωφελούµενοι ηλικιωµένοι και ΑµεΑ - 
έµµεσα ωφελούµενοι είναι τα άτοµα 
τα επιφορτισµένα µε τη φροντίδα τους

Κατάρτιση ανέργων µε απασχόληση 
σε πράσινα επαγγέλµατα και τουρισµό 140 εκ € Ανοίγουν σταδιακά

Σεπτέµβριο 2011  

Κατά τόπους Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
www.eye-ekt.gr

 Άνεργους και συνεργαζόµενες επιχειρήσεις 

www.ependyseis.gr

www.digitalplan.gov.gr

«Εναλλακτικός Τουρισµός» 28 εκ € Οκτώβριος 2011

Οκτώβριος 2011

Οκτώβριος 2011

ΥΠΑΑΝ

www.efepae.gr

Ενίσχυση υφιστάµενων 
και νέων τουριστικών επιχειρήσεων

«Digi-mobile» 15 εκ €
ΥΠΑΑΝ Υφιστάµενες ΜµΕ για καινοτόµες εφαρµογές 

σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών 
και tablet-pc

JEREMIE 
«Νέα Επιχειρηµατικότητα» 120 εκ € Μέχρι εξαντλήσεως 

του προϋπολογισµού

Μέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισµού

Εθνική Τράπεζα 
και Alpha Bank

∆ανειοδότηση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,
µε έως και 3 χρόνια λειτουργία και µε προσωπικό 
έως και 50 άτοµα

4,2 δις € περίπου 
µέσα στο 2011

Υποβολή Επενδυτικών
 Σχεδίων

ΥΠΑΑΝ Υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις

1. Περιφερειακή Συνοχή
2. Γενική Επιχειρηµατικότητα
3. Τεχνολογική Ανάπτυξη
4. Νεανική Επιχειρηµατικότητα
5. Μεγάλα Σχέδια

01/10/2011 – 31/10/2011

01/07/2011 – 30/09/2011

Όλο το χρόνο

www.digitalplan.gov.gr

«Νέα Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα»

 30 εκ € Μέχρι 
30/09/2011 

Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΥΠΑΑΝ)
www.antagonistikotita.gr
www.efepae.gr

Ενίσχυση υφιστάµενων µικρών ή πολύ µικρών, 
καθώς και νεοσύστατων επιχειρήσεων να αναπτύξουν 
καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες

«ICT4Growth» 120 εκ €
ΥΠΑΑΝ Επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόµων 

υπηρεσιών µέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων 
για την απασχόληση προσωπικού 
υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης»

15 εκ € 15 Σεπτεµβρίου 
2011

Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας Τεχνολογίας

www.gsrt.gr

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων 
για ερευνητικές δραστηριότητες

∆ράσεις για την ενίσχυση 
της πραγµατικής οικονοµίας και της απασχόλησης 

5. ∆ράσεις για την ενίσχυση του Ανθρώπινου ∆υναµικού

4. Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων 

1. Προγράµµατα επενδυτικών ενισχύσεων 

3. Εθνικό Ταµείο για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ)

2. Ιδιωτικές επενδύσεις – Νέος επενδυτικός νόµος
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