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1.1. Σηµασία των Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
και των Ελεύθερων Επαγγελµατιών για την Ελληνική 
Οικονοµία 
 
Οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις καταλαµβάνουν ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος 
της οικονοµικής δραστηριότητας στην παγκόσµια οικονοµία. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κατατάσσονται στο σύνολο των συγκεκριµένων τάξεων µεγέθους, 
επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται το πολύ 49 άτοµα και οι οποίες ικανοποιούν 
διαζευκτικά µία από τις εξής δύο προϋποθέσεις: α) Έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο 
ή ίσο των € 10 εκατοµµυρίων β) έχουν ισολογισµό µικρότερο ή ίσο των € 10 
εκατοµµυρίων1.  
 
Ο ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην 
ελληνική οικονοµία και κατ’ επέκταση στην οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αντανακλάται στη συµβολή τους στο σχηµατισµό του προϊόντος και –κυρίως-στην 
απασχόληση. Αναλυτικότερα, µε κριτήριο τάξης µεγέθους την απασχόληση, οι µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις αποτελούσαν το 2007 στην Ελλάδα το 99.6%  του 
συνόλου των επιχειρήσεων των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας Γ έως Κ, 
εξαιρουµένου του Ι2, ποσοστό που βρίσκεται σε µικρή απόσταση από τον µέσο όρο 
στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφ’ εξής, Ε.Ε.-27) το ίδιο έτος (98.7%)3. Σε 
επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους απασχόλησης εργάζονται τα ¾ των 
απασχολούµενων στους συγκεκριµένους κλάδους στην Ελλάδα (74.9%), 
συγκέντρωση απασχόλησης πολύ υψηλότερη εκείνης στην Ε.Ε.-27 (50.1%). 
Παραπλήσια -αναλογική- διάσταση παρατηρείται και ως προς την παραγωγή των 
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-27: από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτές τις τάξεις µεγέθους, προήλθε περισσότερο από 
το ήµισυ, το 56.7% της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των συγκεκριµένων 
κλάδων, έναντι 40.9% στην Ε.Ε.-27.  
 
Τα παραπάνω µερίδια των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων σε κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας από τους οποίους προέρχονται σχεδόν τα 2/3 της εγχώριας 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας (67.2% την δεκαετία 2000-2009 κατά µέσο όρο4) 
και στους οποίους συγκεντρώνεται πάνω από το ήµισυ της εγχώριας απασχόλησης 
(Μ.Ο. 2000-2009: 52.9%), αναδεικνύουν αδιαµφισβήτητα την σπουδαιότητα τους για 
την ελληνική οικονοµία. 
 
Σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες, παρότι ο αριθµός τους παραµένει 
σχεδόν αµετάβλητος τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η συµµετοχή τους στην 
απασχόληση υποχωρεί. Τo 1995, οι αυτοαπασχολούµενοι έφθαναν τα 1.70 εκ. και 
αποτελούσαν το 41% των απασχολούµενων, µερίδιο που το 2009 είχε υποχωρήσει 

                                                
1 Σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία  2003/361/ΕΚ 
2 Κλάδοι της ταξινόµησης NACE Rev. 1.1. Περιλαµβάνονται οι κλάδοι Ορυχείων-Λατοµείων (Γ), 
Μεταποίησης (Δ), Ενέργειας-Φυσικού Αερίου-Νερού (Ε), Κατασκευών (ΣΤ), Χονδρικού-Λιανικού 
Εµπορίου (Ζ), Ξενοδοχείων-Εστιατορίων (Η), Μεταφορών-Αποθήκευσης-Επικοινωνιών (Θ) και 
Διαχείρισης Ακίνητης Επικοινωνίας, Εκµισθώσεων και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (Κ). Ο 
κλάδος (Ι) είναι αυτός των Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών. 
3Πηγή: European Business Statistics, SMEs, Eurostat, όπως και για τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν 
τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 
4 Πηγή: National Accounts, Eurostat, όπως και τα υπόλοιπα εθνικολογιστικά στοιχεία. 
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στο 35.9% (1.63 εκ.)5. Ωστόσο, αυτά τα ποσοστά είναι υπερδιπλάσια εκείνων  για 
τους αυτοαπασχολούµενους στην Ε.Ε.-27 και την Ευρωζώνη-16, όπου επίσης 
εξασθενεί η συµµετοχή τους στην απασχόληση, καθώς από 18.2% και 16.3% 
αντίστοιχα το 1995, διαµορφώθηκε στο 15.8% και 14.8% το 2009.    
 
Συνεπώς, η άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος αποτελεί διαχρονικά µια σαφώς 
περισσότερο διαδεδοµένη επιλογή απασχόλησης στην Ελλάδα από ότι στην Ε.Ε., που 
συνεπάγεται σαφώς µεγαλύτερη βαρύτητα των ελεύθερων επαγγελµάτων στην 
οικονοµική δραστηριότητα και στο σχηµατισµό του ΑΕΠ. 
 
1.2. Πολιτικές και Προγράµµατα για την Ενίσχυση των 
Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και των Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών 
 
1.2.1. Πολιτικές και Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Ο κοµβικός ρόλος των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων 
στην εξέλιξη της οικονοµίας της ΕΕ γίνεται αισθητός αφενός από την διακριτή θέση 
που κατέχουν στις προτεραιότητες των πολιτικών της και κυρίως, από την πληθώρα 
των προγραµµάτων που έχουν θεσπιστεί για την οικονοµική στήριξη τους. 
 
Αναλυτικότερα, σε επίπεδο πολιτικών στόχων, στις επικαιροποιηµένες 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Ανασχόληση 
2008-2010 δίνεται έµφαση στην στήριξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 
Σύµφωνα µε την 15η Κατευθυντήρια Γραµµή, που εντάσσεται στις Μικροοικονοµικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές, οι πολιτικές της Ε.Ε. πρέπει να αποσκοπούν στο: 
 
 «Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις».  
 
Επιπλέον, η 10η Κατευθυντήρια Γραµµή, που έχει ως στόχο  «Να ενισχυθούν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης», εξειδικεύεται 
περαιτέρω προς δύο κατευθύνσεις από τις συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης, 
εκ των οποίων η δεύτερη στοχεύει στη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Σύµφωνα µε αυτή, τα κράτη-µέλη οφείλουν να «εστιάσουν στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών και αγορών», µέσα από «τη δηµιουργία ή ανάπτυξη δικτύων 
περιφερειακών ή τοπικών συσπειρώσεων στην Ε.Ε. µε µεγαλύτερη συµµετοχή 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων» 6. Αναδεικνύεται εποµένως και από αυτή τη σκοπιά η 
σηµασία που αποδίδει η Ε.Ε. στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις.  
 
Η δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για τις δραστηριότητες των ελεύθερων 
επαγγελµατιών περιλαµβάνεται στο εύρος των παρεµβάσεων που εκπορεύονται από 
                                                
5 Πηγή: Ameco database, DG Egfin, European Commission, για την Ελλάδα, καθώς και για την ΕΕ-27 
και την Ευρωζώνη 
6 Πηγή: «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2008-
2010) και Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών 
πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας» Έγγραφο 7280/08, Παράρτηµα, 04.03.08, 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κα για όλες τις εξειδικεύσεις -εντός εισαγωγικών- που 
αφορούν τις Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 1 έως και 16. 
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την 21η Κατευθυντήρια Γραµµή (για τις Πολιτικές Απασχόλησης), σύµφωνα µε την 
οποία πρέπει: 
 
«Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της απασχόλησης και να 
µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του 
ρόλου των κοινωνικών εταίρων». 
 
Σε περαιτέρω εξειδίκευσή της, τονίζεται η ανάγκη λήψης µέτρων για «τη στήριξη των 
αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς, συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης, της 
αυτοαπασχόλησης, της σύστασης επιχειρήσεων και της γεωγραφικής 
κινητικότητας»7.  
 
Σε επίπεδο χρηµατοδοτικών µηχανισµών της Ε.Ε. που εστιάζουν στις µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελµατίες, έχουν σχηµατιστεί αρκετά 
προγράµµατα και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Δ’ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-
2013. Συγκεκριµένα: 
 

 Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταµείο, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκη 
Επιτροπή, συγκρότησαν την πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro and Medium Enterprises). Μέσω αυτής, οι χώρες-µέλη 
της Ε.Ε. έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν µέρος των κεφαλαίων που 
δικαιούνται από τα Διαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε., αποκλειστικά στην 
χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µέχρι το 2015. Χαρακτηριστικό των παρεχόµενων 
ενισχύσεων προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την πρωτοβουλία 
JEREMIE είναι η πολυµορφία τoυς. Περιλαµβάνονται εγγυήσεις διαφόρων 
τύπων (συνεγγυήσεις, αντεγγυήσεις), (µίκρο)δάνεια, ασφάλιστρα εξαγωγών-
πιστώσεων, venture capital κλπ.  

 
 Ο Μηχανισµός Εγγυήσεων προς ΜΜΕ (SME Guarantee Facility), που 
εντάσσεται στο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία 
(2007-2013) της ΕΕ. Ο Μηχανισµός Εγγυήσεων προς MME 
δραστηριοποιείται σε τέσσερα πεδία: α) εγγυήσεις δανείων, β) µίκρο-
εγγυήσεις, γ) εγγυήσεις ιδίων κεφαλαίων και δ) εγγυήσεις κεφαλαιοποίησης. 

 
 Η δράση στήριξης πιστωτικών ιδρυµάτων που πραγµατοποιούν µίκρο-
πιστώσεις JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in 
Europe). H JASMINE αποτελεί µια πιλοτική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προκειµένου α) 
να προωθήσουν τις καλές πρακτικές στο πεδίο τη µίκρο-χρηµατοδότησης 
(µέχρι € 25,000) και β) να διευρύνουν τις µίκρο-πιστώσεις από µη-
τραπεζικούς πιστωτικούς οργανισµούς. Μέσω αυτής, στόχος είναι η αύξηση 
της χρηµατοδότησης των πολύ µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων 
επαγγελµατιών. Καθώς το ύψος των κεφαλαίων που βρισκόταν στη διάθεση 
της δράσης JASMINE ήταν περιορισµένο, ο ρόλος της έχει πλέον εστιαστεί 
στην προσφορά τεχνογνωσίας σε µη-τραπεζικούς πιστωτικούς οργανισµούς 
που παρέχουν µίκρο-πιστώσεις. Πόροι για τη χορήγηση µίκρο-

                                                
7 Πηγή για τις αναφορές στις Ο.Κ.Γ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 17 έως 24 και 
τις εξειδικεύσεις τους, αποτελεί η «Απόφαση του Συµβουλίου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της 15ης 
Ιουλίου 2008, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-
µελών», (2008/618/ΕΚ), 04.03.08 
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χρηµατοδοτήσεων διατίθενται από την νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ΕΚΤ, το Μηχανισµό Μίκρο-Χρηµατοδότησης για την 
Ευρωπαϊκή Πρόοδο (European Progress Micro-Finance Facility). 

 
 Ο Μηχανισµός Μίκρο-Χρηµατοδότησης για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο 

(European Progress Micro-Finance Facility) συστάθηκε τον Μάρτιο του 2010, 
και έχει στη διάθεσή του πόρους για την ενίσχυση όσων έχασαν ή ενδέχεται 
να χάσουν τη δουλειά τους, καθώς και για εκείνους που αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες στο να εισέλθουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. 
Απευθύνεται κυρίως σε ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελµατίες που είτε 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα επαγγελµατικής επιβίωσης, είτε συναντούν 
δυσκολίες στο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία που χρησιµοποιεί για την ενίσχυσή τους είναι α) εγγυήσεις για 
µίκρο-δανεισµό και β) χρηµατοδοτήσεις διαφόρων µορφών (δάνεια, 
επενδύσεις σε equity).  

 
Οι παραπάνω µηχανισµοί ενίσχυσης αφενός επαληθεύουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 
Ε.Ε. για την αρωγή και αύξηση των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, αφετέρου 
εξυπηρετούν την υλοποίηση των σχετικών στόχων στις πολιτικές στρατηγικές της. Στο 
πλαίσιο της εφαρµογής τους από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., οι συγκεκριµένες πολιτικές, 
όπως επίσης και οι παρεµβάσεις στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, έχουν 
υιοθετηθεί και υλοποιούνται από το ελληνικό κράτος, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια.  
 
1.2.2. Πολιτικές-Προγράµµατα και Δράσεις στην Ελλάδα 
 

1.2.2.1. Πολιτικές και Προγράµµατα  
 

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, αποτελεί το έγγραφο 
αναφοράς της Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Πολιτική Συνοχής κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
Διαµορφώθηκε µε  βασικό γνώµονα «η συνδροµή από τα Ταµεία να συµβαδίζει µε τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή και προκειµένου να 
προσδιορίσει το σύνδεσµο µεταξύ των Κοινοτικών Προτεραιοτήτων και του Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων»8. Ο προσανατολισµός του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην 
εφαρµογή των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ αντανακλάται 
στους Γενικούς-Ειδικούς Στόχους του, στους Άξονες Προτεραιοτήτων των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του και στους Γενικούς-Ειδικούς στόχους αυτών. 
Ακολούθως, ορισµένοι από τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τους Άξονες 
Προτεραιοτήτων Επιχειρησιακών του Προγραµµάτων (ΕΠ) έχουν ως αντικείµενό 
τους τη στήριξη-προώθηση της επιχειρηµατικότητας πολύ µικρού και µικρού 
µεγέθους, αλλά και των ελεύθερων επαγγελµάτων.  
 
Πιο συγκεκριµένα, ο πέµπτος Γενικός Στόχος (ΓΣ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 («Ενίσχυση 
Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως 
βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασής της 
στην οικονοµία της γνώσης») εξειδικεύεται από τον Ειδικό Στόχο (ΕΣ) για 
«Μετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, και 
υποβοήθηση της µεταφοράς  τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και 

                                                
8 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2007. 
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ειδικότερα στις ΜΜΕ». Στον έβδοµο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορά 
στην «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζοµένων», 
περιλαµβάνεται Ειδικός Στόχος για «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
επιχειρήσεων, που συνδέεται µε τη διττή προσέγγιση ενίσχυσης της απασχόλησης 
(αυτοαπασχόληση και ξεκίνηµα νέων ΠΜΕ και ΜΜΕ) και στήριξης της ανάπτυξης 
και των –ήδη υφιστάµενων- ΜΜΕ». Ακόµα, στο πλαίσιο του όγδοου ΓΣ, για  
«Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση», δίνεται έµφαση στην «αύξηση 
των δηµιουργούµενων  βιώσιµων επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούµενους, κυρίως 
νέους ανέργους». Πέραν των προηγούµενων, σαφών στόχων, η διαδικασία 
υλοποίησης ορισµένων από τους υπόλοιπους, θα επιτρέψει την πραγµατοποίηση 
ενεργειών για τη στήριξη συγκεκριµένων τµηµάτων Μικρών-Πολύ Μικρών 
επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών. Για παράδειγµα, για γυναίκες 
επιχειρηµατίες και εργαζόµενες που υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες, θα 
πραγµατοποιηθούν ενέργειες στήριξης µέσω του 11ου Γενικού Στόχου, για την 
«Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα  των θεµάτων 
ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή)». 
 
Σε επίπεδο επιχειρησιακών προγραµµάτων, στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα, οι τρεις από τους πέντε  Άξονες Προτεραιότητας (1ος – 3ος), 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, δράσεις που επικεντρώνονται στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, µε στόχους όπως: διεύρυνση της ανάµειξής τους σε δραστηριότητες 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους 
διεθνώς, προσέλκυση συνεργασιών-επενδυτών που βρίσκονται εντός και εκτός 
Ελλάδας, φιλικότερη προς το περιβάλλον λειτουργία, απλούστευση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (κανονιστικό πλαίσιο-θεσµοί), δυνατότητα 
εκµετάλλευσης σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων (venture capital, business 
angels) κλπ.  
 
Οι δράσεις των συγκεκριµένων αξόνων αφορούν και ατοµικές επιχειρήσεις, 
ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους. Ενδεικτικά, ο δεύτερος 
άξονας, περιλαµβάνει την κατάρτιση επαγγελµατιών που θα ωφεληθούν από τις 
παρεµβάσεις του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα όπως τα 
Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια, οι Επιχειρηµατικές Δικτυώσεις και 
Συσπειρώσεις, οι Δράσεις Αναδιάρθρωσης κλπ. 
 
Η στήριξη των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων 
επαγγελµατιών συµπεριλαµβάνεται στις προτεραιότητες των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Οι δράσεις ενίσχυσής τους έχουν υπαχθεί 
στον άξονα «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα», που βρίσκεται στον 
κορµό αξόνων όλων των ΠΕΠ µε εξαίρεση το ΠΕΠ Αττικής, στο οποίο οι δράσεις  µε 
τη συγκεκριµένη στόχευση έχουν υπαχθεί στον άξονα «Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».  
 
Το περιεχόµενο των δράσεων σε κάθε περιφέρεια διαµορφώνεται βάσει των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της οικονοµίας και της απασχόλησής της, δηλαδή µε 
γνώµονα τις ήδη υπάρχουσες και τις ανερχόµενες επιχειρηµατικές δυνάµεις, τις 
τοπικές δυσχέρειες-υστερήσεις που παρουσιάζει η επιχειρηµατικότητα, τις τοπικές 
πρώτες ύλες και προϊόντα κλπ. Προβλέπονται όµως και παρόµοιες-οριζόντιες δράσεις 
σε όλα ΠΕΠ, όπως για παράδειγµα εκείνες που αφορούν στην πρόσβαση των ΜΜΕ 
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σε καινούργια χρηµατοδοτικά εργαλεία, στην προώθηση των δικτυώσεων-
συνεργασιών στην Ελλάδα και διεθνώς, στην υιοθέτηση των ΤΠΕ από τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούµενους, στην παρότρυνση 
επενδύσεών τους στην καινοτοµία, που υποστηρίζονται επίσης από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
 
Η ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος της απασχόλησης στις µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλµατα, προσεγγίζεται από τους άξονες του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού». Ενδεικτικά, µε 
το δεύτερο άξονα προτεραιότητας («Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του 
Ανθρώπινου Δυναµικού και των Επιχειρήσεων»), προωθούνται ενέργειες κατάρτισης 
και δια βίου µάθησης εργαζοµένων σε ΜΜΕ, δικτύωσης των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων προκειµένου να εισάγουν καινοτόµες µεθόδους-µέσα εργασίας και 
διαδικασίες ενίσχυσης της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων σε αυτές. Στον 
τρίτο άξονα προτεραιότητας («Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση»), 
και ειδικότερα στον άξονα 3.1, έχουν υπαχθεί δράσεις ενίσχυσης της συµµετοχής των 
γυναικών σε ΜΜΕ, δηµιουργίας καινούργιων, βιώσιµων επιχειρήσεων από νέους 
ελεύθερους επαγγελµατίες κλπ. 
 
Όπως επισηµάνθηκε κατά την παρουσίαση του ΕΣΠΑ 2007-2013, στους στόχους 
διαµόρφωσής του εντάσσεται η ζεύξη «Κοινοτικών Προτεραιοτήτων και του Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων». Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2008-
2010 είχε εντάξει στις προτεραιότητες για τις «Μεταρρυθµίσεις για την Τόνωση της 
Απασχόλησης» την ενίσχυση της νέας επιχειρηµατικότητας (νέες επιχειρήσεις- 
ελεύθεροι επαγγελµατίες), ιδιαίτερα εκείνης που έχει σαν αντικείµενο την προαγωγή 
της καινοτοµικότητας και την ενσωµάτωση των ΤΠΕ, µε έµφαση στους9. Οι δράσεις 
για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών θα αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, 
στην ενίσχυση της συµµετοχής τους σε ΜΜΕ, είτε ως εργαζόµενες, είτε ως 
απασχολούµενες, στην µείωση της κατάτµησης της εργασίας σε επαγγέλµατα 
ανάλογα µε το φύλο κ.α. Επιπρόσθετα, στο πεδίο της επαγγελµατικής κατάρτισης και 
της δια βίου µάθησης, προβλέπονται δράσεις διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και 
ιδίως των ΜΜΕ, για την αναβάθµιση των γενικών και των ειδικών δεξιοτήτων των 
εργαζόµενων τους,  όπως επίσης ειδικά προγράµµατα για την διευκόλυνση της 
πρόσβασης των εργαζόµενων σε ΜΜΕ και των αυτοαπασχολούµενων σε εξωτερικές 
δράσεις ειδίκευσης και κατάρτισης. 
 
Η ύπαρξη εκτεταµένου σχεδιασµού στόχων και πληθώρας παρεµβάσεων για την 
υποστήριξη των µικρών-πολύ µικρών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών 
που έχει γίνει στο ΕΣΠΑ 2007-2013, στα Επιχειρησιακά Προγράµµατά του και στο 
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2008-2010, πρέπει να συνοδεύεται από τις 
αντίστοιχες δράσεις για την υλοποίησή τους, ολοκληρώνοντας έτσι τις συγκεκριµένες 
πολιτικές. Στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζονται δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 
οι οποίες αποτελούν εφαρµογή των αξόνων πολιτικής που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι 
δράσεις και οι πληροφορίες για αυτές αντλήθηκαν από το διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ 
2007-2013 (http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx). 
 
 

                                                
9 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010, Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2008 
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1.2.2.2. Δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 
 
α) Δράσεις που αφορούν τις µικρές-πολύ µικρές επιχειρήσεις  
 
Δράσεις των οποίων η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει: 
 

 Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίου- 
Υπηρεσιών (ολοκληρώθηκε 18/12/09). Πρόκειται για την πρώτη εκ των δύο 
δράσεων που θα αξιολογηθούν στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης. Η 
στήριξη των επιχειρήσεων αυτών των τάξεων µεγέθους στους συγκεκριµένους 
κλάδους, καλύπτει τις εξής βασικές κατηγορίες δαπανών: α) δηµιουργία-
επέκταση-αποπεράτωση-εκσυγχρονισµός χώρων παραγωγής-αποθήκευσης-
διάθεσης προϊόντων, κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων, 
χώρων λειτουργίας και διοίκησης επιχειρήσεων β) διαφοροποίηση - 
εκσυγχρονισµός παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, 
αποθήκευσης-διάθεσης προϊόντων, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης 
γ) εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων-υπηρεσιών 
δ) προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 
εξοικονόµηση ενέργειας ε) ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική 
διαδικασία και στ) εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. Ο αρχικός 
προϋπολογισµός επιχορηγήσεων του προγράµµατος ήταν € 1.05 δισ., οι 
ενισχύσεις παρέχονται στο πλαίσιο του συνόλου των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.  

 
 Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ολοκληρώθηκε 08/4/09): Μέσω του 
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., που ήταν ο Ειδικός Φορέας Διαχείρισης του προγράµµατος, 
οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν 
άτοκο κεφάλαιο κίνησης, καθώς το ΤΕΜΠΜΕ παρείχε επιδότηση που 
κάλυπτε πλήρως το επιτόκιο. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε µέσω του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα και των ΠΕΠ, πλην του ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων, µε πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. 
Χορηγήθηκαν εγγυήσεις σε 57,345 επιχειρήσεις, συνολικού ύψους € 4.22 δισ., 
για δάνεια αξίας € 5.28 δισ.. 

 
 Υποστήριξη Οµάδων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ολοκληρώθηκε 31/5/10): Σκοπός 
του έργου ήταν η υποστήριξη έργων βιοµηχανικής έρευνας και πειραµατικής 
ανάπτυξης εγχώριων οµάδων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων, µε ήδη ανεπτυγµένη παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα. 
Η δράση, προϋπολογισµού επιχορηγήσεων € 23.7 εκ., χρηµατοδοτήθηκε από 
το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα και από το σύνολο των ΠΕΠ, 
εκτός του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων, µέσω 
συγχρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.  
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 Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές (ολοκληρώθηκε 22/11/10): Μέσω 
της συγκεκριµένης δράσης ενθαρρύνονται οι προϋποθέσεις καινοτοµικής 
δραστηριότητας, εξωστρέφειας και γενικότερα επιχειρηµατικότητας 
υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στους κλάδους 
κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος. Στο πλαίσιο αυτό, 
επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν η προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και 
ειδικών εγκαταστάσεων, η προµήθεια παραγωγικού µηχανολογικού και 
µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου, η προµήθεια 
λογισµικού, η αγορά τεχνογνωσίας κ.α. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος 
ήταν € 15 εκ., ενώ οι ενισχύσεις του που χορηγούνται µέσω του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα και των ΠΕΠ, εξαιρουµένου του 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων, συγχρηµατοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. 

 
 Εγγύηση χαµηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων 
υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών και Εγγύηση χαµηλότοκων δανείων 
για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων µικρών 
και πολύ µικρών επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ) – (ολοκληρώθηκε 15/12/10). 
Μέσω των δύο προγραµµάτων, διευκολυνόταν η πρόσβαση πολύ µικρών και 
µικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηµατοδότησης (χαµηλό επιτόκιο – ελάχιστες 
ή καθόλου εγγυήσεις), µε την παροχή εγγυήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., που 
ήταν ο Ειδικός Φορέας Διαχείρισης του προγράµµατος. Τα αντλούµενα 
κεφάλαια µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις προκειµένου 
α) να πληρώσουν οφειλές προς τους προµηθευτές τους και β) να καλύψουν τις 
υποχρεώσεις τους στις Δ.Ο.Υ. και τα ασφαλιστικά ταµεία και ως εκ τούτου, 
να αποκτήσουν τη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενηµερότητας που θα 
διευκολύνει τις συναλλαγές µε το Δηµόσιο. Τα δύο προγράµµατα ήταν 
συµβατά µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Ο αρχικός προϋπολογισµός κάθε 
προγράµµατος ήταν  € 700 εκ., για την κάλυψη δανείων ύψους  € 875 εκ.. 
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (04/02/11), έχουν παρασχεθεί 
εγγυήσεις ύψους € 63.7 εκ. σε δάνεια € 79.6 εκ. για την κάλυψη φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και εγγυήσεις € 5.5 εκ. σε δάνεια € 6.9 εκ. 
για την πληρωµή δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και 
υπηρεσιών. 

 
 «Εργαλείο Επιµερισµού Ρίσκου και Συγχρηµατοδότησης για 
Μικροδάνεια» της Πρωτοβουλίας JEREMIE (ολοκληρώθηκε 22/12/10): 
Πρόκειται για τη διαδικασία επιλογής Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών 
Οργανισµών που θα συµµετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση του 
χρηµατοπιστωτικού προϊόντος «Εργαλείο Επιµερισµού Ρίσκου και 
Συγχρηµατοδότησης για Μικροδάνεια» της Πρωτοβουλίας JEREMIE για την 
χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέχρι το 2015 (παρουσιάστηκε 
στην υποενότητα «Πολιτικές και Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»). Ο 
προϋπολογισµός των πόρων που θα διατεθούν µέσω της Πρωτοβουλίας 
JEREMIE είναι € 30.3 εκ., οι οποίοι προέρχονται από το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ, εκτός του ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων. 
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 Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (ολοκληρώθηκε 12/1/11): Το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε υπό σύσταση, νέες, και ήδη υπάρχουσες πολύ µικρές-µικρές-
µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις. Αποσκοπεί µεταξύ άλλων α) στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων από τις ελληνικές επιχειρήσεις ή τη διαφοροποίηση 
των προϊόντων και της παραγωγικής βάσης, προς κλάδους υψηλής 
προστιθέµενης αξίας µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση 
και την πιστοποίηση β) στην ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας / 
σύσταση νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων γ) στην ανάπτυξη και εφαρµογή 
τεχνολογικής και µη τεχνολογικής καινοτοµίας δ) στη διατήρηση για τις 
υφιστάµενες επιχειρήσεις ή/και στην αύξηση των θέσεων εργασίας τους, 
καθώς και στη δηµιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. Για 
την επίτευξη των παραπάνω και άλλων σκοπών χρηµατοδοτούνται δαπάνες 
προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
ποιοτικού ελέγχου, προµήθειας λογισµικού, απόκτησης δικαιωµάτων χρήσης 
τεχνογνωσίας, πρόσληψης και απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- 
εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος 
ήταν € 200 εκ., χρηµατοδοτούµενος από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα και τα ΠΕΠ, πλην του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-
Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων. Οι πόροι για την χρηµατοδότησή του προήλθαν 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους. 

 
Δράσεις των οποίων η περίοδος υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται: 

 
 Εθνικό Παρατηρητηρίο MME (από 4/8/09): Το έργο έχει ως αντικείµενο το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων για τον προγραµµατισµό και την 
άσκηση κατάλληλων πολιτικών και µέτρων στήριξης των ΜΜΕ, σύµφωνα µε 
τους στόχους που τίθενται από την ΕΕ µέσω του “Small Business Act” 
(ορισµός-µέτρηση ανταγωνιστικότητας κλάδων στους οποίους 
δραστηριοποιούνται ΜΜΕ, µέτρηση κόστους διοικητικής παρέµβασης). To 
πρόγραµµα είναι ενταγµένο στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα 
και στα ΠΕΠ εκτός του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων. 
Οι ενισχύσεις του καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους και το ανώτατο συνολικό ύψος τους έχει 
προϋπολογιστεί στο € 1.5 εκ.. 

 

 Κουπόνια καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (από 23/6/09) και 
Κουπόνια καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (από 2/8/10): Οι δύο δράσεις αποσκοπούν:  

α) στην υποστήριξη της αγοράς γνώσης και εµπειρογνωµοσύνης από 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, προερχόµενων από φορείς καινοτοµίας, 
προκειµένου οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγική τους 
διαδικασία ή/και να επιλύσουν προβλήµατα που αυτή παρουσιάζει.  

β) στην υποστήριξη των εργαστηρίων δηµόσιων φορέων Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, 
Ερευνητικά Ινστιτούτα κα.), που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης.  
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Τα προγράµµατα είναι ενταγµένα το πρώτο στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηµατικότητα και στα ΠΕΠ εκτός του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-
Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων, το δεύτερο στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-
Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων. Οι προϋπολογισµοί τους είναι της τάξης των € 
8.4 εκ. και € 210 χιλ. αντίστοιχα, συγχρηµατοδοτούµενοι από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. 

 Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρµογής µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων εντός της οικονοµικής κρίσης (από 17/1/11 έως 
17/3/11). Η δράση απευθύνεται σε Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς. Μέσω 
αυτής στηρίζεται η δηµιουργία Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής 
Προσαρµογής των Επιχειρήσεων, µε συγκεκριµένες δράσεις που θα 
συνδέονται µε προκαθορισµένες κατευθύνσεις και προγραµµατισµένες 
αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων, όπως: 

α) Τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, µε την εισαγωγή στις 
επιχειρήσεις µεθόδων διοίκησης που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 
πόρων (πχ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισµού, 
ανθρώπινου δυναµικού). 
 
β) Την ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαµβάνει την προσπάθεια 
στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας 
(π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό µάρκετινγκ, προδιαγραφές σήµανσης 
προϊόντων). 
 
γ) Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, µε την υιοθέτηση 
µεθόδων εργασίας και διοίκησης µε σεβασµό στο περιβάλλον (π.χ. 
διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και 
ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων). 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης κάθε Κλαδικού Συλλογικού 
Φορέα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των € 80 χιλ.. Το πρόγραµµα είναι 
ενταγµένο στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού», όλες οι γεωγραφικές 
περιφέρειες της χώρας είναι επιλέξιµες, και ο προϋπολογισµός του φθάνει τα 
€ 9 εκ.. Οι πόροι του προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 
εθνική συµµετοχή. 
 

 Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτοµα εντός της οικονοµικής κρίσης 
και Διαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που απασχολούν 20-49 άτοµα εντός της οικονοµικής κρίσης 
(από 17/1/11 έως 17/3/11 αµφότερα). Σε συνέχεια του προηγούµενου 
προγράµµατος και προκειµένου να εγκριθεί το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής 
Προσαρµογής που έχει προετοιµάσει κάποιος Κλαδικός Συλλογικός Φορέας, 
πρέπει, εκτός από τη θετική αξιολόγησή του, µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτόν να καταθέσουν αιτήσεις ένταξης. 
Εφόσον εγκριθεί το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρµογής, θα 
εξεταστούν-εγκριθούν και οι επιχειρησιακές αιτήσεις υπαγωγής σε αυτό. Οι 
επιχειρήσεις µε προσωπικό 1-19 άτοµα µπορούν να συµµετέχουν στο πρώτο 
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πρόγραµµα και µόνο µέσω του Κλαδικού τους Φορέα, ενώ οι επιχειρήσεις µε 
προσωπικό 20-49 άτοµα έχουν τη δυνατότητα επιλογής συµµετοχής είτε µέσω 
του Κλαδικού τους Φορέα (µε το πρώτο πρόγραµµα), είτε αυτοτελώς (δεύτερο 
πρόγραµµα). 

 
Με τις δύο παράλληλες δράσεις επιχορηγείται η παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέµατα επιχειρηµατικής λειτουργίας ή 
προσωπικού όπως: α) αναδιοργάνωση, τεχνολογική αναβάθµιση και 
διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών β) προβολή και προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών γ) χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και δ) όποιες 
άλλες παρεµβάσεις περιέχονται στο σχέδιο αναδιοργάνωσης. 
 
Όπως και το προηγούµενο πρόγραµµα, οι δύο δράσεις πραγµατοποιούνται στο 
πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού». Ο προϋπολογισµός των 
επιχορηγήσεών του πρώτου προγράµµατος φθάνει τα € 51 εκ. και του 
δεύτερου τα € 20 εκ., που θα διατεθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
και εθνική συµµετοχή. 
 

Προσεχείς δράσεις: 
 

 Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων. Η ενίσχυση και 
υποστήριξη των ΜΜΕ, και -υπό προϋποθέσεις- των µεγάλων επιχειρήσεων, 
για τη δηµιουργία/διατήρηση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηµατικής τους δράσης, βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράµµατος. 
Στους ειδικούς στόχους του περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, ο 
αναπροσανατολισµός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης 
προστιθέµενης αξίας που θα συµβάλλουν στην τόνωση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων και στη σύναψη διεθνών συνεργασιών, η αύξηση της προβολής 
των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο εξωτερικό κ.α.. Το 
πρόγραµµα, εκτιµώµενου προϋπολογισµού € 30 εκ., θα πραγµατοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα, µε χρηµατοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς 
πόρους. 

 
 Επιχορήγηση ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της δεύτερης Προκήρυξης 
της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ENIAC JU (European 
Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking). Οι 
Κοινές Πρωτοβουλίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση και βελτιστοποίηση 
της δραστηριοποίησης των κρατών-µελών της ΕΕ σε διεθνείς και ευρωπαϊκές 
Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, µε τη συµµετοχή κυρίως δυναµικών και µε 
υψηλή τεχνογνωσία µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε έργα µεγάλης εµβέλειας, 
προσανατολισµένα κυρίως στη βιοµηχανία. Ο έως τώρα γνωστοποιηµένος 
προϋπολογισµός χρηµατοδοτήσεων της δράσης είναι € 1.8 εκ.. 
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β) Δράσεις που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελµατίες 
 
Δράσεις των οποίων η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει: 
 

 Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων (ολοκληρώθηκε 16/11/09). Το 
πρόγραµµα αποσκοπούσε στη διευκόλυνση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από 
νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες, σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας (Μεταποίηση, Εµπόριο, Τουρισµός, Λοιπές Υπηρεσίες, 
Περιβάλλον). Ειδικότερος στόχος του προγράµµατος ήταν η στροφή της 
αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας από επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης (που οφείλεται στη µη ανεύρεση καλύτερης επιλογής για 
βιοπορισµό) σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας (για την αξιοποίηση 
πραγµατικής επιχειρηµατικής προοπτικής λόγω καινοτοµικής 
δραστηριότητας, κενών της αγοράς, προοπτικών αύξησης ζήτησης κ.α.). Η 
δράση ήταν ενταγµένη στην υλοποίηση προτεραιοτήτων του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα και των ΠΕΠ, µε εξαίρεση το ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων, ενώ συγχρηµατοδοτούταν από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Ο 
προϋπολογισµός της έφθανε τα € 24 εκ..  

 
 Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών (ολοκληρώθηκε 16/11/09). 
Δράση παράλληλη χρονικά µε την αµέσως προηγούµενη, µε έµφαση στην 
στήριξη γυναικών (άνεργων, µισθωτών, ελεύθερων επαγγελµατιών), 
προκειµένου να προχωρήσουν στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Όπως και το 
προηγούµενο πρόγραµµα, υπαγόταν στις δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα και των ΠΕΠ, µε εξαίρεση το ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιον. Νήσων. Ο προϋπολογισµός του ήταν 
της τάξης των  € 16 εκ, χρηµαδοτούµενος από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. 

 
 Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ολοκληρώθηκε 30/11/09). Η 
παρεχόµενη ενίσχυση ήταν προσανατολισµένη στην απόκτηση σύγχρονου, 
τεχνολογικού εξοπλισµού, απαραίτητου για την άσκηση των υπαγόµενων στο 
πρόγραµµα επαγγελµάτων, προκειµένου να αναβαθµιστούν ποιοτικά οι 
προσφερόµενες υπηρεσίες. Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραµµα ενίσχυσης 
που θα αξιολογηθεί στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης. Μάλιστα, η 
συγκεκριµένη δράση λειτούργησε παράλληλα και συµπληρωτικά µε  την 
έτερη προς αξιολόγηση δράση,  που αφορά στη στήριξη πολύ µικρών και 
µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς της Μεταποίησης, του Τουρισµού, του 
Εµπορίου και των Υπηρεσιών10. Οι ενισχύσεις παρέχονται στο πλαίσιο των 
ΠΕΠ, συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, ενώ ο προϋπολογισµός επιχορηγήσεων του 
έργου έφθανε τα € 70 εκ.. 

 
 
 Επιχειρηµατικότητα Ανέργων Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών 

(ολοκληρώθηκε 15/12/10). Επιδίωξη µέσω του προγράµµατος είναι η στήριξη 
ανέργων γυναικών προκειµένου να δηµιουργηθούν 4.000 νέες θέσεις 

                                                
10 Σύµφωνα µε  τον Ενηµερωτικό Οδηγό για το Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 
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ελευθέρων επαγγελµατιών – γυναικών. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες 
γυναίκες α) µε δικαίωµα επιδότησης ανεργίας β) που θα αναπτύξουν 
δραστηριότητα σε καινοτόµους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη 
οικονοµία και γ) µέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το οµόρρυθµο µέλος της ή 
Ε.Π.Ε.), που µετέχουν µε ποσοστό από 51%  έως  60% στο εταιρικό 
κεφάλαιο. Η δράση  είναι ενταγµένη στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναµικού, προϋπολογισµού € 96 εκ., και συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πόρους. 

 
Ο µεγάλος αριθµός και το σηµαντικό ύψος των χρηµατοδοτήσεων των 
προγραµµάτων στήριξης της επιχειρηµατικότητας πολύ µικρού και µικρού 
µεγέθους, καθώς και των ελεύθερων επαγγελµατιών, που ξεκίνησαν από τις 
αρχές της περιόδου υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013, αποδεικνύουν την 
αναγνωρισµένη σπουδαιότητά τους για την ελληνική οικονοµία και την 
πολύπλευρη προσπάθεια που καταβάλλεται για την υποστήριξή τους.  
 
Επιπλέον, οι επιλέξιµες προς ενίσχυση δαπάνες και οµάδες επιχειρήσεων 
/πληθυσµού, τεκµηριώνουν πρωτίστως τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των 
προγραµµάτων, µε έµφαση στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας (νέες 
διαδικασίες παραγωγής προϊόντων-υπηρεσιών, υιοθέτηση-ανάπτυξη καινοτοµιών, 
δαπάνες Ε&ΤΑ, εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας κα.) και την 
ενίσχυση της απασχόλησης (καινούργιοι επιχειρηµατίες, άνεργοι, άνεργες 
γυναίκες). Παράλληλα, αποτελούν βασικές προτεραιότητες η στήριξη της 
κοινωνικής συνοχής (νέοι, γυναίκες) και η ανάδειξη-προστασία του 
περιβάλλοντος (περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, µηχανισµοί εξοικονόµησης 
ενέργειας κλπ.).  
 
Στην επόµενο κεφάλαιο εξετάζονται τα ποσοτικά και κυρίως τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των επιλεγµένων προτάσεων σε δύο δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-
2013. Το πρώτο πρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού - 
Εµπορίου- Υπηρεσιών και το δεύτερο είναι το πρόγραµµα ενίσχυσης ελευθέρων 
επαγγελµατιών. Κατά την παρουσίαση των στατιστικών δεδοµένων που 
σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά των εγκεκριµένων σχεδίων σε καθένα από τα 
δύο προγράµµατα, θα τονιστούν, πέραν των χαρακτηριστικών τους που ήδη 
αναφέρθηκαν, και άλλα, που αυξάνουν το εύρος των στόχων του ΕΣΠΑ και των 
Κοινοτικών Πολιτικών, που εξυπηρετούνται-προωθούνται από τα συγκεκριµένα 
προγράµµατα. 
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2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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2.1. Μεθοδολογία παρουσίασης χαρακτηριστικών 
στοιχείων επιλεγµένων προτάσεων 
 
Η ανάλυση που ακολουθεί έχει ως βασικό της αντικείµενο την ανάδειξη της 
συσχέτισης των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων µε τους στόχους και τις 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς επίσης και µε τις Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές 2008-2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζεται για κάθε 
πρόγραµµα ξεχωριστά, πρώτον η συνάφεια της προκήρυξης-πρόσκλησής του και των 
κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιµοποιεί µε τα παραπάνω, και σε δεύτερο στάδιο, το 
κατά πόσον οι επιλεγµένες προς ενίσχυση επενδυτικές προτάσεις συµβαδίζουν µε το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2008-2010). Η αξιολόγηση των εγκριθεισών 
προτάσεων θα γίνει µε βάση στατιστικά δεδοµένα που προήλθαν από τη συνεργασία 
µε τη Μονάδα Δ΄, Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Υ.Σ.), του 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η ανακεφαλαίωση των 
ικανοποιούµενων στόχων και πολιτικών πραγµατοποιείται στα συµπεράσµατα που 
αφορούν κάθε πρόγραµµα, αλλά και συνολικά για τα δύο προγράµµατα, στην 
ενότητα «Σύνοψη – Συµπεράσµατα Εµπειρογνωµοσυνης» που ακολουθεί την 
παρούσα ενότητα. 
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2.2. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίου- Υπηρεσιών 

 
2.2.1. Παρουσιάση Προγράµµατος 
 
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς (θεµατικές ενότητες) Μεταποίησης-Τουρισµού-
Εµπορίου-Υπηρεσιών», προκηρύχτηκε τον Αύγουστο του 2009, µε καταληκτική 
περίοδο υποβολής επενδυτικών προτάσεων την 18/12/2009. Στις προς ενίσχυση 
επιχειρήσεις περιλαµβάνονται και µικρές– πολύ µικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν 
µε το σύστηµα της δικαιόχρησης (franchise), αρκεί αυτές να υπάγονται σε µία από τις 
παραπάνω θεµατικές ενότητες, καθώς και επιχειρήσεις των συγκεκριµένων 
κατηγοριών µεγέθους µε µικτή δραστηριότητα σε αυτούς τους τοµείς. Ο αρχικός 
προϋπολογισµός επιχορηγήσεων του προγράµµατος ήταν € 1.05 δισ., οι ενισχύσεις 
εντάσσονται στις δράσεις του συνόλου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων και συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Βασικός στόχος του προγράµµατος 
είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες 
της Ελλάδας, µέσω επενδύσεων σε καινοτοµική δραστηριότητα, ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών, σε διαδικασίες-µηχανισµούς εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος11. Οι επενδύσεις προς αυτές τις κατευθύνσεις διασαφηνίζονται 
στους καταλόγους επιλέξιµων ενεργειών (Πίνακες 2.1, 2.2 και 2.3) και επιλέξιµων 
δαπανών (Πίνακας 2.4)12.  
 
Τόσο οι κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών, όσο και οι κατηγορίες επιλέξιµων 
δαπανών, ευθυγραµµίζονται µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς 
επίσης και µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση (2008-2010).  
 

Πίνακας 2.1: Χρηµατοδοτούµενες Κατηγορίες Ενισχύσεων(Επιλέξιµες 
Ενέργειες) στον τοµέα (θεµατική ενότητα) της Μεταποίησης 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 

1 
Δηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός χώρων 
παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της 
επιχείρησης 

2 Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισµός διαδικασιών παραγωγής, 
αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης 

3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή 
Διαδικασιών 

4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 
εξοικονόµηση ενέργειας 

                                                
11 Πηγή: ΚΥΑ Προκήρυξης για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιού-νται στους Τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών, Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Α.Π. 40844/ΕΥΣ6681), 21-8-09 
12 Οι κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών περιέχονται στο Παράρτηµα Β της 
ΚΥΑ Προκήρυξης 
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5 Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία 
6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Πηγή: Παράρτηµα Β της ΚΥΑ Προκήρυξης 
 

Πίνακας 2.2: Χρηµατοδοτούµενες Κατηγορίες Ενισχύσεων (Επιλέξιµες 
Ενέργειες) στους τοµείς (θεµατικές ενότητες) Εµπορίου-Παροχής Υπηρεσιών  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 

1 Δηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός χώρων 
διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης 

2 Εξορθολογισµός - εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και 
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 

3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 
εξοικονόµηση ενέργειας 

5 Ανάπτυξη καινοτοµιών 
6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Πηγή: Παράρτηµα Β της ΚΥΑ Προκήρυξης 
 

Πίνακας 2.3: Χρηµατοδοτούµενες Κατηγορίες Ενισχύσεων (Επιλέξιµες 
Ενέργειες) στον τοµέα (θεµατική ενότητα) του Τουρισµού 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 

1 Εκσυγχρονισµός, δηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση κτιρίων και 
εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων 

2 Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση υπηρεσιών και διοικητικών 
διαδικασιών της επιχείρησης 

3 Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών 

4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 
εξοικονόµηση ενέργειας 

5 Ανάπτυξη καινοτοµιών στις παρεχόµενες υπηρεσίες 
6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής 

Πηγή: Παράρτηµα Β της ΚΥΑ Προκήρυξης 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών συµβάλλουν στην επίτευξη 
των παρακάτω Γενικών Στόχων (Γ.Σ.) του ΕΣΠΑ 2007-2013: 
 

 Πρώτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
 
Γ.Σ. 2: Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας  

 
 Δεύτερη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
 
Γ.Σ. 2: Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας  
Γ.Σ. 7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων  

 
 Τρίτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 

 
Γ.Σ. 2: Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας  
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 Τέταρτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 

 
Γ.Σ. 7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων  
Γ.Σ. 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος  
Γ.Σ. 16: Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής  
 

 Πέµπτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
 
Γ.Σ. 5: Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτοµίας 
σε όλους τους κλάδους, ως βασικών παραγόντων αναδιάρθρωσης της 
ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης 
 

 Έκτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
 
Γ.Σ. 6: Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη 
συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης 

 
Επιπλέον, η συµπερίληψη των τουριστικών επιχειρήσεων στους ενισχυόµενους 
κλάδους συµβάλλει στην υλοποίηση του 3ου Γ.Σ., για «Διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος». 
 
Από τη στόχευση των επιλέξιµων ενεργειών είναι σαφής η στενή συσχέτισή τους και 
µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (Ο.Κ.Γ.) για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση (2008-2010). Στη συνέχεια καταγράφονται αυτές οι συσχετίσεις: 
 

 Πρώτη-δεύτερη και τρίτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως 
τοµέα 

  
Ο.Κ.Γ. 3: Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση  
 

 Τέταρτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
 
Ο.Κ.Γ. 3: Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση  
Ο.Κ.Γ. 11: Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν 
συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης  
 

 Πέµπτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
 

Ο.Κ.Γ. 7: Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε Ε&Α, ιδίως στον 
ιδιωτικό τοµέα 
Ο.Κ.Γ. 8: Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας  
 

 Έκτη κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών, ανεξαρτήτως τοµέα 
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Ο.Κ.Γ. 9: Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να 
οικοδοµηθεί µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς  
 
Άλλωστε, εξαιτίας της εστίασής του αποκλειστικά σε πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις, το πρόγραµµα συνδράµει στην υλοποίηση της 15ης Ο.Κ.Γ., που έχει 
σαν στόχο «να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να 
δηµιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)». Επίσης, η συµπερίληψη της µεταποίησης στους ενισχυόµενους τοµείς 
βοηθά στο «να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανικής βάσης» (10η Ο.Κ.Γ.), ενώ, καθώς το πρόγραµµα αφορά όλες τις 
περιφέρειες της Ελλάδας, προωθεί την 1η Ο.Κ.Γ., που αποσκοπεί στο «να 
εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα για βιώσιµη ανάπτυξη». 
 
Πίνακας 2.4: Επιλέξιµες Δαπάνες σε όλους τους τοµείς (θεµατικές ενότητες) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1 

Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές 
και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, 
διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις 
θεµατικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών 
δεν µπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού 
της επενδυτικής πρότασης 

2 
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός: Προµήθεια - µεταφορά - εγκατάσταση 
νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν 
τις ανάγκες της επιχείρησης 

3 

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά 
- µεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισµού, Δηµιουργία ειδικών 
εγκαταστάσεων, Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται 
αποκλειστικά ο νέος, σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός 

4 

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας: Αγορά - 
µεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισµού, Δηµιουργία ειδικών 
εγκαταστάσεων, Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων 
για την εξοικονόµηση ενέργειας Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται 
αποκλειστικά ο νέος, σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός 

5 

Συστήµατα Αυτοµατοποίησης: προµήθεια και εγκατάσταση 
καινούριων και σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης, διαχείρισης 
και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιµη 
επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, νοείται αποκλειστικά ο 
νέος, σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός 

6 

Δικαιώµατα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και 
αδειών εκµετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτοµιών στις 
διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν 
µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης 

7 
Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και 
πιστοποίηση για την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των 
αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (µέγιστο επιλέξιµο κόστος € 15,000) 

8 Προβολή - Προώθηση: Δαπάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή 
συµβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή 
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υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού που αναγράφεται στη σύµβαση 
όπως ισχύει. 

9 

Αµοιβές Συµβούλων: Το κόστος α)εκπόνησης/σύνταξης του 
Επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και το κόστος β)παρακολούθησης της 
υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιµα µέχρι το ύψος των € 2,000 (€ 
1,000 κατά µέγιστο ανά φάση υλοποίησης) 

Πηγή: Παράρτηµα Β της ΚΥΑ Προκήρυξης 
 
Τα χρηµατοδοτούµενα από το πρόγραµµα ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών 
επιχειρήσεων επιχειρηµατικά σχέδια είναι συµβατά µε τους Γενικούς Στόχους του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις Ο.Κ.Γ. και από την σκοπιά των κατηγοριών επιλέξιµων 
δαπανών (Πίνακας 2.4). Αναλυτικότερα σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ 2007-2013, 
εξυπηρετούνται, κατά κύριο λόγο, οι εξής Γενικοί Στόχοι του: 
 

 Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 1η) Κτίρια και Εγκαταστάσεις 2η) 
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός και 5η) Συστήµατα Αυτοµατοποίησης 

 
Γ.Σ. 2: Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας  
 

 3η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος  

 
Γ.Σ. 7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων  
Γ.Σ. 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος  
Γ.Σ. 16: Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής  

 
 4η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
Εξοικονόµησης Ενέργειας 

 
Γ.Σ. 7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων  
Γ.Σ. 14: Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την 
αειφορία  
Γ.Σ. 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος  
Γ.Σ. 16: Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής  

 
 6η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Δικαιώµατα Τεχνογνωσίας 
 
Γ.Σ. 5: Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτοµίας 
σε όλους τους κλάδους, ως βασικών παραγόντων αναδιάρθρωσης της 
ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης 

 
 7η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας 

 
Γ.Σ. 7: Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων  
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 8η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Προβολή και Προώθηση 
 
Γ.Σ. 1: Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άµεσων 
επενδύσεων  
 

Ισχύει, όπως και στις επιλέξιµες ενέργειες, η αιτιολόγηση για τον 3ο Γ.Σ., που αφορά 
στο προϊόν του τουριστικού τοµέα.  
 
Σε ότι αφορά τη στενή συνάφεια των κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
(2008-2010), αυτή τεκµηριώνεται µέσα από τις παρακάτω αντιστοιχίες των πρώτων 
µε τις δεύτερες: 
 

 Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 1η) Κτίρια και Εγκαταστάσεις 2η) 
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός και 5η) Συστήµατα Αυτοµατοποίησης 

 
Ο.Κ.Γ. 3: Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση  

 
 Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 3η) Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος και 4η) Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
Εξοικονόµησης Ενέργειας 

 
Ο.Κ.Γ. 3: Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση  
Ο.Κ.Γ. 11: Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να 
ενισχυθούν συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της 
οικονοµικής ανάπτυξης  
 

 5η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Συστήµατα Αυτοµατοποίησης 
 
Ο.Κ.Γ. 3: Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση  

 
 6η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Δικαιώµατα Τεχνογνωσίας 

 
Ο.Κ.Γ. 8: Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας  
 

 7η Κατηγορία επιλέξιµων δαπανών – Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας 

 
Ο.Κ.Γ. 3: Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση  

 
Η συµβολή του προγράµµατος στις Ο.Κ.Γ. 1, 10 και 15, ευνόητα υφίσταται και από 
την σκοπιά των επιλέξιµων δαπανών, για τους ίδιους οριζόντιους λόγους που  
αφορούν το σύνολο των κατηγοριών επιλέξιµων ενεργειών. 
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Συνεπώς, από τα προηγούµενα προκύπτει ότι η συνάφεια τόσο των κατηγοριών 
επιλέξιµων ενεργειών, όσο και εκείνων που αφορούν τις επιλέξιµες δαπάνες µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 2008-2010 της ΕΕ και τους στόχους του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι υψηλή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια 
αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, καθώς και η συσχέτιση που εµφανίζει από 
αυτή την πλευρά το πρόγραµµα ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων µε 
τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010 και τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
2.2.2.  Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων 

 
Πέραν των χρηµατοδοτούµενων κατηγοριών δαπανών-ενεργειών, η προσέγγιση του 
προγράµµατος ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς 
Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών σε επίπεδο κριτηρίων αξιολόγησης 
των υποβαλλόµενων επενδυτικών σχεδίων και βαθµολόγησης αυτών, επαληθεύει τη 
συνάφειά του µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές (Ο.Κ.Γ.) της περιόδου 2008-2010 που υφίσταται σε επίπεδο 
κατηγοριών ενισχυόµενων ενεργειών και δαπανών. Επιπρόσθετα, προκύπτει εκ των 
κριτηρίων αξιολόγησης, των µεγεθών που λαµβάνονται υπόψη σε αυτά και από τη 
βαθµολόγησή τους, πρόσθετη συνδροµή της δράσης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και στις 
Ο.Κ.Γ., κυρίως στο πεδίο στόχων και επιδιώξεων που αφορούν την βιώσιµη 
ανάπτυξη και την απασχόληση.  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, χωρίζονται σε πέντε 
κατηγορίες, σύµφωνα µε την προκήρυξη του προγράµµατος13: 
 
Κριτήριο 1: Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού 
δικαιούχου της ενίσχυσης 
Υποκριτήρια 
Α. Συνέπεια στις συναλλαγές (κριτήριο αποκλεισµού) 
Β. Εµπειρία / Σπουδές 
Υποκριτήρια του Β.: 

1.1. Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 
1.2. Σπουδές 
1.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο 

 
Κριτήριο 2: Δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής (κριτήριο αποκλεισµού) 
 
Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα της επιχείρησης 
Υποκριτήρια 

3.1. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών 
3.2. Κερδοφορία 

3.2.α. Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (για επιχειρήσεις µε λογιστικά 
βιβλία γ’ κατηγορίας) 
3.2.β. Περιθώριο κέρδους(για επιχειρήσεις µε λογιστικά βιβλία β’ κατηγορίας) 

3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο 
3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων 

                                                
13 Άρθρο 11, ΚΥΑ Προκήρυξης για την Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών, Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (Α.Π. 40844/ΕΥΣ6681), 21-8-09 
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Κριτήριο 4: Διατήρηση και Δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
Υποκριτήρια 

4.1. Διατήρηση θέσεων απασχόλησης (κριτήριο αποκλεισµού) 
4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης  
4.3. Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης  

 
Κριτήριο 5: Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης 
Υποκριτήρια 

5.1. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών 
5.2. Εισαγωγή Καινοτοµίας 
5.3. Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
5.4. Συµβολή στη τοπική ανάπτυξη 
5.5. Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης 
5.6. Συµβολή στην διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόµων µε Αναπηρία 

 
Η βαθµολόγηση του δεύτερου κριτηρίου και των υποκριτηρίων 1.Α και 4.1 γινόταν 
µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Δεδοµένου ότι αποτελούν κριτήρια αποκλεισµού, η αρνητική 
αξιολόγηση οδηγεί αυτοµάτως σε απόρριψη του υποβεβληµένου σχεδίου. Η µέγιστη 
βαθµολόγηση των υπόλοιπων κριτηρίων και των υποκριτηρίων τους δίνεται στον 
Πίνακα 2.5.  
 
Πίνακας 2.5: Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και κατανοµή 

µέγιστης συνολικής βαθµολογίας σε αυτά 

Κωδ. 
Αριθµός Κριτήριο Υποκριτήριο 

Επιχειρήσεις 
που τηρούν 
βιβλία Β΄ και 
Γ΄ κατηγορίας 

Επιχειρήσεις  
Τουρισµού που 
δεν  τηρούν 
βιβλία 

Μέγιστη 
Βαθµολογία 

Μέγιστη 
Βαθµολογία  

1. 

Επιχειρηµατική 
ικανότητα και 
συνέπεια στις 
συναλλαγές του 
δυνητικού 

δικαιούχου της 
ενίσχυσης 

Β1.1. Εµπειρία σε σχετικές 
δραστηριότητες 11 15 

Β1.2. Σπουδές 6 10 

Β1.3. Επαγγελµατική κατάρτιση 
σχετική µε το αντικείµενο 3 5 

3. Βιωσιµότητα 
της επιχείρησης 

3.1. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου 
Εργασιών 7 - 

3.2 Κερδοφορία 8 - 
3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά 
Εργαζόµενο 7 - 

3.4. Κάλυψη επένδυσης από 
κέρδη προ φόρων 8 - 

4. 

Διατήρηση και 
Δηµιουργία 
νέων θέσεων 
απασχόλησης 

4.2. Ποσοστό αύξησης 
απασχόλησης 10 10 

4.3. Συµβολή στην αύξηση της 
τοπικής απασχόλησης 10 10 

5. 
Επιχειρησιακός 
και τεχνικός 
σχεδιασµός της 

5.1. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών 
πρακτικών 10 15 

5.2. Εισαγωγή καινοτοµίας 7 10 
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επένδυσης 
επενδυτικής 
πρότασης 

5.3. Εισαγωγή τεχνολογιών 
επικοινωνιών και 
Πληροφορικής 

7 11 

5.4. Συµβολή στην τοπική 
ανάπτυξη 2 6 

5.5. Τεκµηρίωση του σχεδίου 
της επένδυσης 2 6 

5.6. Συµβολή στην διευκόλυνση 
πρόσβασης των Ατόµων 
µε Αναπηρία (ΑµεΑ) 

2 2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 
Πηγή: Παράρτηµα Ζ  της ΚΥΑ Προκήρυξης για την Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσε-
ων που δραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών 
 
Το πρώτο κριτήριο συνδέεται µε τη βιωσιµότητα της επένδυσης από τη σκοπιά της 
φερεγγυότητας του/των δικαιούχων της ενίσχυσης, παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός 
για την ορθή πραγµατοποίηση και την µετέπειτα αξιοποίηση της επένδυσης. Η 
σηµαντικότητα που αποδίδεται σε αυτή την παράµετρο, αντικατοπτρίζεται κυρίως 
στο υποκριτήριο 1Α, που αξιολογούσε τη συνέπεια των δικαιούχων στις συναλλαγές 
τους, βασιζόµενο σε στοιχεία συναλλακτικής τάξης από διάφορες πηγές (πχ. Σύστηµα 
Τειρεσίας) και, αν η αξιολόγηση ήταν αρνητική, οδηγούσε σε απόρριψη του 
κατατεθειµένου σχεδίου, αφού το συγκεκριµένο κριτήριο είναι κριτήριο 
αποκλεισµού. Σε ότι αφορά τη βαθµολόγηση της εµπειρίας και των σπουδών, η 
επίτευξη µιας καλής βαθµολογίας απαιτούσε πάνω από 10 έτη εµπειρίας των 
εταίρων/µετόχων της επιχείρησης σε σχετικές δραστηριότητες, σπουδές τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης (όχι µετά-δευτεροβάθµιας) και τουλάχιστον 75 ώρες βεβαιωµένης 
κατάρτισης στο αντικείµενο του αιτούµενου σχεδίου. Απαιτείται λοιπόν υψηλή 
συσσώρευση γνώσης και κυρίως εµπειρίας από εκείνους που θα διαχειριστούν την 
επένδυση όταν ολοκληρωθεί, προκειµένου αυτή να υποστηριχθεί από το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
Το πρώτο κριτήριο ανταποκρίνεται άµεσα στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-
2013, στις Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2008-2010) και στις 
επίσηµες ερµηνείες/εξειδικεύσεις τους. Η εξέταση της καταλληλότητας των 
δυνητικών δικαιούχων σε όρους επιχειρηµατικών ικανοτήτων και αξιοπιστίας, 
προκειµένου να επιλεγούν οι πλέον πεπειραµένοι και φερέγγυοι, συνδράµει τον 12ο 
Γ.Σ., για «Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης» και ειδικότερα την εξειδίκευσή του για 
βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών, µε τη  «διασφάλιση της δίκαιης και 
ισότιµης µεταχείρισης της επιχείρησης»14. Αυτή η  επιδίωξη εξυπηρετείται από το 
πνεύµα και τους παράγοντες που επηρεάζουν το πρώτο κριτήριο. Επιπλέον, 
εξυπηρετείται ο «αναπροσανατολισµός των κρατικών ενισχύσεων υπέρ της ποιοτικής 
και εξειδικευµένης επιχειρηµατικότητας», που αποτελεί προτεραιότητα του 2ου Γ.Σ. 
(«Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας»). 
 

                                                
14 Πηγή: κεφάλαιο «Η στρατηγική της ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013», ΕΣΠΑ 2007-2013, 
Ιανουάριος 2007, όπως και για όλα τα αποσπάσµατα κειµένου εντός εισαγωγικών-εξειδικεύσεις, που 
αφορούν τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 
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Η ικανοποίηση του πρώτου κριτηρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ευόδωση της τρίτης Ο.Κ.Γ., σύµφωνα µε την οποία πρέπει «Να προωθηθεί η 
αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την 
απασχόληση»: το Συµβούλιο Οικονοµικών και Δηµοσιονοµικών Θεµάτων, στις 
εγκεκριµένες από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συστάσεις του για τις 
Κατευθυντήριες Γραµµές (2008-2010), διευκρινίζει σε ότι αφορά την τρίτη Ο.Κ.Γ. 
ότι «τα κράτη-µέλη πρέπει... να εγκαθιδρύσουν µηχανισµούς αξιολόγησης της σχέσης 
µεταξύ δηµοσίων δαπανών και επίτευξης των καθορισµένων στόχων πολιτικής»15. Η 
εξέταση της αξιοπιστίας, των γνώσεων και της σχετικής εµπειρίας όσων λαµβάνουν 
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για επενδύσεις, αποτελεί οργανικό τµήµα αυτής της 
διαδικασίας αξιολόγησης. Η υψηλή σηµασία που τους αποδίδεται από το πρόγραµµα 
ενίσχυσης του ΕΣΠΑ 2007-2013, αντανακλάται, πέραν του on-off κριτηρίου 1Α, στη 
µέγιστη βαθµολογία που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα υποκριτήρια του πρώτου 
κριτηρίου: 20 βαθµοί ,το 1/5 της µέγιστης συνολικής βαθµολογίας, για επιχειρήσεις 
µε λογιστικά βιβλία Β΄ και Γ΄ τάξης, 30 βαθµοί και εποµένως 30% της συνολικής 
βαθµολογίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία. 
 
Η δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής κεφαλαίων κρίνεται από το δεύτερο 
κριτήριο βάσει: α) των ρευστών διαθεσίµων στην κατοχή των υποψηφίων προς 
χρηµατοδότηση επενδυτών και επιχείρησης β) των αυξήσεων µετοχικού ή εταιρικού 
κεφαλαίου, αποκλειστικά για την πραγµατοποίηση της επένδυσης γ) των δανειακών 
επιβαρύνσεων της επιχείρησης δ) της κατοχής λοιπών διαθεσίµων (οµόλογα, µετοχές 
κλπ.) και ε) της ύπαρξης αποθεµατικών που µπορούν να διατεθούν για την επένδυση, 
όταν προγραµµατίζεται κάλυψη µέρους ή του συνόλου της ίδιας συµµετοχής της 
επιχείρησης µέσω αυτών.   
 
Η διαθεσιµότητα ή η µη διαθεσιµότητα της ίδιας συµµετοχής επίσης θεωρείται 
παράγοντας κεφαλαιώδους σηµασίας στην αξιολόγηση µιας επενδυτικής πρότασης, 
για αυτό και συγκαταλέγεται στα κριτήρια-υποκριτήρια αποκλεισµού (on-off 
κριτήρια). Κατά συνέπεια, όπως προηγουµένως για το υποκριτήριο 1Α, η αξιολόγηση 
της διαθέσιµης ίδιας συµµετοχής ως ανεπαρκούς/περιορισµένης/µηδαµινής, οδηγούσε 
από τα αρχικά στάδια του υποβληµένου επενδυτικού σχεδίου σε αποκλεισµό του από 
την ενίσχυση. Η αυξηµένη σηµασία που δίνεται στη διαθεσιµότητα της ίδιας 
συµµετοχής κεφαλαίων µε το να αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού το δεύτερο 
κριτήριο, δικαιολογείται λαµβάνοντας υπόψη την εξάπλωση παγκοσµίως των 
ιδιαίτερα έντονων επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης κατά το 2009, 
όταν προκηρύχτηκε το πρόγραµµα. Ανεξάρτητα ωστόσο από αυτό τον συγκυριακό 
παράγοντα, η ανυπαρξία ή/και η λανθασµένη εκτίµηση της ίδιας συµµετοχής, 
συνήθως οδηγούν στην αδυναµία ολοκλήρωσης της επένδυσης και στην 
απώλεια/σπατάλη κεφαλαίων, εάν αυτή επιλεχθεί για ενίσχυση. Κατά συνέπεια, η 
διαθεσιµότητά της αποτελεί κοµβικό ζήτηµα για τη βιωσιµότητα της επένδυσης, η 
οποία εξετάζεται και µε ξεχωριστά κριτήρια στη συνέχεια, αλλά και για την 
αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση 
της δεύτερης και της τρίτης Ο.Κ.Γ. αντίστοιχα. 

                                                
15 Πηγή: «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2008-
2010) και Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών 
πολιτικών των κρατών µελών και της» Έγγραφο 7280/08, Παράρτηµα, 04.03.08, Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κα για όλα τα αποσπάσµατα κειµένου εντός εισαγωγικών εφεξής, που 
αφορούν τις Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 1 έως και 16. 
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Η δεύτερη Ο.Κ.Γ. εστιάζει στο «Να εξασφαλιστεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική 
βιωσιµότητα ως βάση για την αύξηση της απασχόλησης», αµφότερες εξαρτώµενες σε 
µεγάλο βαθµό από τη βιωσιµότητα των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων. Σε ότι 
αφορά την χρηστή κατανοµή των πόρων, η τρίτη Ο.Κ.Γ. και η εκλέπτυνσή της που 
αναφέρθηκαν στην ανάλυση του πρώτου κριτηρίου αξιολόγησης και προκρίνουν την 
εφαρµογή του, καλύπτουν και το δεύτερο κριτήριο. 
 
Παροµοίως, η διασφάλιση της διαθεσιµότητας της ίδιας συµµετοχής, συµβάλλει στην 
υλοποίηση του 12ου Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσής του που ικανοποιούταν και από το πρώτο κριτήριο, αλλά και στον 
«αναπροσανατολισµό των κρατικών ενισχύσεων υπέρ της ποιοτικής και 
εξειδικευµένης επιχειρηµατικότητας», που επιδιώκεται από τον 2ου Γ.Σ. 
 
Η συνάφεια του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών» µε το ΕΣΠΑ 2007-
2013 και τις Ο.Κ.Γ. (2008-2010) προκύπτει και από το τρίτο κριτήριο αξιολόγησης 
των επενδυτικών σχεδίων, που εξετάζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης που αιτείται 
χρηµατοδότηση. Επισηµαίνεται ότι το συγκεκριµένο κριτήριο ακολουθείται για όσες 
επιχειρήσεις κρατούν βιβλία  Β΄ και Γ΄ τάξης. Για τις τουριστικές επιχειρήσεις που 
δεν τηρούν βιβλία, οι βαθµοί που αντιστοιχούν στο τρίτο κριτήριο είχαν κατανεµηθεί 
µεταξύ του πρώτου και του πέµπτου κριτηρίου, σε αναλογία 1 προς 2, επαυξάνοντας 
ακολούθως την βαρύτητα των συγκεκριµένων κριτηρίων (Πίνακας 2.5).   
 
Η βιωσιµότητα της επιχείρησης κρίνεται από πλήθος µεγεθών, στα οποία 
περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα καθώς και ένας δείκτης προσέγγισης 
της παραγωγικότητας εργασίας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.5. Αναλυτικότερα, 
συνεκτιµώνται στην αποτίµηση της βιωσιµότητας της επιχείρησης ο ρυθµός αύξησης 
του κύκλου εργασιών, η κερδοφορία, η προστιθέµενη αξία ανά εργαζόµενο και η 
κάλυψη της σχεδιαζόµενης επένδυσης από τα προ φόρων κέρδη. Στο σύνολο των 
παραπάνω υποκριτηρίων αντιστοιχούν 30 βαθµοί ή το 30% της συνολικής 
βαθµολογίας των προτάσεων από επιχειρήσεις µε λογιστικά βιβλία β΄ και γ΄ 
κατηγορίας, µερίδιο που είναι το υψηλότερο µαζί µε εκείνο του πέµπτου κριτηρίου, 
το οποίο όµως κατανέµεται σε περισσότερα υποκριτήρια. 
 
Η πρωτεύουσα σηµασία που αποδίδεται στη βιωσιµότητα της επιχείρησης 
αντανακλάται στους παράγοντες που καθόριζαν την επίδοσή της σε καθένα από τα 
κριτήρια που περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση αυτής: 
 
• Σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (υποκριτήριο 3.1), λαµβανόταν υπόψη ο µέσος 
σταθµισµένος ρυθµός ανόδου του κατά τις τρεις τελευταίες δωδεκάµηνες χρήσεις 
πριν το έτος υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, σύµφωνα µε τον τύπο 2.1 που 
ακολουθεί.  

       
ΡΑΚΕ = {0.6 * [(ΚΕν-2- KEν-3) / KEν-3]}+ {0.4 * [(ΚΕν-1- KEν-2) / KEν-2]}    (2.1) 
 
όπου  
 
ΡΑΚΕ = Ρυθµός Ανόδου Κύκλου Εργασιών 
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ΚΕν-τ = Κύκλος εργασιών τ έτη πριν το έτος υποβολής της πρότασης, δηλαδή το 
2009 
 
Για να λάβει µια επιχείρηση την υψηλότερη δυνατή βαθµολογία σε αυτό το 
υποκριτήριο θα έπρεπε να επιτύχει στον δείκτη ΡΑΚΕ τιµή ίση ή µεγαλύτερη του 
+0.30. Τιµή µικρότερη ή ίση του -0.10 βαθµολογούταν µε 0. 
 

Στην αξιολόγηση της κερδοφορίας της επιχείρησης που υποβάλλει το επενδυτικό 
σχέδιο χρησιµοποιούνταν διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα µε το αν η επιχείρηση 
τηρούσε λογιστικά βιβλία β΄ ή γ΄ κατηγορίας: στην πρώτη περίπτωση, το περιθώριο 
κέρδους της επιχείρησης, στη δεύτερη η αποδοτικότητα των συνολικών της 
κεφαλαίων (υποκριτήριο 3.2). 
 
• Η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων εξεταζόταν από τη σταθµισµένη 
αναλογία των δηλωµένων στην εφορία κερδών, προ φόρων και αποσβέσεων, στο 
σύνολο των ίδιων και των ξένων κεφαλαίων, κατά τα δύο προηγούµενα έτη από 
αυτό της υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η εκτίµηση της αποδοτικότητας 
κεφαλαίων έγινε µε τη χρήση του τύπου 2.2: 
 
 ΑΚ = {0.6 * [Κν-2 / (ΙΚ+ΞΚ)ν-2]}+ {0.4 * [Κν-1 / (ΙΚ+ΞΚ)ν-1]}                         (2.2) 

 
όπου  
 
ΑΚ = Απόδοση Κεφαλαίων 
Κν-τ  = Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τ έτη πριν το έτος υποβολής της 
πρότασης (2009) 
ΙΚν-τ = Ίδια Κεφάλαια τ έτη πριν το έτος υποβολής της πρότασης 
ΞΚν-τ = Ξένα Κεφάλαια τ έτη πριν το έτος υποβολής της πρότασης 
 
Προκειµένου να δοθεί σε µια επιχείρηση η υψηλότερη βαθµολογία στο 
συγκεκριµένο υποκριτήριο, θα έπρεπε να σηµειώσει επίδοση +0.20 στο δείκτη 
που υπολογίζεται µε τη σχέση 2.2. Με µηδέν βαθµολογούταν τιµή του δείκτη 
µικρότερη ή ίση του µηδενός. 

 
• Σε ότι αφορά την αξιολόγηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων µε βιβλία β’ 
κατηγορίας µέσω του περιθωρίου κέρδους τους, λαµβάνονταν υπόψη η αναλογία 
των προ αποσβέσεων και φόρων δηλωµένων στην εφορία κερδών, στις πωλήσεις 
ή τα έσοδά τους που επίσης αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, για τη διετία 
πριν από το έτος κατάθεσης του επενδυτικού σχεδίου. Η  αξιολόγηση µε βάση το 
περιθώριο κέρδους πραγµατοποιήθηκε µέσω της σχέσης 2.3: 

 
ΠΚ= [0.6 * (Κv-2/ΚΕv-2)] + [0.4* (Κν-1 /ΚΕν-1)]                                                 (2.3) 
 
όπου  
 
ΠΚ =  Περιθώριο Κέρδους 
Κν-τ  = Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τ έτη πριν το έτος υποβολής της 
πρότασης (2009) 
ΚΕν-τ  = Πωλήσεις ή έσοδα τ έτη πριν το έτος υποβολής της πρότασης 
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Εάν η επίδοση µιας επιχείρησης στο συγκεκριµένο δείκτη ήταν µικρότερη ή ίση 
του +0.05, αυτή βαθµολογούταν µε µηδέν στο συγκεκριµένο υποκριτήριο. 
Επιχειρήσεις µε επίδοση ίση ή µεγαλύτερη του +0.30 στο δείκτη περιθωρίου 
κέρδους λάµβαναν τη µεγαλύτερη βαθµολογία. 
 

• Η παραγωγικότητα της εργασίας προσεγγίστηκε από την προστιθέµενη αξία ανά 
εργαζόµενο, στο τελευταίο έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου 
(υποκριτήριο 3.3). Για τον υπολογισµό αυτού του µεγέθους χρησιµοποιήθηκε ο 
κάτωθι δείκτης (2.4):  
 
ΠΑΕ = [Έσοδα – Αγορές – Αµοιβές & έξοδα τρίτων)] / [υφιστάµενες θέσεις 
απασχόλησης + 1]                                                                                             (2.4) 
 
Εάν η τιµή του συγκεκριµένου δείκτη ήταν ίση ή χαµηλότερη του 5,000 για µια 
επιχείρηση, λάµβανε µηδενική βαθµολογία στο συγκεκριµένο υποκριτήριο. Στον 
αντίποδα, για τιµή ίση ή µεγαλύτερη του 30,000 δινόταν η µέγιστη βαθµολογία. 
 

• Η κάλυψη της επένδυσης από τα κέρδη προ φόρων, ιδιαίτερα κρίσιµο µέγεθος για 
τη δυνατότητα πραγµατοποίησής της, εκτιµούταν από τον δείκτη 2.5 
(υποκριτήριο 3.4): 

 
ΚΕΚ = (Κν-2+ Kν-1) / (επιχορηγούµενος προϋπολογισµός επένδυσης)                (2.5) 
 
όπου  
 
ΚΕΚ = Κάλυψη Επένδυσης από Κέρδη 
Κν-τ  = Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων τ έτη πριν το έτος υποβολής της 
πρότασης (2009) 
 
Για τιµή του δείκτη µικρότερη ή ίση του µηδενός, το επενδυτικό σχέδιο 
βαθµολογούταν µε µηδέν. Η µέγιστη βαθµολογία δινόταν σε επενδυτικές 
προτάσεις επιχειρήσεων που τα κέρδη τους κατά την προηγούµενη διετία 
κάλυπταν πλήρως τον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό τους.   

 
Συνεπώς, τόσο από τα παραπάνω κριτήρια όσο και από τους δείκτες που 
χρησιµοποιούνται για την προσέγγισή τους, προκύπτει η πολύπλευρη εξέταση της 
βιωσιµότητας των επιχειρήσεων που κατάθεσαν επενδυτικές προτάσεις προς 
επιχορήγηση. Οι συγκεκριµένοι δείκτες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην κερδοφορία, 
στον κύκλο εργασιών και στα διαθέσιµα κεφάλαια των επιχειρήσεων κατά το πρόσφατο 
παρελθόν, που καθορίζουν κατά κύριο λόγο και τις µακροχρόνιες προοπτικές τους. 
  
Η εξέταση/επιδίωξη της βιωσιµότητας της επιχείρησης µε τα προαναφερθέντα 
υποκριτήρια συµβαδίζει µε ορισµένες από τις βασικές Μακροοικονοµικές 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές. Πιο συγκεκριµένα, εξυπηρετεί την πρώτη 
Ο.Κ.Γ., που αποσκοπεί στο «Να εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα για 
βιώσιµη ανάπτυξη». Επίσης, συνδράµει τη δεύτερη Ο.Κ.Γ., που εστιάζει στο «Να 
εξασφαλιστεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική βιωσιµότητα ως βάση για την αύξηση 
της απασχόλησης». Ακόµη, δεδοµένου του ότι µε το συγκεκριµένο κριτήριο 
αποτρέπεται η ενίσχυση µη βιώσιµων επενδύσεων και άρα η σπάταλη πόρων, ενώ 
αναδεικνύονται παράλληλα οι επενδύσεις µε τις περισσότερες προοπτικές, στηρίζεται 
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η υλοποίηση της τρίτης Ο.Κ.Γ., «Για την προώθηση της αποτελεσµατικής 
κατανοµής των πόρων, µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση». 
 
Η διαδικασία επιλογής των πλέον βιώσιµων επιχειρήσεων συνάδει επίσης µε τον 2ο 
Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο οποίος επικεντρώνεται στην «Ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας». Προωθείται κατά κύριο 
λόγο η επιδίωξή του για «αναπροσανατολισµο των κρατικών ενισχύσεων υπέρ της 
ποιοτικής και εξειδικευµένης επιχειρηµατικότητας». Επιπρόσθετα, και το τρίτο 
κριτήριο µε τα υποκριτήριά του διευκολύνουν την επίτευξη του 12ου Γ.Σ., που, όπως 
ήδη αναφέρθηκε, εστιάζει στη «Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και 
την αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ζωής των πολιτκών και 
τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης». Ειδικότερα, όπως και µε τα δύο 
προηγούµενα κριτήρια, προωθείται η εξειδίκευση του συγκεκριµένου γενικού στόχου 
για τη «διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης της επιχείρησης (από τις 
δηµόσιες πολιτικές)». 
 
Η έµφαση στη διάσταση της δυνητικής επένδυσης που αφορά την απασχόληση, 
αντικατοπτρίζεται στο τέταρτο κριτήριο και τους τρεις επιµέρους δείκτες που 
περιλαµβάνονται σε αυτό. Ο πρώτος εξ’ αυτών εξετάζει τη διατηρησιµότητα των 
θέσεων εργασίας που προϋπήρχαν της κατάθεσης της επενδυτικής πρότασης µέχρι 
και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ο δεύτερος εξετάζει το βαθµό δηµιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας, σχετιζόµενων µε τη σχεδιασµένη επένδυση, ενώ ο τρίτος τη 
συµβολή της στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Πρόσθετη βαρύτητα στην επίδραση 
της επένδυσης στην απασχόληση προδίδεται από το γεγονός ότι το πρώτο υποκριτήριο 
είναι κριτήριο αποκλεισµού (on-off), δηλαδή εάν δεν ικανοποιηθεί, η επενδυτική 
πρόταση απορρίπτεται.    
 
Εποµένως, είναι ιδιαίτερα καθοριστική για την υποστήριξη της επένδυσης η 
αξιολόγηση της διατηρησιµότητας της απασχόλησης που υπήρχε στην επιχείρηση 
πριν την πραγµατοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Προκειµένου να καταστεί εφικτός 
και αξιόπιστος αυτός ο έλεγχος, η επιχείρηση δήλωνε στο έντυπο υποβολής της 
επενδυτικής πρότασης τις θέσεις απασχόλησης που διατηρούσε κατά το τελευταίο 
έτος πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης (2008), σε Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας (ΕΜΕ). Ο έλεγχος διατήρηρησης των υφιστάµενων πριν την επένδυση 
θέσεων εργασίας µπορεί να γίνει µέχρι και δύο έτη µετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης, από το ετήσιο έντυπο Ε7 που υποβάλλει η επιχείρηση στην εφορία, 
δηλαδή τη δήλωση Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών ή/και τις καταστάσεις 
επιθεώρησης εργασίας ή/και τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Εάν εντός του 
προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος των δύο ετών από την ολοκλήρωση της 
επένδυσης, προκύψει από τον έλεγχο µείωση της απασχόλησης, θα επιβληθεί 
αναλογική µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας επιχορήγησης. Εάν κατά τον τελικό 
επιτόπιο έλεγχο της επένδυσης ή σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τα επόµενα 
δύο έτη από την ολοκλήρωσή της, διαπιστωθεί µείωση της απασχόλησης µεγαλύτερη 
των 0.2 ΕΜΕ  κατ’ έτος από την έναρξή της, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωµα της 
ενίσχυσης. Έαν έχει ήδη λάβει ενίσχυση, αυτή θα επιστραφεί εντόκως.  
 
Ωστόσο, δεδοµένης της µεταγενέστερης από το χρόνο υποβολής προτάσεων για το 
πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, δηµοσιονοµικής κρίσης 
στην Ελλάδα και του σηµαντικού, απρόβλεπτου κατά το χρόνο διαµόρφωσης των 
επενδυτικών σχεδίων, αντίκτυπου που αυτή είχε στην οικονοµική δραστηριότητα και 
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την απασχόληση, µε το ΑΕΠ να υποχωρεί, σύµφωνα τις εκτιµήσεις της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, κατά 4.5% το 2010 και ταυτόχρονα το ποσοστό ανεργίας να 
αναµένεται να ανέλθει στο 12.5% από 9.5% το 2009, προτείνεται η επανεξέταση των 
παραπάνω όρων για τη διατήρηση της απασχόλησης και των αυστηρών κυρώσεων 
που η αθέτησή τους επιφέρει. Η κάθετη πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας έχει 
αναγκάσει πολλές επιχειρήσεις στους τοµείς που καλύπτει το πρόγραµµα να προβούν 
σε απολύσεις ή ακόµα και να κλείσουν. Για όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν να 
λειτουργούν και έχουν καταθέσει επενδυτικό σχέδιο που επιλέχτηκε προς ενίσχυση 
από το πρόγραµµα για τις πολύ µικρές-µικρές επιχειρήσεις, θεωρείται πολύ πιθανή η 
αδυναµία ανταπόκρισής τους πλέον στο συγκεκριµένο κριτήριο. Για το λόγο αυτό, 
προτείνεται η ελαστικοποίηση τόσο των κριτηρίων αξιολόγησης της διατήρησης της 
απασχόλησης όσο και των κυρώσεων που η αδυναµία ικανοποίησής τους 
συνεπάγεται.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, και υπο την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 
λάβει ενισχύσεις, καλύπτουν/κάλυψαν από την πλευρά τους τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις τους εκτός αυτών που αφορούν στη διατήρηση της απασχόλησης κατά 
την πραγµατοποίηση/µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, προτείνεται α) να 
διευρυνθεί το όριο µείωσης της απασχόλησης πέραν του οποίου επιχειρήσεις που 
µείωσαν την απασχόλησή τους επιστρέφουν εντόκως την ληφθείσα ενίσχυση, στις 
0.35 ΕΜΕ και β) να  αντικατασταθεί η αναλογική µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας 
επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που περιόρισαν την απασχόλησή τους κατά 
λιγότερο από 0.35 ΕΜΕ, µε µικρότερης έκτασης επιστροφές. Τονίζεται ότι εάν δεν 
υπάρξουν παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των ποινών για τη µη 
διατηρησιµότητα της εργασίας, τότε εν µέσω ανάκαµψης τα προσεχή χρόνια της 
ελληνικής οικονοµίας, µετά απο µια εκτιµώµενη τριετή –µέχρι τώρα- περίοδο ύφεσης 
(2009-2011), πολλές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν µεγάλο µέρος ή το σύνολο της 
επιχορήγηγής τους, µε αποτέλεσµα να ακυρωθεί η όποια αναπτυξιακή δυναµική είχαν 
αρχίσει να θεµελιώνουν, µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. 
 
Πέρα από τη διερεύνηση της συντήρησης των ήδη υπαρχουσών θέσεων εργασίας, 
εξεταζόταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ώθηση στην απασχόληση από την υπό κρίση  
επένδυση, και το κατά πόσο αυτή έχει τοπικό χαρακτήρα. Η αύξηση της 
απασχόλησης αξιολογούταν µε το υποκριτήριο 4.2 από τον δείκτη 2.6: 
 
ΠΑΑ = 4 * Νέες θέσεις απασχόλησης2 / (1 + υφιστάµενες)                                      (2.6) 
 
όπου 
 
ΠΑΑ = Ποσοστό αύξησης απασχόλησης  
 
Οι νέες θέσεις απασχόλησης, υπολογισµένες σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, 
αντλούνταν από τη σχετική δήλωση στο έντυπο υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 
Επισηµαίνεται ότι οι θέσεις απασχόλησης που έχει δεσµευτεί να δηµιουργήσει ο 
δικαιούχος της επένδυσης πρέπει να είναι εξαρτηµένης εργασίας και να µην 
επιδέχονται εκ των υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των προγραµµάτων του 
ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που µια επένδυση θα σηµείωνε µηδενική επίδοση στον 
δείκτη 2.6, λάµβανε µηδενική βαθµολογία στο υποκριτήριο αύξησης της 
απασχόλησης. Σε επενδύσεις που θα επιτύγχαναν τιµή ίση µε τη µονάδα, δινόταν η 
υψηλότερη βαθµολογία. 
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Η τοπική διάσταση της απορρέουσας από την επένδυση απασχόλησης, που είναι πολύ 
κρίσιµη για περιοχές της Ελλάδας µε υψηλό ποσοστό ανεργίας, προσεγγίζεται µε το 
υποκριτήριο 4.3 και το δείκτη 2.7, στον οποίο υπεισέρχοναι αφενός το ύψος της 
επιχορήγησης, αφετέρου η γεωγραφική ενότητα στα όρια της οποίας 
πραγµατοποιείται η επένδυση.  
 
ΑΤΑ = [Νέες θέσεις απασχόλησης / (ποσό επιχορήγησης – 10,000 ευρώ)] * Ζ        (2.7) 
 
όπου 
 
ΑΤΑ=Αύξηση Τοπικής Απασχόλησης 
Ζ = 30,000, αν η επένδυση πραγµατοποιείται σε περιοχές της γεωγραφικής Ενότητας 
α16, 40,000 στη Γεωγραφική Ενότητα β17. 
 
Η προτεραιότητα που δίνεται κυρίως στη διατήρηση της απασχόλησης µε το 
υποκριτήριο αποκλεισµού (on-off) 4.1, αλλά και στη δηµιουργία νέων, χωρικά 
αποκεντρωµένων θέσεων εργασίας µε τα υπόλοιπα υποκριτήρια, συνάδει σαφώς µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 2008-2010. Η προσπάθεια διατήρησης της 
υφιστάµενης απασχόλησης, λειτουργεί καταλυτικά στο «Να εξασφαλιστεί η 
οικονοµικη σταθερότητα για βιώσιµη ανάπτυξη», όπως προτάσσει η πρώτη Ο.Κ.Γ.. 
Η επιδίωξη της κατανοµής των καινούργιων θέσεων εργασίας µε γνώµονα τοπικά 
χαρακτηριστικά αλλά και το ύψος της επιχορήγησης, ούτως ώστε αυτές να είναι 
βιώσιµες, συµβάλλει στο «Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση» (τρίτη Ο.Κ.Γ.) και στο «Να 
εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, 
στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην 
ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» (17η Ο.Κ.Γ.)18. Παράλληλα, µε το 
να αποτελεί η στήριξη της απασχόλησης βασικό κριτήριο χρηµατοδοτούµενου από 
την ΕΕ προγράµµατος που βοηθάει τις επενδύσεις, όπως το πρόγραµµα Ενίσχυσης 
Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται «Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ 
των µακροοικονοµικών πολιτικών, των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών 
για την απασχόληση» (πέµπτη Ο.Κ.Γ.). 
 
Η δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας αποτελεί τη γενική 
κατεύθυνση του όγδοου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο οποίος εστιάζει στη 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». Η ανάδειξη µε το υποκριτήριο 4.2 
των επενδυτικών σχεδίων που θα επιτύχουν τη µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης 
και µε το υποκριτήριο 4.3 εκείνων που θα συµβάλλουν στην αποκεντρωµένη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας, συνάδει µε την πρώτη εξειδίκευση του συγκεκριµένου 
γενικού στόχου («Διεύρυνση, αναδιοργάνωση και βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας έως το 
2013»). Η πριµοδότηση της τοπικής διάστασης της δηµιουργούµενης απασχόλησης 
βοηθά και στην «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης: διασφάλιση της ισότιµης 

                                                
16  Περιλαµβάνονται η Αττική (εκτός των νησιών αυτής) και η Θεσσαλονίκη  
17  Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα 
18 Πηγή για τις αναφορές στις Ο.Κ.Γ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 17 έως 24 και 
τις εξειδικεύσεις τους, αποτελεί η «Απόφαση του Συµβουλίου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της 15ης 
Ιουλίου 2008, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-
µελών», (2008/618/ΕΚ) 
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πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού» (ένατος Γ.Σ.), που περιλαµβάνει την 
πραγµατοποίηση σχετικών παρεµβάσεων και σε τοπικό επίπεδο. 
 
Η ικανοποίηση ή όχι πρόσθετων, ουσιαστικών ποιοτικών όρων και προδιαγραφών 
από την υποστηριζόµενη επένδυση εξετάζεται από το πέµπτο κριτήριο. Για αυτό το 
σκοπό, έχουν ενταχθεί σε αυτό υποκριτήρια που αφορούν α) την προστασία του 
περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας από το επενδυτικό σχέδιο, β) τον 
καινοτοµικό χαρακτήρα του, γ) την εισαγωγή µέσω αυτού στην παραγωγική 
δραστηριότητα της επιχείρησης Τεχνολογιών Πληροφορικής, δ) τη συµβολή της 
επένδυσης στην τοπική ανάπτυξη, ε) την τεκµηρίωση των προοπτικών της και τέλος 
στ) τη λαµβανόµενη µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην επιχείρηση 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Η φύση αυτών των χαρακτηριστικών της επένδυσης αλλά 
και η σηµασία που τους αποδίδεται, καθώς αναλογεί σε αυτά το 30% της συνολικής 
βαθµολογίας της επενδυτικής πρότασης, µερίδιο που είναι το υψηλότερο µαζί µε εκείνο 
του τρίτου κριτηρίου, καταδεικνύουν την προσπάθεια ανάδειξης/ενίσχυσης των 
επενδύσεων µε πολλαπλές θετικές επενέργειες στην οικονοµία και στην κοινωνία. 
Αναλυτικότερα: 
 
• Η υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών από το υποβληµένο επενδυτικό σχέδιο 
κρίθηκε µε το υποκριτήριο 5.1, στη βάση του ποσοστού δαπανών της επένδυσης 
οι οποίες αφορούσαν: 
 
- Επενδύσεις σε επονοµαζόµενες «καθαρές τεχνολογίες», στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα έξοδα για εξοπλισµό και συστήµατα i) µείωσης 
ενεργειακής κατανάλωσης, ii) περιορισµού αέριων ρύπων και όχλησης, iii) 
παραγωγής ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και 
αποθήκευσης αυτής, iv) µείωσης της κατανάλωσης νερού, v) διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων vi) διαχείρισης υγρών αποβλήτων και vii) αγοράς 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης 

 
- Επενδύσεις σε περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις (ISO 14001, EMAS κλπ.) 

 
Εάν το ποσοστό των περιλαµβανόµενων στην επένδυση δαπανών που αφορούσε 
τα παραπάνω ξεπερνούσε το 7.5%, η πρόταση βαθµολογούταν µε τη µέγιστη 
βαθµολογία σε αυτό το υποκριτήριο. Μη συµπερίληψη δαπανών προς αυτές τις 
κατευθύνσεις στην επένδυση, οδηγούσε σε µηδενική βαθµολογία. Η 
περιβαλλοντική µέριµνα αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα για τη χρηµατοδότηση ή όχι 
µιας επένδυσης, καθώς στο υποκριτήριο για τις περιβαλλοντικές πρακτικές 
αναλογούν 10 βαθµοί, δηλαδή το 10% της συνολικής βαθµολογίας της 
επιχείρησης, που είναι και οι περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο υποκριτήριο 
υπάγεται στο πέµπτο κριτήριο. 

  
• Η υιοθέτηση καινοτοµιών διαµέσου της επένδυσης κρίνεται επίσης από το 
ποσοστό των σχετικών δαπανών επί του συνόλου αυτής (υποκριτήριο 5.2). Ως 
δαπάνες αυτού του είδους λογίζονται όσες αφορούν «τεχνολογική καινοτοµία» 
(προϊόντος, διαδικασιών, πχ. παραγωγής-προσφοράς-διανοµής), αλλά και «µη 
τεχνολογική καινοτοµία» (οργάνωση-διοίκηση επιχείρησης, νέες οργανωτικές 
δοµές-επιχειρησιακές στρατηγικές). Στις δαπάνες προς αυτές τις κατευθύνσεις  
περιλαµβάνονταν: 
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- Αγορά εξοπλισµού, ειδικού κλαδικού υλικού, οργάνων και σχετιζόµενων υλικών 
(εξαιρούνται δαπάνες για εξοπλισµό-υλικά που σχετίζονται µε τεχνολογίες 
πληροφορικής και αξιολογούνται διακριτά) 
- Δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει 
- Δαπάνες για κατοχύρωση ή αγορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας (π.χ. 
κατοχύρωση πατεντών, αγορά διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κλπ.) 
 
Επενδυτικό σχέδιο µε περιλαµβανόµενες δαπάνες για την καινοτοµία που 
ξεπερνούσαν το 15% του συνόλου του, λάµβανε τη µέγιστη βαθµολογία. Στον 
αντίποδα, πρόταση στην οποία δεν προβλεπόταν η πραγµατοποίηση δαπανών για 
καινοτοµία, βαθµολογούταν µε µηδέν σε αυτό το υποκριτήριο. 
 

• Ξεχωριστή έµφαση δίνεται µε το υποκριτήριο 5.3 στην βελτίωση των υποδοµών 
σε Τεχνολογίες Πληροφορικής. Σε αυτές συγκαταλέγονται η αγορά εξοπλισµού 
υπολογιστών, περιφερειακών, εµπορικών εφαρµογών γραφείου, εξειδικευµένου 
λογισµικού (πχ. CRM, ERP), η ανάπτυξη «ηλεκτρονικού επιχειρείν (πχ. e-
commerce) κ.α.. 

 
Προκειµένου να λάβει µια επένδυση την υψηλότερη βαθµολογία ως προς την 
υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής, έπρεπε αυτές να αφορούν τουλάχιστον το 
10% του συνολικού ύψους της. Όπως και στα προηγούµενα υποκριτήρια του 
πέµπτου κριτηρίου, µηδενική βαθµολόγηση σήµαινε ότι η επένδυση δεν 
περιλάµβανε δαπάνες τέτοιου είδους. 
 

• Η τοπική διάσταση/επίδραση των υποψήφιων προς χρηµατοδότηση επενδύσεων 
προσεγγίζεται πέραν του εκτιµώµενου µελλοντικού αποτελέσµατος στην τοπική 
απασχόληση (υποκριτήριο 4.2), και από τη συµµετοχή της επιχείρησης στο 
παρελθόν στην ανάπτυξη της περιοχής στην οποία σχεδιάζει να επενδύσει. Το 
ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών της επιχείρησης για απασχόληση, 
χρησιµοποίηση εξειδικευµένου προσωπικού, για υπεργολαβίες εντός της 
περιφέρειας στην οποία σκοπεύει να κάνει την επένδυση, όπως αυτές 
καταγράφονται στα σχετικά έγγραφα και τις συµβάσεις κατά το έτος πριν την 
κατάθεση της επενδυτικής πρότασης (2008), αποτέλεσε το χρησιµοποιούµενο 
κριτήριο σε αυτή την αξιολόγηση (υποκριτήριο 5.4).  
 
Εάν µια επιχείρηση είχε κατευθύνει το 2008 πάνω από το 75% των δαπανών της 
στη συγκεκριµένη περιοχή, λάµβανε τη µέγιστη βαθµολογία για τη συµβολή της 
στην τοπική ανάπτυξη. 
 

• Πέρα από την τεκµηρίωση της βιωσιµότητας της επένδυσης, που εξετάζεται 
πολύπλευρα µε το τρίτο κριτήριο, απαιτείται και γενικότερη τεκµηρίωση του 
επενδυτικού σχεδίου. Σε αυτή πρέπει να περιλαµβάνεται στοιχειοθετηµένη 
παρουσίαση των προοπτικών της επένδυσης (πχ. βάσει ης δυναµικής της 
επιχείρησης, των συνθηκών στον κλάδο της), ανάλυση-τεκµηρίωση του 
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησής της, περιγραφή των δηµιουργούµενων θέσεων 
απασχόλησης και αιτιολόγηση της ανάγκης δηµιουργίας αυτών (υποκριτήριο 5.5). 

 
• Η βαθµολόγηση του επιχειρησιακού και τεχνικού σχεδιασµού της επένδυσης 
ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση από το υποκριτήριο 5.6 του βαθµού στον 
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οποίο αυτή διευκολύνει την πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στην επιχείρηση. Για 
αυτό το σκοπό λαµβάνονται υπόψη οι υποδοµές και ο εξοπλισµός για την 
εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ) που περιλαµβάνονται στο 
επενδυτικό σχέδιο. Εάν δηλωθούν δαπάνες αυτού του είδους που έχουν γίνει στο 
παρελθόν, τότε βαθµολογούνται και αυτές συµπληρωµατικά των σχεδιαζόµενων 
ή εναλλακτικά αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες 
για ΑµΕΑ. 

 
Το µεγάλο εύρος των χαρακτηριστικών της επένδυσης που αποτυπώνεται στα 
υποκριτήρια του πέµπτου κριτηρίου και τα µεγέθη που υπεισέρχονται σε αυτά, 
συσχετίζονται µε πολλές από τις επιδιώξεις των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων 
Γραµµών 2008-2010: 
 
Η αξιολόγηση των επιδράσεων της επένδυσης στο περιβάλλον (υποκριτήριο 5.1), στη 
βάση που αναπτύχθηκε προηγουµένως (προστασία του περιβάλλοντος-εξοικονόµηση 
ενέργειας), είναι απόλυτα συµβατή µε την 11η Ο.Κ.Γ. («Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη 
χρησιµοποίηση των πόρων και να ενισχυθούν συνέργιες µεταξύ της περιβαλλοντικής 
προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης»). Το υποκριτήριο της 
πραγµατοποίησης/υιοθέτησης καινοτοµιών (5.2), µε την ευρεία έκταση των 
κατηγοριών καινοτοµίας που λαµβάνει υπόψη του, προωθεί άµεσα την όγδοη 
Ο.Κ.Γ., που αποσκοπεί στο «Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές καινοτοµίας», 
βοηθώντας παράλληλα στο «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε Ε&Α, 
ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα» (έβδοµη Ο.Κ.Γ.). Στην εφαρµογή της ένατης Ο.Κ.Γ., η 
οποία εστιάζει στο «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ 
και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς» συνδράµει 
το υποκριτήριο 5.3, για την εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.  
 
Επιπρόσθετα, µε το υποκριτήριο 5.4 (συµβολή στην τοπική ανάπτυξη) και ειδικότερα 
µε τις παραµέτρους της απασχόλησης-οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης 
σε επίπεδο περιφέρειας κατά το πρόσφατο παρελθόν που περιλαµβάνονται σε αυτό, 
εξυπηρετούνται η τρίτη Ο.Κ.Γ. για την «Προώθηση της αποτελεσµατικής κατανοµής 
των πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση», η 12η Ο.Κ.Γ., 
που αφορά στην «Ανάπτυξη σε έκταση και σε βάθος της εσωτερικής αγοράς» και η 
17η Ο.Κ.Γ., ιδίως ως προς το τελευταίο σκέλος της («Να εφαρµοστούν πολιτικές 
απασχόλησης που θα στοχεύουν... στην ενίσχυση της κοινωνικής και της εδαφικής 
συνοχής»). Ωστόσο, την τρίτη Ο.Κ.Γ. προάγει πρωτίστως η υποχρέωση 
τεκµηρίωσης της επενδυτικής πρότασης στο υποκριτήριο 5.5. Τέλος, η ξεχωριστή 
σηµασία που δίνεται σε υποδοµές για τη διευκόλυνση ατόµων µε αναπηρία, 
σχεδιασµένες για το µέλλον αλλά και ήδη διαθέσιµες, λειτουργεί καταλυτικά στο «να 
δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα 
της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους ζητούν εργασία, 
συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων» (19η Ο.Κ.Γ.). 
 
Γενικότερα, η µεγάλη ευρύτητα, ποικιλία των χαρακτηριστικών της κατατεθηµένης 
πρότασης που εξετάζεται από το πέµπτο κριτήριο, όπως ήδη επισηµάνθηκε, τα οποία 
πρέπει να ικανοποιούνται σε σχετικά υψηλό βαθµό από την επένδυση προκειµένου 
αυτή να λάβει βαθµολογία που θα οδηγήσει στην επιλογή της προς χρηµατοδότηση, 
βοηθά σηµαντικά στην υλοποίηση της πέµπτης Ο.Κ.Γ., που αποσκοπεί στο «να 
ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών πολιτικών, των διαρθρωτικών 
πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση».  
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Τούτων δοθέντων, θα µπορούσε να έχει δοθεί ακόµα µεγαλύτερη βαρύτητα στο 
συγκεκριµένο κριτήριο. Για παράδειγµα, δεδοµένου ότι το στο τέταρτο κριτήριο, το 
υποκριτήριο διατήρησης της απασχόλησης είναι κριτήριο αποκλεισµού (on-off), 
γεγονός που προσδίδει τη δέουσα βαρύτητα σε θέµατα απασχόλησης, στο 
υποκριτήριο 4.3, που αφορά την τοπική διάσταση της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης, θα µπορούσαν να αναλογούν λιγότεροι από τους δέκα (10) βαθµούς 
που έχουν κατανεµηθεί σε αυτό, και οι υπόλοιποι να µεταφερθούν στο υποκριτήριο 
για τη συµβολή στην τοπική ανάπτυξη. Η υφιστάµενη ανισοκατανοµή βαθµών 
µεταξύ των δύο υποκριτηρίων γίνεται περισσότερο αισθητή από το ότι στο δεύτερο, 
που λαµβάνει υπόψη του και άλλα µεγέθη από την πορεία της επιχείρησης στο 
παρελθόν πέραν της απασχόλησης, αναλογούν µε την παρούσα κατανοµή βαθµών 
µεταξύ των υποκριτηρίων µόλις δύο βαθµοί, δηλαδή το 1/5 αυτών του υποκριτηρίου 
4.3 για τη συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης.    
 
Σε αντιστοιχία µε την υψηλή συσχέτισή τους µε τις Ο.Κ.Γ., τα υποκριτήρια του πέµπτου 
κριτηρίου εξυπηρετούν πολλούς από τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η αναγνώριση 
υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, στις 
προαναφερθείσες κατευθύνσεις, βοηθά α) «στην προώθηση της επιχειρηµατικής 
διάστασης στην προστασία του περιβάλλοντος» (εξειδίκευση του δεύτερου Γ.Σ.) β) 
στην «Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» (16ος Γ.Σ.) και γ) στην 
«Αειφόρο διαχείριση του Περιβάλλοντος» (15ος Γ.Σ.). Η υιοθέτηση/παραγωγή 
καινοτοµιών εµπίπτει στο πεδίο ενδιαφέροντος του πέµπτου Γ.Σ. («Ενίσχυση της 
Έρευνας, της Τεχνολογίας και προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους, ως 
βασικών παραγόντων αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην 
Οικονοµία της Γνώσης»), αλλά διευκολύνει και την «εισαγωγή νέων και καινοτόµων 
µεθόδων και µορφών απασχόλησης», στο πλαίσιο της «Ενίσχυσης της 
προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων» (έβδοµος Γ.Σ.). Ειδικά 
η ενσωµάτωση ΤΠΕ στη λειτουργία της επιχείρησης επιταχύνει την «Ψηφιακή σύγκλιση 
της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής 
δραστηριοποίησης» (έκτος Γ.Σ.). 
 
Τέλος, η ύπαρξη/µελλοντική απόκτηση υποδοµών και εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση 
ατόµων µε αναπηρία, οι οποίες εξετάζονται από το υποκριτήριο 5.6, συνάδει µε τον 
ένατο Γ.Σ. («Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης: διασφάλιση της ισότιµης 
πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού»). Τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελούν µια εκ των 
βασικών ευπαθών κοινωνικών οµάδων τις οποίες αφορούν οι ενταγµένες παρεµβάσεις 
στο πλαίσιο αυτού του στόχου. 
 
Στον πίνακα 2.6 που ακολουθεί παρουσιάζεται η συσχέτιση των κριτηρίων 
αξιολόγησης των υποβληθεισών επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραµµα Ενίσχυσης 
Μικρών - Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010. Όπως προκύπει από τον 
πίνακα 2.6, τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων συµβάλλουν στην 
εφαρµογή έντεκα Ο.Κ.Γ., γεγονός που πιστοποιεί την υψηλή συνδροµή του 
προγράµµατος Ενίσχυσης Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια βοηθούν 
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στην υλοποίηση της τρίτης Ο.Κ.Γ., ενώ τέσσερις Ο.Κ.Γ. (πρώτη, δεύτερη, πέµπτη 
και δέκατη έβδοµη), υποστηρίζονται από δύο κριτήρια.  
 
Πίνακας 2.6: Συσχέτιση Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών 2008-2010 
– Κριτηρίων προγράµµατος Ενίσχυσης Μικρών - Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Α/Α Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 
2008-2010 

Πρώτο 
Κριτήριο 

Δεύτερο 
Κριτήριο 

Τρίτο 
Κριτήριο 

Τέταρτο 
Κριτήριο 

Πέµπτο 
Κριτήριο 

(1)  Να εξασφαλιστεί η οικονοµική σταθερότητα για διατηρήσιµη 
ανάπτυξη.  

       

(2) Να εξασφαλιστεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική βιωσιµότητα ως 
βάση για την αύξηση της απασχόλησης. 

       

(3) Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε 
προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση.           

(4) Να εξασφαλιστεί ότι οι µισθολογικές εξελίξεις συµβάλλουν στην 
µακροοικονοµική σταθερότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. 

     

(5) 
Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των µακροοικονοµικών πολιτικών, 
των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών για την 
απασχόληση. 

   
    

(6) Να καταβληθούν προσπάθειες για µία δυναµική και εύρυθµα 
λειτουργούσα ΟΝΕ. 

     

(7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε Ε&Α, ιδίως στον 
ιδιωτικό τοµέα. 

      
(8) Να διευκολυνθούν όλες οι µορφές της καινοτοµίας.       

(9) 
Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και 
να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισµούς. 

    
  

(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανικής βάσης. 

     

(11) 
Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να 
ενισχυθούν συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και 
της οικονοµικής ανάπτυξης. 

    
  

(12) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά.       

(13) 
Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και 
εκτός Ευρώπης, και να αποκοµιστούν οφέλη από την 
παγκοσµιοποίηση. 

     

(14) 
Να δηµιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον 
και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης 
της νοµοθεσίας. 

     

(15) Να προωθηθεί µια περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να 
δηµιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ. 

     

(16) 
Να επεκταθούν, να βελτιωθούν και να συνδεθούν οι ευρωπαϊκές 
υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά 
έργα προτεραιότητας. 

     

(17) 

Να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην 
πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής. 

   
    

(18) Να προωθηθεί µια προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον 
κύκλο ζωής. 

     

(19) 

Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή 
αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων 
των µειονεκτούντων ατόµων και των άεργων. 

    
  

(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας      

(21) 
Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την ασφάλεια της 
απασχόλησης και να µειωθεί ο κατακερµατισµός της αγοράς 
εργασίας, λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 
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κοινωνικών εταίρων.  

(22) Να εξασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του κόστους της εργασίας και οι 
µηχανισµοί καθορισµού των µισθών ευνοούν την απασχόληση. 

     

(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο. 

     

(24) Να προσαρµοστούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στις νέες απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες. 

     

Πηγή:IOBE 
 
Σε αντιστοιχία µε τον προηγούµενο πίνακα, στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζεται ανά 
κριτήριο αξιολόγησης, η συµβολή του στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 
2007-2013. Συνοψίζοντας όσα παρουσιάστηκαν για τα κριτήρια διαλογής, από την 
εφαρµογή τους εξυπηρετούνται εννέα από τους δεκαεφτά Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 
2007-2013. Σχεδόν το σύνολο των κριτηρίων συνδράµει την επίτευξη του δεύτερου 
Γενικού Στόχου, ενώ τρία κριτήρια συνάδουν µε τις επιδιώξεις του δωδέκατου Γ.Σ.. και 
δύο κριτήρια µε τις προτεραιότητες του ένατου. Κατά συνέπεια, το πρόγραµµα 
Ενίσχυσης Μικρών- Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων συµβάλλει ιδιαίτερα  στην υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 

Πίνακας 2.7: Συσχέτιση Γενικών Στόχων ΕΣΠΑ 2007-2013 – Κριτηρίων 
προγράµµατος Ενίσχυσης Μικρών - Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Α/Α Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ 2007-2013 Πρώτο 
Κριτήριο 

Δεύτερο 
Κριτήριο 

Τρίτο 
Κριτήριο 

Τέταρτο 
Κριτήριο 

Πέµπτο 
Κριτήριο 

(1) Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων 

     

(2) Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικό-
τητας          

(3) Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας      

(4) 
Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος 

     

(5) 

Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και προώθηση της 
Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικών παραγόντων 
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην 
οικονοµία της γνώσης  

   
   

(6) 

Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη 
συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής 
δραστηριοποίησης  

    
  

(7) Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των 
επιχειρήσεων 

      
(8) Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση       

(9) 
Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης: διασφάλιση της 
ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των 
φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού 

   
    

(10) 

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος 
Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των 
υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας 

    
 

(11) 

Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση 
σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες 
(ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή) 

    
 

(12) 
Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης 
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(13) Ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των 
συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας 

     

(14) Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την 
αειφορία 

     

(15) Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος       
(16) Άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής       
(17) Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής 

ανάπτυξης της χώρας 
     

Πηγή:IOBE 
 
Προκειµένου µια επενδυτική πρόταση να κριθεί θετικά αξιολογηµενη και να 
περιληφθεί στην ενιαία κατάσταση των θετικά αξιολογηµένων επενδυτικών 
προτάσεων (για όλους τους παραγωγικούς κλάδους που καλύπτει το πρόγραµµα), θα 
πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 

(α) Να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήρια – υποκριτήρια 1.Α, 2 και 
4.1. 
(β) Να έχει λάβει τουλάχιστον εννέα (9) µονάδες σε σύνολο τριάντα (30) για το 
κριτήριο 3 (Βιωσιµότητα της Επιχείρησης) και  
(γ) Να έχει λάβει τουλάχιστον σαράντα (40) µονάδες σε σύνολο εκατό (100) για 
τα  κριτήρια 1,3,4 και 5. 

   
Στην επόµενη υποενότητα 2.2.3 παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τις 
επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια αξιολογήθηκαν θετικά και 
χρηµατοδοτήθηκαν, καθώς και για τις επιδόσεις των επιχορηγούµενων επενδυτικών 
σχεδίων ως προς ορισµένα από τα βασικά κριτήρια-υποκριτήρια αξιολόγησής τους. 
Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να εξακριβωθεί το σε ποιο βαθµό οι επιχειρήσεις-
επενδύσεις που επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση ανταποκρίνονται στα κριτήρια - 
υποκριτήρια της συγκεκριµένης δράσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εποµένως, 
επιτυγχάνεται πραγµατικά η εξυπηρέτηση των Ο.Κ.Γ. 2008-2010 και των Γενικών 
Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
2.2.3. Στατιστικά στοιχεία επιχορηγούµενων επιχειρήσεων – 
ενισχυόµε-νων επενδύσεων 
 
Τα στοιχεία σχετικά µε τις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια 
επιλέχτηκαν να χρηµατοδοτηθούν, όπως επίσης και για τις επιδόσεις των επενδυτικών 
προτάσεων τους σε βασικά κριτήρια αξιολόγησής τους προέρχονται από Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας19. Σύµφωνα µε αυτά, έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συµβάσεων ενίσχυσης µε 6,969 πολύ µικρές 
και µικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-
Υπηρεσιών», για επενδύσεις συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού € 995,7 
εκατοµµυρίων, στις οποίες η δηµόσια συµµετοχή θα φθάσει τα € 621 εκατοµµύρια. 
Οι επιχορηγούµενες επιχειρήσεις,  εξαιρουµένων όσων λειτουργούν µε σύστηµα 
δικαιόχρησης (franchise), καθώς µικρό υποσύνολό των τελευταίων δραστηριοποιείται 

                                                
19 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων 
Υ.Π.ΟΙ.Α.Ν., Μονάδα Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων (Δ΄), Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Εθνική Αρχή Συντονισµού. Από την ίδια πηγή 
προέρχονται όλα τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια 
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σε καθέναν από τους παραπάνω κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, σχεδόν 
ισοκατανέµονται στους κλάδους που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα. Εξ’ αυτών, 
ελαφρά περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τουρισµό (26.3% του 
συνόλου), ενώ έπονται σε πλήθος οι επιχειρήσεις υπηρεσιών (24.1% - Πίνακας 2.8). 
Μικρή διαφορά υπάρχει µεταξύ του αριθµού των  υποστηριζόµενων επιχειρήσεων 
στο εµπόριο και στη µεταποίηση, µε τις πρώτες να είναι ελαφρά περισσότερες (23.0% 
των ενισχυόµενων έναντι 22.5%), ενώ το υπόλοιπο 4.1% των επιχειρήσεων που 
επιλέχτηκαν τα επενδυτικά σχέδιά τους κατατάσσεται σε δραστηριότητες franchise. 
 
 Πίνακας 2.8: Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις, επιχορηγούµενες επενδύσεις και 

δηµόσια συµµετοχή σε αυτές κατά θεµατική ενότητα (κλάδο) 

Θεµατική 
Ενότητα 
(Κλάδος) 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

% επί 
συνόλου 
Επιχειρή-
σεων 

Επιχορηγού-
µενος 

Προϋπολο-
γισµός 

% επί 
συνόλου 
Επιχορηγή-
σεων 

Δηµόσια 
Επιχορήγηση 

% επί 
συνόλου 
Δηµ. 

Επιχορή-
γησης 

Τουρισµός 1,833 26.3% 301,709,633 30.3% 195,039,761 31.4% 
Υπηρεσίες 1,682 24.1% 176,823,694 17.8% 107,554,958 17.3% 
Εµπόριο 1,600 23.0% 178,193,564 17.9% 108,931,440 17.5% 
Μεταποίηση 1,571 22.5% 307,326,620 30.9% 190,141,370 30.6% 
Franchise 283 4.1% 31,668,191 3.2% 19,314,682 3.1% 
  6,969   995,721,702   620,982,212   

Πηγή: YΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Όµως, παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κλάδων ως προς το µερίδιο 
τους επί της συνολικής αξίας των επιχορηγούµενων επενδύσεων. Στους κλάδους της 
µεταποίησης και του τουρισµού θα πραγµατοποιηθεί περίπου το 61% της 
ενισχυόµενης επενδυτικής δαπάνης, ποσοστό που έχει σχεδόν ισοµοιραστεί µεταξύ 
τους, 30.9% στον πρώτο και 30.3% στο δεύτερο. Ακολουθούν σε απόσταση οι 
επιχειρήσεις στο εµπόριο και τις υπηρεσίες, µε τα ποσοστά τους στο σύνολο των 
χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων περίπου να συµπίπτουν (17.9% και 17.8% 
αντίστοιχα), ενώ µόλις 3.1% της αξίας των επενδυτικών σχεδίων προέρχεται από τις 
επιχειρήσεις δραστηριοτήτων franchise. Αυτή η κατανοµή δεν µεταβάλλεται στο 
σκέλος της συµµετοχής του δηµοσίου στις επενδύσεις, εποµένως η συµµετοχή του σε 
όλους τους κλάδους είναι παραπλήσια, στην περιοχή του 62% του επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού της επένδυσης. 
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το µέσο µέγεθος επένδυσης ανά επιχείρηση είναι 
µεγαλύτερο στην µεταποίηση, φθάνοντας περίπου τις € 195.6 χιλιάδες, ενώ στις € 
164.6 χιλιάδες βρίσκεται η µέση αξία επενδυτικού σχεδίου των τουριστικών 
επιχειρήσεων (Πίνακας 2.9). Το αντίστοιχο µέγεθος στις επιχειρήσεις franchise και 
στον κλάδο του εµπορίου δεν ξεπερνά τα € 111.9 και € 111.4 χιλιάδες, ενώ τη 
χαµηλότερη µέση επένδυση ανά επιχείρηση παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις 
υπηρεσιών, µε € 105.1 χιλιάδες.  
 
Σχετικά µικρές είναι οι διαφορές στην κατανοµή µεταξύ κλάδων, σε ό,τι αφορά το 
πλήθος των ενισχυόµενων δαπανών κατ’ είδος αυτών. Στο σύνολο των κατηγοριών-
ειδών επιλέξιµων δαπανών, προηγείται και πάλι ο τουριστικός κλάδος (26.1%), 
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µπροστά από εκείνους των υπηρεσιών (24.1%), του εµπορίου (23.9%) και της 
µεταποίησης (Πίνακας 2.10).  
 
Πίνακας 2.9: Μέσο µέγεθος χρηµατοδοτούµενης επένδυσης ανά επιχείρηση 

(κατά κλάδο) 

Θεµατική Ενότητα 
(Κλάδος) 

Μέσο Μέγεθος 
Επενδυσης (χιλ. €) 

Τουρισµός 195.6 
Υπηρεσίες 164.6 
Εµπόριο 111.9 
Μεταποίηση 111.4 
Franchise 105.1 
 Σύνολο Θεµ. Ενοτήτων 142.9 

                              Πηγή:ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (Επεξεργασία στοιχείων IOBE) 
 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο η κατανοµή των επιχορηγούµενων 
επενδύσεων στις κατηγορίες δαπανών, καθώς, όπως αναλύθηκε στην υποενότητα 
2.2.1 του παρόντος, συσχετίζονται µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 
(Ο.Κ.Γ.) 2008-2010 και τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το 
µεγαλύτερο µέρος των επιλεγµένων επενδυτικών σχεδίων, σχεδόν το ήµισυ αυτών 
(46.7%), αφορά την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, 
δαπάνες που, όπως ήδη επισηµάνθηκε, είναι συµβατές µε την τρίτη Ο.Κ.Γ. και τον 
δεύτερο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Πίνακας 2.11). Από τις υπόλοιπες 
χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις, το 31.8% του συνόλου των εγκεκριµένων προς 
στήριξη επενδύσεων αφορά δαπάνες για κτίρια και εγκαταστάσεις, των ειδών που 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά στον Πίνακα 2.4 και που επίσης συνδράµουν την 
υλοποίηση της τρίτης Ο.Κ.Γ. και του δεύτερου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο 
εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας είναι η τρίτη σε ύψος 
ενισχύσεων κατηγορία επιλέξιµων δαπανών (8.1% του συνόλου). Ωστόσο, το µερίδιο 
του αριθµού των επενδύσεων αυτού του είδους στο σύνολο του πλήθους των 
επενδύσεων που επιχορηγούνται είναι σχεδόν διπλάσιο, στο 15.8%,  εποµένως, η 
µέση αξία µιας επένδυσης για εξοικονόµηση ενέργειας είναι πολύ χαµηλότερη 
εκείνων για µηχανήµατα-εξοπλισµό ή για κτίρια και εγκαταστάσεις. Ο µεγάλος 
αριθµός επενδύσεων ενεργειακής εξοικονόµησης (5.1 χιλιάδες) αντανακλά τη 
σηµασία που δίνεται από το κράτος, αλλά και από τις επιχειρήσεις, στα θέµατα που 
θίγονται από την τρίτη και την ενδέκατη Ο.Κ.Γ., καθώς και από τους Γενικούς 
Στόχους 7, 15 και 16 του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
 
Οι δαπάνες για προµήθεια-εγκατάστασης συστηµάτων αυτοµατοποίησης που θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών-Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων φθάνουν τα € 71.1 εκ ή το 7.0% των συγχρηµατοδοτούµενων από το 
πρόγραµµα επενδυτικών πόρων. Όπως και στην περίπτωση των επενδύσεων 
εξοικονόµησης ενέργειας, οι επιλεγµένες επενδύσεις που αφορούν συστήµατα 
αυτοµατοποίησης είναι αναλογικά περισσότερες αριθµητικά, σε σύγκριση µε το 
µερίδιό τους στο σύνολο των επιχορηγούµενων επενδυτικών προϋπολογισµών, καθώς 
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αντιστοιχούν στο 12.8% των επενδύσεων όλων των κατηγοριών. Οι 4.1 χιλιάδες 
επενδύσεις αυτού του είδους αφορούν το περιεχόµενο της τρίτης Ο.Κ.Γ., καθώς 
επίσης και του δεύτερου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
Κατηγορία επενδύσεων µε αξιοσηµείωτη συµµετοχή στις επιλεγµένες επενδυτικές 
προτάσεις αποτελεί η αγορά-µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού για την 
προστασία του περιβάλλοντος, µε ύψος χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων € 36.1 εκ. 
(3.6% του συνόλου). Η υλοποίησή τους συνάδει µε την τρίτη και την ενδέκατη 
Ο.Κ.Γ. και τους Γενικούς Στόχους 7, 15 και 16 του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η 
προϋπολογισµένη αξία των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγοριών επενδύσεων που 
καλύπτονται από το πρόγραµµα για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις είναι 
αρκετά µικρή και δεν υπερβαίνει το 2.8% του συνόλου του επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού των υποστηριζόµενων επενδύσεων. Ωστόσο αυτό το γεγονός 
οφείλεται και πάλι στην πολύ χαµηλή µέση αξία επενδύσεων τέτοιου τύπου και όχι 
στο ότι πραγµατοποιούνται από λίγες επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, τα 
χρηµατοδοτούµενα έξοδα για αµοιβές συµβούλων δεν ξεπερνούν το 0.8% του 
συνόλου, πραγµατοποιούνται όµως από 4.2 χιλιάδες επιχειρήσεις. Δηλαδή, η 
πλειοψηφία των επιχορηγούµενων επιχειρήσεων θεωρεί αναπόσπαστο κοµµάτι µιας 
επένδυσής της την εκπόνηση/σύνταξη επενδυτικού σχεδίου και την παρακολούθηση 
υλοποίησής του από εξωτερικούς συµβούλους, διαδικασίες που καλύπτονται από τη 
συγκεκριµένη κατηγορία δαπανών. 

 
Πίνακας 2.10: Κλαδική κατανοµή ενισχυόµενων δαπανών κατ’ είδος20 

Θεµατική Ενότητα 
(Κλάδος) 

Πλήθος 
Ενισχυόµενων 
κατ’ είδος 
Δαπανών 

% µερίδιο στο 
σύνολο 

Τουρισµός 8,635 26.5% 
Υπηρεσίες 7,832 24.1% 
Εµπόριο 7,791 23.9% 
Μεταποίηση 6,988 21.5% 
Franchise 1,293 4.0% 
 Σύνολο Θεµ. Ενοτήτων 32,539  

                  Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (Επεξεργασία στοιχείων IOBE) 
 

Πίνακας 2.11: Πλήθος ενισχυόµενων δαπανών κατ’ είδος και αξία αυτών20 

Κατηγορία Ενισχυόµενης Δαπάνης 
Αριθµός 

Ενισχυόµενων 
Δαπανών  

% επί 
του 

συνόλου 

 Προϋπολογισµός 
Έργων* 

% επί 
του 

συνόλου 
Μηχανήµατα - Εξοπλισµός 6,924 21.3% 471,839,920 46.7% 
Κτίρια και εγκαταστάσεις 5,896 18.1% 321,076,059 31.8% 
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας 

5,148 15.8% 82,247,209 8.1% 

Αµοιβές Συµβούλων 4,250 13.1% 8,321,275 0.8% 
                                                
20 Μια επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση για διάφορα είδη δαπανών που 
περιλαµβάνονταν στο πρόγραµµα, για αυτό και ο αριθµός των ενισχυόµενων δαπανών κατ’ είδος είναι 
πολλαπλάσιος του πλήθους των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων. 
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Συστήµατα Αυτοµατοποίησης 4,151 12.8% 71,062,961 7.0% 
Προβολή - Προώθηση 2,661 8.2% 12,951,468 1.3% 
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος 

2,498 7.7% 36,097,232 3.6% 

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας 813 2.5% 5,848,730 0.6% 

Δικαιώµατα τεχνογνωσίας 198 0.6% 1,146,618 0.1% 
ΣΥΝΟΛΟ 32,539  1,010,591,472  

* Ο προϋπολογισµός των έργων διαφέρει από (υπερβαίνει) τον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό που 
αναφέρεται στους προηγούµενους πίνακες, καθώς µικρό µέρος των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων, 
δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του προγράµµατος για ενίσχυση και εξαιρείται από αυτή. Δεν κατέστη 
δυνατή η συγκέντρωση στοιχείων των επιχορηγούµενων προϋπολογισµών ανά κατηγορία επιλέξιµης 
δαπάνης. 
Πηγή:ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Η περιφερειακή διάσταση των παρεχόµενων επιχορηγήσεων, που συµβάλει κυρίως 
στην πραγµατοποίηση της 12ης και της 17ης Ο.Κ.Γ., αποτυπώνεται στην κατανοµή 
των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων, των επενδύσεών τους και των ενισχύσεων 
που λαµβάνουν ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013 (Πίνακας 2.12). Παραπάνω από το 56,0% των επιλεγµένων επενδύσεων 
χρηµατοδοτείται από τα ΠΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιόνιων Νήσων, τα οποία δεν 
καλύπτουν τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 
επενδύσεις σε αυτές τις περιφέρειες απορροφούν το 58,1% των προϋπολογισµένων 
κρατικών επιχορηγήσεων. Παρόµοια κατανοµή µεταξύ των ΠΕΠ παρουσιάζουν και 
οι υποστηριζόµενες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση το ΠΕΠ Αττικής, του οποίου το 
µερίδιο επί των επιχορηγούµενων προϋπολογισµών-δηµόσιας χρηµατοδότησης στο 
σύνολο της χώρας είναι αναλογικά µικρότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο στις 
επιχειρήσεις. Συνεπώς, εκτός της περιφέρειας της πρωτεύουσας της χώρας, δεν 
υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ΠΕΠ στη µέση επιχορήγηση ανά 
επιχείρηση (Πίνακας 2.13). 
  
Πίνακας 2.12: Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις, επιχορηγούµενες επενδύσεις και 

δηµόσια συµµετοχή σε αυτές ανά ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

Αριθµός 
Επιχειρή

-σεων 

% επί 
συνόλου 
Επιχειρή-
σεων  

Επιχορηγού
-µενος 

Προϋπολο-
γισµός 

% επί 
συνόλου 
Επιχορηγή

-σεων 

Δηµόσια 
Επιχορή-
γηση 

% επί 
συνόλου Δηµ. 
Επιχορη-
γήσεων 

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 1,710 24.5% 247,372,461 24.8% 152,737,780 24.6% 
ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων 
Αιγαίου 1,516 21.8% 225,421,256 22.6% 146,523,816 23.6% 

ΠΕΠ Αττικής 1,487 21.3% 187,752,603 18.9% 103,856,618 16.7% 
ΠΕΠ - Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας - Ηπείρου 1,195 17.1% 177,939,725 17.9% 115,660,821 18.6% 

ΠΕΠ - Δυτική Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιόνιων 
Νήσων 

1,061 15.2% 157,235,656 15.8% 102,203,176 16.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 6,969  995,721,702  620,982,212  
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
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Πίνακας 2.13: Μέσο Μέγεθος επένδυσης ανά επιχείρηση (κατά ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 

2007-2013) 
 
 
 
 
           
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Η ιδιαίτερη έµφαση που δίνεται στη διατήρηση-διεύρυνση της απασχόλησης από το 
πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς 
Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών», αντανακλάται αφενός στα στοιχεία 
για τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται µέσω των επιλεγµένων επενδύσεων, 
σε σύγκριση και µε τις υφιστάµενες, αλλά και από τις επιδόσεις που σηµειώνουν οι 
επιχορηγούµενες επιχειρήσεις σε υποκριτήρια του τέταρτου κριτηρίου που εξετάζει 
τη «διατήρηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας».  
 
Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι των συγχρηµατοδοτούµενων επενδύσεων εκτιµούν ότι 
θα δηµιουργηθούν 10.9 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας από την πραγµατοποίησή τους, 
οι οποίες αντιστοιχούν στο 32.0% των υφιστάµενων θέσεων εργασίας στις 
επιχειρήσεις τους (34.1 χιλιάδες). Παρότι ο βαθµός δηµιουργίας καινούργιας 
απασχόλησης φαίνεται υψηλός, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επειδή οι 
επιχειρήσεις που αφορά το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι µικρού και πολύ µικρού 
µεγέθους, µια αύξηση του προσωπικού τους κατά δύο απασχολούµενους ή ακόµα και 
κατά έναν, αποτελεί σηµαντική ποσοστιαία µεταβολή του εργατικού δυναµικού τους. 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.15, η µέση απασχόληση στις επιχειρήσεις των 
οποίων τα επενδυτικά σχέδια επιλέχτηκαν βρίσκεται κοντά στα πέντε άτοµα, ενώ σε 
κανέναν κλάδο δεν ξεπερνά τα οχτώ, επαληθεύοντας έτσι την προηγηθείσα ανάλυση 
σχετικά µε τις µεταβολές στο προσωπικό τους. 
 
Οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας αναµένεται να δηµιουργηθούν στη 
µεταποίηση, όµως τον υψηλότερο βαθµό δηµιουργίας καινούργιας απασχόλησης 
παρουσιάζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις (0.498 ή 49.8% των υφιστάµενων θέσεων 
εργασίας-Πίνακας 2.14). Η σηµαντική αύξηση των θέσεων εργασίας αποτυπώνεται 
και στις επιδόσεις των επιχορηγούµενων επιχειρήσεων στο υποκριτήριο 4.2, το οποίο 
εξετάζει την έκταση αύξησης της απασχόλησης συνεπεία της επένδυσης, 
λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πριν από αυτή θέσεις εργασίας: στο 80.6% των 
επιχειρήσεων, η απασχόληση εκτιµάται ότι θα διευρυνθεί κατά τουλάχιστον 10% 
(Διάγραµµα 2.1).  
 

Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Μέσο Μέγεθος 
Επένδυσης  

(χιλ. €) 
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 144,662 
ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων 
Αιγαίου 148,695 

ΠΕΠ Αττικής 126,263 
ΠΕΠ - Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 148,904 

ΠΕΠ - Δυτική Ελλάδας - 
Πελοποννήσου – Ιόνιων 
Νήσων 

148,196 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 142,879 
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Συνεπώς, προβλέπεται σηµαντική και παράλληλα ορθολογική αύξηση της απασχόλησης 
από την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων, βοηθώντας έτσι στο «Να προωθηθεί 
η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την 
απασχόληση» (τρίτη Ο.Κ.Γ.). και επιπλέον, µε τη σύνδεση, µέσω των σχετικών 
κριτηρίων αξιολόγησης, µιας επενδυτικής-αναπτυξιακής δράσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 
µε τη διεύρυνση της απασχόλησης, στο «Να ενισχυθεί η συνοχή µεταξύ των 
µακροοικονοµικών πολιτικών, των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών για την 
απασχόληση» (πέµπτη Ο.Κ.Γ.). Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται «διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόλησης» (όγδοος Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013). 
 
 
Διάγραµµα 2.1: Ποσοστιαία µεταβολή της απασχόλησης εξαιτίας της επένδυσης 

(αποτελέσµατα υποκριτηρίου 4.2) 

 
           Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
 
 
Πίνακας 2.14: Υφιστάµενες θέσεις εργασίας – Δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας 

από την επένδυση   
Θεµατική 
Ενότητα 
(Κλάδος) 

Νέες 
Θέσεις 
Εργασίας 

Υφιστάµενες 
Θέσεις 
Εργασίας 

Αναλογία 
Νέων/Υφιστάµενων 

Θέσεων 
Τουρισµός 2,526 5,071 49.8% 
Υπηρεσίες 2,474 6,980 35.4% 
Εµπόριο 2,492 7,256 34.3% 
Μεταποίηση 2,904 12,627 23.0% 
Franchise 503 2,155 23.4% 
 ΣΥΝΟΛΟ 10,900 34,090 32.0% 

                  Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
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Πίνακας 2.15: Υφιστάµενες θέσεις εργασίας – Δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας 
από την επένδυση (ανά επιχείρηση) 

Θεµατική 
Ενότητα 
(Κλάδος) 

Αριθµός  
Επιχει-
ρήσεων 

Νέες 
Θέσεις 
Εργασίας 

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 
ανά 

Επιχείρηση 

Υφιστάµενες 
Θέσεις 
Εργασίας 

Υφιστάµενες 
Θέσεις 

Εργασίας ανά 
Επιχείρηση 

Τουρισµός 1,833 2,526 1.4 5,071 2.8 
Υπηρεσίες 1,682 2,474 1.5 6,980 4.1 
Εµπόριο 1,600 2,492 1.6 7,256 4.5 
Μεταποίηση 1,571 2,904 1.8 12,627 8.0 
Franchise 283 503 1.8 2,155 7.6 
 ΣΥΝΟΛΟ 6,969 10,900 1.6 34,090 4.9 
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Η άνοδος της απασχόλησης δεν περιορίζεται σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές, 
αλλά αφορά όλες τις περιφέρειες της δοµής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Μεταξύ των πέντε 
περιφερειών της χώρας που ήταν ενταγµένες στο πρόγραµµα ενίσχυσης µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων, η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης 
αναµένεται στις επιχορηγούµενες από το ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου επιχειρήσεις 
(44.6%), στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 
(39.1%) και στην περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (34.5%), 
ξεπερνώντας και στις τρεις τη µέση άνοδο στο σύνολο των επιλεγµένων 
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως περιοχής (32.0%-Πίνακας 2.16). Στον αντίποδα, στην 
Αττική εκτιµάται η χαµηλότερη διεύρυνση των θέσεων εργασίας (24.8%), ενώ στην 
προτελευταία θέση σε αυτή την κατάταξη βρίσκονται οι περιοχές Μακεδονίας – 
Θράκης (+28,6%). Η δηµιουργία θέσεων εργασίας κυρίως εκτός των µεγάλων 
αστικών κέντρων και των περιφερειών τους, αντανακλάται και στα σχετικά απόλυτα 
µεγέθη, καθώς 5.7 χιλιάδες από τις εκτιµώµενες νέες θέσεις εργασίας ή το 52.0% 
αυτών, προέρχονται και πάλι από τις τρεις περιφέρειες στις οποίες δεν 
περιλαµβάνονται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εποµένως, έχουν επικρατήσει 
αποκεντρωτικές δυνάµεις στη σύνθεση της απασχόλησης που θα προκύψει από την 
εκτέλεση του προγράµµατος για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, που βρίσκονται 
στο πνεύµα της 17ης Ο.Κ.Γ και του ένατου Γ.Σ του ΕΣΠΑ 2007-2103.. 
 
 Πίνακας 2.16: Υφιστάµενες θέσεις εργασίας – Δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας 

από την επένδυση (ανά ΠΕΠ) 
 
                         
                    

Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Νέες Θέσεις 
Εργασίας 

Υφιστάµενες 
Θέσεις 
Εργασίας  

% 
µεταβολή 

ΠΕΠ Αττικής 2,682 10,800 24.8% 
ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου 2,322 5,207 44.6% 
ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2,553 8,919 28.6% 
ΠΕΠ - Δυτικής Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιόνιων Νήσων 1,526 3,905 39.1% 

ΠΕΠ - Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας - Ηπείρου 1,817 5,259 34.5% 

ΣΥΝΟΛΟ 10,900 34,090 32.0% 
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Εκτός από τα παραπάνω, βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εγκεκριµένων 
προς χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Ενίσχυση Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους Τοµείς Μεταποίησης-
Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών», παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
σφαιρική αξιολόγησή τους και τη συνάφειά τους µε τις Ολοκληρωµένες 
Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010, καθώς 
και τους  Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι βαθµολογίες τους σε ορισµένα 
από τα κριτήρια-υποκριτήρια βάσει των οποίων επιλέχτηκαν. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι επιδόσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών προτάσεων στα 
υποκριτήρια «Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες» (υποκριτήριο 1.1), 
«Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων» (3.2α-β), «Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ 
φόρων» (3.4), «Υιοθέτηση Περιβαλλοντικών Πρακτικών» (5.1), «Εισαγωγή 
Καινοτοµίας» (5.2) και «Συµβολή στη διευκόλυνση πρόσβασης των Ατόµων µε 
Αναπηρία» (5.6).  
 
Ξεκινώντας από τη µέση εµπειρία των µετόχων/εταίρων σε αντικείµενα συναφή µε 
αυτά των προτεινόµενων επενδύσεων, στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (63.7%), 
αυτοί είχαν συσσωρεύσει απαιτούµενη εµπειρία 11 ετών και άνω21. Μόλις το 8.8% 
των επιχειρήσεων συγκέντρωσε βαθµολογία σε αυτό το υποκριτήριο που 
αντιστοιχούσε σε λιγότερα από πεντέµισι έτη εµπειρίας (Πίνακας 2.17). Η υπάρχουσα 
υψηλή, προηγούµενη της επένδυσης συναφής εµπειρία, που προερχόταν από 
επιχειρηµατική/επαγγελµατική δραστηριότητα, συµβάλλει, όπως αναπτύχθηκε 
προηγουµένως, στην πραγµατοποίηση της τρίτης ΟΚ.Γ. και του δωδέκατου Γ.Σ. 
του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
     
Πίνακας 2.17. Εµπειρία µετόχων/εταίρων επί του αντικειµένου της επένδυσης 

Έτη 
Εµπειρίας  

Αριθµός 
Επιχειρή-
σεων 

% επί του 
συνόλου 

0-5,5 613 8.8% 
5,5< - <11 1,920 27.6% 
11≤ 4,436 63.7% 

                                          Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Η βιωσιµότητα της επιχείρησης αποτελεί έναν εκ των καθοριστικότερων, αν όχι τον 
πλέον καθοριστικό παράγοντα για την ολοκλήρωση και την απόδοση της επένδυσης 
και αξιολογούταν από το τρίτο κριτήριο, στο οποίο και στα πέντε περιλαµβανόµενα 
σε αυτό υποκριτήρια, αναλογούσαν µαζί µε το πέµπτο οι περισσότεροι βαθµοί. Για 
αυτό και στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανοµή βαθµολογιών των ενισχυόµενων 
επιχειρήσεων σε δύο εξ’ αυτών. 
 
Η κερδοφορία της επιχείρησης αποτελεί το µέγεθος που συνήθως χρησιµοποιείται για 
την άντληση πληροφόρησης σχετικά µε την ευρωστία της. Όπως, ήδη αναφέρθηκε, ο 
δείκτης που είχε υιοθετηθεί για την προσέγγιση της εξέλιξής της από το σχετικό 
υποκριτήριο του προγράµµατος για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, ήταν η 

                                                
21 Υπενθυµίζεται ότι η µέγιστη βαθµολογία στο υποκριτήριο «Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες» 
δινόταν για εµπειρία πάνω από 15 έτη, την οποία και έλαβαν 166 επιχειρήσεις ή 2.4% του συνόλου 
των χρηµατοδοτούµενων. 
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αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων για όσες επιχειρήσεις τηρούν λογιστικά βιβλία 
γ’ τάξης και το περιθώριο κέρδους για όσες έχουν λογιστικά βιβλία β’ τάξης. Οι 
τουριστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία δεν βαθµολογούνταν στο 
συγκεκριµένο και γενικότερα, σε όλα τα κριτήρια για τη βιωσιµότητα της 
επιχείρησης, ενώ οι βαθµοί που αντιστοιχούσαν σε αυτά είχαν κατανεµηθεί στα 
υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησής τους. Αυτών δεδοµένων, από τις 6,969 ενισχυόµενες 
επιχειρήσεις, 2,579 βαθµολογήθηκαν στο υποκριτήριο 3.2 µε γνώµονα την εξέλιξη 
της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων τους, 4,139 σε σχέση µε την εξέλιξη 
του περιθωρίου κέρδους τους και 251 δεν αξιολογήθηκαν από το συγκεκριµένο 
υποκριτήριο, καθώς δεν είχαν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων. 
 
Η βαθµολογική κατανοµή των επιχειρήσεων διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε την 
κατηγορία λογιστικών βιβλίων που τηρούν και εποµένως µε το µέγεθος βάσει του 
οποίου κρίθηκε η κερδοφορία τους. Οι επιχειρήσεις µε βιβλία γ’ κατηγορίας, που 
αποτελούν το 37.0% όσων έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα, παρουσίασαν ως επί το 
πλείστον χαµηλό βαθµό αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων: το 42.3% αυτών, 
είχε µέση σταθµισµένη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων κατά τα έτη 2007-2008 
µικρότερη του 0.1 (10%), όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.18. Την υψηλότερη 
βαθµολογία, που αντιστοιχεί σε βαθµό αποδοτικότητας ίσο ή υψηλότερο του 0.2 
(20%), έλαβε το 27.5% των επιχειρήσεων µε βιβλία γ’ κατηγορίας, ποσοστό που αν 
και δεν υπερβαίνει εκείνο όσων είχαν περιορισµένη αποδοτικότητα συνολικών 
κεφαλαίων, αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα του συνόλου τους. Το υπόλοιπο 30.2% 
όσων  επιχειρήσεων τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας, σηµείωσε ενδιάµεσες αυτών των 
δύο επιδόσεις. Συνεπώς, δεδοµένης της γραµµικότητας της βαθµολόγησης σε σχέση 
µε την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων, περίπου το 68% των επιχειρήσεων 
των οποίων οι επενδύσεις επιλέχτηκαν προς ενίσχυση, σηµείωσε επίδοση ίση η 
υψηλότερη αυτής που αντιστοιχεί στη διάµεσο τιµή της κλίµακας βαθµολογίας (0.1 ή 
10%).  
 
Καλύτερες ήταν οι επιδόσεις των επιχειρήσεων των οποίων η επένδυση θα 
υποστηριχτεί από το πρόγραµµα, που έχουν λογιστικά βιβλία β’ κατηγορίας. Περίπου 
2 στις 5, είχαν µέσο επίπεδο περιθωρίου κέρδους τη διετία 2007-2008 που 
αντιστοιχούσε σε τιµή του δείκτη αξιολόγησης για την οποία δινόταν η υψηλότερη 
βαθµολογία (Πίνακας 2.19). Ελαφρά περισσότερες, 41.7% όσων τηρούσαν βιβλία β’ 
τάξης, ήταν οι επιχειρήσεις µε περιθώριο κέρδους που αντιστοιχούσε στη διάµεσο 
τιµή της κλίµακας βαθµολογίας (0.5 βαθµός) ή χαµηλότερα. Επισηµαίνεται ωστόσο 
ότι αυτή η βαθµολογία δινόταν για µέσο σταθµισµένο περιθώριο κέρδους της τάξης 
περίπου του 17.5%, που δεν είναι χαµηλό.  
 

Πίνακας 2.18. Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 
Βαθµός Αποδο-
τικότητας  Συν. 
Κεφαλαίων  

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

(γ’ κατηγορίας) 

% επί 
του 

συνόλου 
<0.1 1,090 42.3% 
0.1≤ - <0.2 779 30.2% 
0.2≤ 710 27.5% 
ΣΥΝΟΛΟ 2,579  

                                Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
 



 56 

Πίνακας 2.19. Περιθώριο Κέρδους 

Περιθώριο 
Κέρδους 

Αριθµός 
Επιχειρήσεων 

(β’ κατηγορίας) 

% επί 
του 

συνόλου 
<0.175 1,726 41.9% 
0.175≤ - <0.30 1,121 18.8% 
0.3≤ 1,634 39.5% 
ΣΥΝΟΛΟ 4,139  

                               Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Ανεξάρτητα από τις διαφορές στις βαθµολογικές επιδόσεις των ενταγµένων στο 
πρόγραµµα επιχειρήσεων ανάλογα µε την κατηγορία λογιστικών βιβλίων στην οποία 
υπάγονται, το σηµαντικό τµήµα τους που έλαβε τη µέγιστη βαθµολογία ανεξαρτήτως 
κριτήριου αξιολόγησης της κερδοφορίας, καθώς και το γεγονός ότι η πλειοψηφία 
αυτών βαθµολογήθηκε υψηλότερα από τη διάµεσο τιµή της βαθµολογικής κλίµακας, 
καταδεικνύει την αποδοτική λειτουργία των ενισχυόµενων µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, που αποτελεί βασικό εχέγγυο για τη βιωσιµότητά τους. Ως εκ τούτου, 
εξυπηρετούνται οι επιδιώξεις των πρώτης, δεύτερης και τρίτης Ο.Κ.Γ., όπως 
επίσης ο δεύτερος και ο δωδέκατος Γενικός Στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
 
Σε ότι αφορά το έτερο σχετιζόµενο µε τη βιωσιµότητα υποκριτήριο που εδώ 
παρουσιάζεται, το οποίο εστιάζει στην κάλυψη της επένδυσης από τα προ φόρων 
κέρδη, σχεδόν οι µισές χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν από 
αυτό (48.0%) έλαβαν τη µέγιστη βαθµολογία (Πίνακας 2.20)22. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
κέρδη τους προ φόρων και αποσβέσεων των δύο προηγούµενων ετών από το έτος 
υποβολής του επενδυτικού τους σχεδίου (2009) κάλυπταν πλήρως ή και 
υπερκάλυπταν τον προϋπολογισµό της δυνητικής επένδυσης. Πέραν αυτών, 25.6% 
των επιχειρήσεων που οι επενδυτικές προτάσεις τους επιλέχτηκαν προς επιχορήγηση, 
παρουσιάζουν ποσοστό κάλυψης της επένδυσης ίσο ή µεγαλύτερο του 50% και 
µικρότερο του 100%. Τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά κάλυψης των επενδύσεων από 
πρόσφατα πραγµατοποιηθέντα κέρδη που εµφανίζει η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων, αφενός αποτελούν σαφή ένδειξη της ευρωστίας τους, αφετέρου 
διασφαλίζουν τη δυνατότητά ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους για την 
πραγµατοποίηση της επένδυσης. Συνεπώς, η στήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών 
τους επίσης ευνοεί τις πρώτη, δεύτερη και τρίτη Ο.Κ.Γ. και τους δεύτερο και 
δωδέκατο Γ. Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013.   
 
Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί µέσω του πέµπτου κριτήριου σε ένα σηµαντικό αριθµό 
ουσιαστικών ποιοτικών όρων και προδιαγραφών, που πρέπει να ικανοποιούνται από 
ένα υποβληµένο επενδυτικό σχέδιο σε ορισµένο βαθµό προκειµένου µε τη 
βαθµολογία που θα συγκεντρώσει και από αυτά, να συγκαταλεχθεί στα 
χρηµατοδοτούµενα.  
 
 
                                                
22 Επισηµαίνεται ότι, όπως στο προηγούµενο και γενικά σε όλα τα υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, 
οι τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων δεν αξιολογούνταν, ενώ η βαθµολογία 
που αντιστοιχούσε για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στο τρίτο κριτήριο και τα υποκριτήρια του, είχε 
κατανεµηθεί για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις στα υπόλοιπα κριτήρια. Για αυτό το λόγο, δε 
συµπεριλαµβάνονται στις βαθµολογηµένες µε το υποκριτήριο του βαθµού κάλυψης της επένδυσης από 
τα κέρδη 262 επιχορηγούµενες επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 2.20. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων 
% Κάλυψης 
επένδυσης από 
κέρδη  

Αριθµός 
Επιχειρή-
σεων 

% επί του 
συνόλου 

0-<50% 1,703 25.4% 
50%≤ - <100% 1,785 26.6% 
100%≤ 3,219 48.0% 
ΣΥΝΟΛΟ 6,707  

                                          Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Ξεκινώντας από το πρώτο υποκριτήριο που έχει υπαχθεί στο πέµπτο κριτήριο και το 
οποίο εστιάζει στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών µέσω της 
πραγµατοποιούµενης επένδυσης, προκύπτει από τα στοιχεία των επιλεγµένων 
επενδυτικών σχεδίων ότι 5.210 επιχορηγούµενες επιχειρήσεις, δηλαδή περισσότερες 
από το 75% όσων εντάχθηκαν στο πρόγραµµα για τις πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις, κατευθύνουν τουλάχιστον το 5% του προϋπολογισµού των επενδύσεών 
τους σε δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση 
ενέργειας. Στο 3.6% του συνόλου των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων, οι δαπάνες 
αυτού του είδους φθάνουν ή και ξεπερνούν το 7.5% του προϋπολογισµού του έργου, 
δίνοντας στις επιχειρήσεις που τις σχεδίασαν τη µέγιστη βαθµολογία στο 
συγκεκριµένο υποκριτήριο (Πίνακας 2.21). Οι ικανοποιητικές για επιχειρήσεις 
µικρού-πολύ µικρού µεγέθους επενδυτικές δαπάνες προς τις κατευθύνσεις του 
περιορισµού κατανάλωσης ενέργειας ή/και την προστασία του περιβάλλοντος 
συνδράµουν την πραγµατοποίηση κυρίως της 11ης Ο.Κ.Γ.. Σε ότι αφορά τους 
Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013, επαναλαµβάνεται ότι οι περιβαλλοντικές 
επενδύσεις ευνοούν «την προώθηση της επιχειρηµατικής διάστασης στην προστασία 
του περιβάλλοντος» (εξειδίκευση του δεύτερου Γ.Σ.) β) την «Άσκηση 
αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» (16ος Γ.Σ.) και γ) την «Αειφόρο 
διαχείριση του Περιβάλλοντος» (15ος Γ.Σ.). 
 

Πίνακας 2.21. Υιοθέτηση Περιβαλλοντικών Πρακτικών 
% Επένδυσης για  την 
Προστασία του Περιβάλλοντος/ 
Εξοικονόµηση Ενέργειας 

Αριθµός 
Επιχειρή-
σεων 

% επί του 
συνόλου 

0%-≤4% 1,180 16.9% 
4%< - ≤7% 5,540 79.5% 
<7% 249 3.6% 

                   Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Λιγότερο ικανοποιητικές σε σύγκριση µε αυτές για την υιοθέτηση φιλικών προς το 
περιβάλλον πρακτικών είναι οι επιδόσεις των επενδύσεων που εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην υιοθέτηση-
παραγωγή καινοτοµιών, ωστόσο δαπάνες αυτού του είδους αποτελούν βασικό 
συστατικό ενός µεγάλου ποσοστού εξ’ αυτών. Περίπου τα µισά από τα επιλεγµένα 
επενδυτικά σχέδια (48.1%) δεν περιλάµβαναν δαπάνες για τέτοιους σκοπούς, όπως 
αυτοί ήταν ορισµένοι στα κριτήρια αξιολόγησης του προγράµµατος (υποενότητα 
2.2.2). Από την άλλη πλευρά, στο 1/3 των χρηµατοδοτούµενων επενδυτικών 
προτάσεων, οι δαπάνες καινοτοµικού χαρακτήρα αντιστοιχούσαν τουλάχιστον στο 
7.5% του προϋπολογισµού τους, µερίδιο που η βαθµολογία του βρισκόταν στη µέση 
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της βαθµολογικής κλίµακας του σχετικού υποκριτήριου (Πίνακας 2.22). 
Επισηµαίνεται ότι 1.960 επιχειρήσεις, ήτοι παραπάνω από το ¼ των 
επιχορηγούµενων επιχειρήσεων, κατένειµαν στην προώθηση καινοτοµιών 
περισσότερο από 10% της επένδυσής τους. Αυτές οι υψηλές αναλογίες στο σύνολο 
των υποστηριζόµενων επιχειρήσεων αναδεικνύουν την ισχυρή καινοτοµική 
διάθεση/στόχευση ενός σηµαντικού τµήµατός του, γεγονός που λειτουργεί 
καταλυτικά στην επίτευξη των επιδιώξεων της έβδοµης και της όγδοης Ο.Κ.Γ., οι 
περισσότερες εκ των οποίων περιλαµβάνονται και στον πέµπτο Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 
2007-2013. 
 

Πίνακας 2.22. Υιοθέτηση-Παραγωγή Καινοτοµιών 
% Επένδυσης για  την 
Εισαγωγή-Παραγωγή 
Καινοτοµίας 

Αριθµός 
Επιχειρή-
σεων 

% επί του 
συνόλου 

0% 3,352 48.1% 
0%< - ≤7,5% 1,297 18.6% 
<7,5% 2,320 33.3% 

                     Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Ιδιαίτερη σηµασία και αξία έχει η µέριµνα για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόµων µε 
αναπηρία στην επιχείρηση, που αξιολογείται ξεχωριστά από το υποκριτήριο 5.6. Η 
σπουδαιότητά της φαίνεται να αναγνωρίζεται από την συντριπτική πλειονότητα των 
επιχορηγούµενων επιχειρήσεων, καθώς ποσοστό 84.4% αυτών, έχουν ήδη αποκτήσει 
ή πρόκειται να αποκτήσουν υποδοµές και εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ – Πίνακας 2.23). Ακολούθως, εξυπηρετούνται οι στόχοι της 
19ης  Ο.Κ.Γ. και του ένατου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
 
Πίνακας 2.23. Συµβολή στη διευκόλυνση πρόσβασης  στην επιχείρηση Ατόµων 

µε Αναπηρία 

 
Αριθµός 
Επιχειρή-
σεων 

% επί του 
συνόλου 

Επιχειρήσεις χωρίς υποδοµές – 
εξοπλισµό για ΑµεΑ 1,090 15.6% 

Επιχειρήσεις που ήδη έχουν/θα 
αποκτήσουν υποδοµές – 
εξοπλισµό για ΑµεΑ 

5,879 84.4% 

                     Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Ανακεφαλαιώνοντας την παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών τόσο των επενδυτικών 
σχεδίων που επιλέχθηκαν να υποστηριχθούν από το πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών-
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και των επιχειρήσεων που τα υπέβαλαν, 
διαπιστώνονται από τα πραγµατικά στατιστικά δεδοµένα για τα αυτά, η σύµπλευσή τους 
και η ουσιαστική συνδροµή τους στην επίτευξη α) των Ολοκληρωµένων 
Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 της Ε.Ε 
και β) των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ιδίως τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά  των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων και οι ικανοποιητικές εώς πολύ 
καλές επιδόσεις τους σε βασικά κριτήρια αξιολόγησής τους, επαληθεύουν και εµπειρικά 
τη συνοχή του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών-Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους 
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τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών µε τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010 και 
τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013».   
 
2.2.4. Ανακεφαλαίωση Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού - Εµπορίου- Υπηρεσιών» 
 
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
προκηρύχτηκε τον Αύγουστο του 2009, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων την 18/12/2009. Μετά το πέρας της διαδικασίας 
αξιολόγησης τους, επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση 6,969 επιχειρήσεις. H 
συνοπτική αποτύπωση ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης για τα εγκεκριµένα 
επενδυτικά σχέδια αφορά σε: 

 
   6,924 αγορές µηχανηµάτων-εξοπλισµού 
  5,896 διαδικασίες κατασκευής και εκσυγχρονισµού κτιρίων και 
εγκαταστάσεων 

   5,148 αποκτήσεις εξοπλισµού και εγκαταστάσεων εξοικονόµησης ενέργειας 
   4,250 δαπάνες για αµοιβές συµβούλων 
   4,151 δαπάνες για την αγορά-εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατοποίησης  
   2,661 δαπάνες προβολής-προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
   2,498 αγορές εξοπλισµού και εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος 
   813 δαπάνες για την πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
   198 δαπάνες για την απόκτηση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας 

 
Ο συνολικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός των παραπάνω έφτασε τα € 995.7 
εκ., στα οποία η δηµόσια επιχορήγηση ανήλθε στα € 621 εκ..  
 
Οι περιλαµβανόµενες στο πρόγραµµα κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών καθώς και 
επιλέξιµων δαπανών, συµβάλλουν στην υλοποίηση πολλών εκ των Ολοκληρωµένων 
Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 της 
Ε.Ε., καθώς και αρκετών Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Πιο συγκεκριµένα, 
οι κατηγορίες ενισχυόµενων ενεργειών συσχετίζονται µε πέντε Ο.Κ.Γ. (3η, 7η, 8η, 9η 
και 11η). Σε επίπεδο Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι επιλέξιµες ενέργειες 
εξυπηρετούν έξι εξ’ αυτών, τους 2ο ,5ο, 6ο ,7ο,15ο και 16ο (αναλυτικότερα, 
υποενότητα 2.2.1).   
 
Σε ότι αφορά τα είδη των χρηµατοδοτούµενων δαπανών, κινούνται στις κατευθύνσεις 
των 3ης, 8ης και 11ης Ο.Κ.Γ.. Επιπρόσθετα, καθώς η δράση στήριξης αφορά, 
ανεξαρτήτως του είδους των δαπανών, πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, είναι 
συναφής µε την 15η Ο.Κ.Γ., ενώ η συµπερίληψη του κλάδου της µεταποίησης στους 
επιχορηγούµενους συνάδει µε την 10η Ο.Κ.Γ.. Επίσης, η διαπεριφερειακή στον 
ελλαδικό χώρο εµβέλεια του προγράµµατος, προάγει την 1η Ο.Κ.Γ.. Έξι Γενικοί 
Στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013 (1ος, 5ος, 7ος, 14ος, 15ος και 16ος)  υποστηρίζονται από 
την ενίσχυση επενδύσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. 
Ειδικά η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων συµβάλλει στην υλοποίηση του 
τρίτου Γ.Σ. (επίσης, υποενότητα 2.2.1). 
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Εκτός από τη στενή σύνδεση των παραπάνω βασικών χαρακτηριστικών του 
προγράµµατος µε τις Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 της 
Ε.Ε. και τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, η συνάφειά του µε τις βασικές 
κατευθύνσεις πολιτικής της Ε.Ε. και  τις επιδιώξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 
αντανακλάται και στα κριτήρια διαλογής των υποψήφιων προς ενίσχυση επενδυτικών 
σχεδίων που ακολουθήθηκαν. Τα βασικά διαρθρωτικά µεγέθη των επιλεγµένων από 
τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και η βαθµολογία που πέτυχαν 
τόσο αυτές όσο και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν σε ορισµένα από τα πλέον 
σηµαντικά κριτήρια αξιολόγησής τους, πιστοποιούν την ύπαρξη αυτής της 
συσχέτισης. 
 
Τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης των υποβεβληµένων επενδυτικών σχεδίων, 
περιλαµβάνουν δεκαεφτά υποκριτήρια, τρία εκ των οποίων είναι κριτήρια 
αποκλεισµού (on-off), δηλαδή η αποτυχία ικανοποίησής τους οδηγεί αυτοµάτως σε 
απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου  ή διακοπή χρηµατοδότησης της υποστηριζόµενης 
επένδυσης. Όπως παρουσιάστηκε στην υπενότητα 2.2.2 και αποτυπώθηκε στον 
Πίνακα 2.6, τα κριτήρια διαλογής υποστηρίζουν την εφαρµογή 11 από τις 24 Ο.Κ.Γ., 
ενώ ορισµένες εξ’ αυτών ακολουθούνται από περισσότερα του ενός κριτήρια-
υποκριτήρια. Αντιστοίχως, εξυπηρετούνται 9 από τους 17 Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 
(Πίνακας 2.7).  
 
Από τα στατιστικά στοιχεία των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων/επενδύσεων 
προκύπτει κατανοµή τους κυρίως εκτός των περιφερειών της χώρας στις οποίες 
βρίσκονται τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η υψηλή 
αναµενόµενη αύξηση της απασχόλησης, κατά 32.0%, που προκύπτει κυρίως εξαιτίας 
του πολύ µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων, προέρχεται επίσης από τις τρεις 
περιφέρειες της δοµής του ΕΣΠΑ 2007-2013 στις οποίες δεν βρίσκονται οι δύο 
µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας (περιφέρειες Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, Δυτικής 
Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου). Σε σχέση µε τις βαθµολογίες των επιχειρήσεων και των επενδυτικών τους 
προτάσεων στα υποκριτήρια αξιολόγησής τους, αυτές κρίνονται πολύ καλές ως προς 
i) την εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες (υποκριτήριο 1.1) ii) το βαθµό κάλυψης 
της επένδυσης από πρόσφατα πραγµατοποιηθέντα κέρδη (3.4) iii) το ποσοστό 
αύξησης της απασχόλησης (4.2) iv) την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών (5.1) 
και v) στη διευκόλυνση ατόµων µε αναπηρία (5.6), ενώ θεωρούνται ικανοποιητικές 
ως προς i) την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης ή το περιθώριο 
κέρδους της επιχείρησης, ανάλογα µε την κατηγορία των λογιστικών της βιβλίων 
(υποκριτήριο 3.2) και ii) την υιοθέτηση/παραγωγή καινοτοµιών µέσω της επένδυσης 
(5.2). 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική συσχέτιση µε τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010 και τους 
Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, που εµφανίζει το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου 
– Υπηρεσιών» µέσω α) των χαρακτηριστικών της προκήρυξής του, β) των 
κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιµοποιεί και γ) των χαρακτηριστικών των 
επιλεγµένων προς επιχορήγηση επιχειρήσεων και επενδύσεων και των επιδόσεών 
τους στα κριτήρια αξιολόγησής τους, όπως προκύπτουν από τα σχετικά στατιστικά 
στοιχεία, κρίνεται πολύπλευρη και ουσιαστική η συµβολή του προγράµµατος στην 
υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ 
2007-2013.  
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2.3. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
 
2.3.1. Παρουσίαση Προγράµµατος 
 
Η προκήρυξη του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» 
δηµοσιοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων ήταν η 30/11/2009. Ο προϋπολογισµός επιχορηγήσεων του 
προγράµµατος έφθανε τα € 70 εκ., οι οποίες  εντάσσονται στις δράσεις του συνόλου 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από Εθνικούς Πόρους23. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιείται κατ’ εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεµβρίου του 2006, 
σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας (de minimis).  
 
Οι πέντε κατηγορίες επαγγελµατιών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα είναι, κατά 
σειρά αναφοράς τους στον Ενηµερωτικό Οδηγό του προγράµµατος και σύµφωνα µε 
τους Κ.Α.Δ. 2008: 
 

 1η Κατ.) ιατρών-οδοντιάτρων  
 2η Κατ.) αρχιτεκτόνων-µηχανικών-γεωλόγων-γεωπόνων-δασολόγων-ιχθυολό-
γων  
 3η Κατ.) δικηγόρων  
 4η Κατ.) συµβολαιογράφων και 
 5η Κατ.) λογιστών-οικονοµολόγων/συµβούλων 

 
Προκειµένου να συγκαταλεχθούν στους υποψήφιους δικαιούχους χρηµατοδότησης, 
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει: 
 

• Να είναι εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια 
• Να λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης 
• Να τηρούν λογιστικά βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον µια 
ολοκληρωµένη διαχειριστική χρήση. Καθώς το πρόγραµµα προκηρύχτηκε το 
2009, η τελευταία αποδεκτή διαχειριστική χρήση ήταν αυτή του 2008 

• Να διαθέτουν έγκυρο και ενεργό Α.Φ.Μ. 
• Να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριµένο 
επάγγελµα πριν την 1/1/2009 

 
Στόχος του προγράµµατος είναι η απόκτηση από τους επαγγελµατίες των παραπάνω 
οικονοµικών δραστηριοτήτων σύγχρονου, τεχνολογικού εξοπλισµού, απαραίτητου 
για την αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ο συγκεκριµένος στόχος είναι 
απόλυτα συµβατός µε την επιδίωξη για «αύξηση των δηµιουργούµενων βιώσιµων 
επιχειρήσεων από αυτοαπασχολούµενους» που είναι ενταγµένη στον όγδοο Γενικό 
Στόχο του ΕΣΠΑ 2007-2013 («Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»)24. 

                                                
23 Πηγή: Τροποποίηση ΥΑ µε 39449/ΕΥΣ6448/07-08-09 (ΦΕΚ 1693/Β/17.08.2009) του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών  µε το ΦΕΚ 2385/Β/27.11.2009 
24 Όπως και κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών» πηγή για όλα τα 
συνοδευτικά κείµενα εντός εισαγωγικών-εξειδικεύσεις των Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι το 
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Στο πλαίσιο του στόχου του προγράµµατος, επιλέξιµη προς ενίσχυση ενέργεια 
αποτελεί ο «εξορθολογισµός – εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και 
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης», η οποία συµβάλλει στην «Ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» (δεύτερος Γενικός Στόχος 
του ΕΣΠΑ 2007-2013), αλλά και στο «Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η 
εσωτερική αγορά», προς τη διάσταση της «προώθησης µια πλήρως λειτουργούσας 
εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» (12η Ολοκληρωµένη Κατευθυντήρια Γραµµή 
2008-2010). 
 
Προχωρώντας στις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών, περιλαµβάνονται σε αυτές: 
 
α) Η προµήθεια καινούργιου εξοπλισµού Η/Υ (hardware). Πιο συγκεκριµένα, η 
αγορά νέου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών, εξαιρουµένου του 
εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας. Επίσης δεν καλύπτονται συνδροµές και εργασίες 
συντήρησης. 
 
β) Η προµήθεια νέου λογισµικού (software), µε την αγορά βασικών και 
συµπληρωµατικών εφαρµογών καινούργιου τυποποιηµένου λογισµικού, 
σχετιζόµενου µε τις δραστηριότητες κάθε επαγγέλµατος. 
 
γ) Η αγορά εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού, εκτός αναλώσιµων και µη 
επαναχρησιµοποιούµενων υλικών. 
 
Ενδεικτικά είδη δαπανών που εµπίπτουν σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2.24 που ακολουθεί. 
 
Πίνακας 2.24: Κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών και συµπεριλαµβανόµενα είδη 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ενδεικτικά) 

Εξοπλισµός Η/Υ (hardware) 

• Εξυπηρετητές (servers) 
• Σταθµοί Εργασίας (desktop, laptop κ.α., πλην pda) 
• Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός {µεταγωγείς (hubs), 
δροµολογητές (rooters) κ.α.} 

• Περιφερειακός Εξοπλισµός (Εκτυπωτές, Scanners, 
Αναγνώστες Καρτών κ.α.) 

 

Λογισµικό (software) 

• Άδειες χρήσης λειτουργικών 
• Εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου 
• Εφαρµογές διαχείρισης αποθήκης 
• Εφαρµογές λογιστηρίου 
• Εφαρµογές µισθοδοσίας 
• Εφαρµογές διαχείρισης προσωπικού 
• Εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης 
• Εφαρµογές οικονοµικής διαχείρισης 
• Εφαρµογές διαχείρισης πελατειακών συστηµάτων 
• Εφαρµογές σχεδιασµού (CAD/CAM/CAE) 
• Εφαρµογές παραγγελιοληψίας 

                                                                                                                                       
κεφάλαιο «Η στρατηγική της ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013», ΕΣΠΑ 2007-2013, Ιανουάριος 
2007.  
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• Εφαρµογές διαχείρισης έργων 
• Εφαρµογές αρχειοθέτησης 
• Ειδικές εφαρµογές επιλέξιµων επαγγελµάτων, 
συναφείς µε το αντικείµενο εργασιών τους 

 

Εξειδικευµένος τεχνολογικός 
εξοπλισµός 

• Νέος Εξοπλισµός για τον εξορθολογισµό, διαφοροποί-
ηση ή εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών 
στο αντικείµενο εργασίας κάθε επαγγέλµατος 

• Καινούργιος εξοπλισµός, φιλικός προς το περιβάλλον 
 

Πηγή: Ενηµερωτικός Οδηγός προγράµµατος Ενίσχυσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
 
Οι παραπάνω, αρκετά οριοθετηµένες κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών συµβαδίζουν 
µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2008-2010 της Ε.Ε., συµβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη Γενικών 
Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ως προς τις Ο.Κ.Γ., η επιλογή χρηµατοδότησης 
δαπανών για hardware και software συµπίπτει πλήρως µε την κατεύθυνση της όγδοης 
Ο.Κ.Γ., που εστιάζει στο «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των 
ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς»25. 
Επίσης, επενδύσεις αυτού του είδους συµβάλλουν ιδιαίτερα στην «Ψηφιακή 
σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης» (έκτος Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013). Σε ότι αφορά 
την αγορά εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού, χρησιµοποιούµενου στην 
εξάσκηση καθενός από τα ενταγµένα στο πρόγραµµα επαγγέλµατα, σαφώς βοηθά στο 
«Να αναπτυχθεί σε έκταση και βάθος η εσωτερική αγορά», όπως ορίζει η 12η Ο.Κ.Γ., 
στην κατεύθυνσή της για «Προώθηση µια πλήρως λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς 
υπηρεσιών» που περιλαµβάνεται σε αυτή. Επιπλέον, διευκολύνει την «Ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» (δεύτερος Γ.Σ.).  
 
Γενικότερα, η υποστήριξη ελεύθερων επαγγελµατιών προκειµένου να εξοπλιστούν µε 
καινούργιο, σύγχρονο εξοπλισµό ΤΠΕ και µε νέο επαγγελµατικό εξοπλισµό και 
µηχανήµατα, δηµιουργώντας έτσι το υπόβαθρο για σηµαντική βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχουν, καλυτερεύει σαφώς τις προοπτικές της ατοµικής 
επιχείρησής τους και έτσι συµβάλλει στο «Να εξασφαλιστεί η οικονοµική 
σταθερότητα για βιώσιµη ανάπτυξη» (πρώτη Ο.Κ.Γ.). 
 
Επιπρόσθετα, η συµπερίληψη όλων των περιφερειών της Ελλάδας στο πρόγραµµα, 
µέσω της συµµετοχής όλων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 σε αυτό, αντανακλά την επιδίωξη παροχής ενισχύσεων χωρίς 
τοπικές διακρίσεις και αποκλεισµούς, συνεισφέροντας και από αυτή την πλευρά στο 
«Να αναπτυχθεί σε έκταση και βάθος η εσωτερική αγορά» (12η Ο.Κ.Γ.). Αυτή η 
πρόθεση επαληθεύεται από την προγραµµατισµένη χωρική κατανοµή των 
χρηµατοδοτικών πόρων, βάσει της οποίας το 60% αυτών κατευθύνεται σε NUTS 2 
περιοχές της Ελλάδας εκτός εκείνων που βρίσκονται τα µεγάλα αστικά κέντρα της 
                                                
25 Πηγή: «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (2008-
2010) και Σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών 
πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας» Έγγραφο 7280/08, Παράρτηµα, 04.03.08, 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κα για όλες τις εξειδικεύσεις -εντός εισαγωγικών-, που 
αφορούν τις Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 1 έως και 16. 
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Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αναλογία σαφώς υψηλότερη της συµµετοχής αυτών 
των περιφερειών στον εγχώριο κύκλο εργασιών των ενταγµένων στο πρόγραµµα 
επαγγελµάτων26 (Πίνακας 2.25). 
 
Πίνακας 2.25: Κατανοµή διατιθέµενων από το πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων 

Επαγγελµατιών» πόρων στις NUTS 2 περιφέρειες της χώρας 

Πηγή: Τροποποίηση ΥΑ µε 39449/ΕΥΣ6448/07-08-09 (ΦΕΚ 1693/Β/17.08.2009) του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών  µε το ΦΕΚ 2385/Β/27.11.2009 

 
Το πρόγραµµα για την ενίσχυση ελεύθερων επαγγελµατιών παρέχει αρωγή σε ειδικές 
οµάδες του πληθυσµού27, µέσω εξαίρεσής τους από µια πρόσθετη προϋπόθεση που 
πρέπει να ικανοποιείται από επαγγελµατίες µε σχετικά µακρόχρονη δραστηριοποίηση 
στο επάγγελµά τους, προκειµένου να συγκαταλεχθούν στους δυνητικούς δικαιούχους 
χρηµατοδότησης. Αναλυτικότερα, στις πέντε προαναφερθείσες προϋποθέσεις που 
πρέπει να ικανοποιούν οι  επαγγελµατίες προκειµένου να είναι υποψήφιοι δικαιούχοι 
των επιχορηγήσεων, προστίθεται µια ακόµα, για όσους έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας πριν την 1/1/2004, στο επάγγελµα ως εργαζόµενοι του οποίου 
υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης: ανάλογα µε το επάγγελµα που ασκούν, πρέπει να 
έχουν µέσο όρο ακαθάριστων εισοδηµάτων από την ατοµική άσκηση ελευθέρου 
επαγγέλµατος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον 
αναφερόµενο κατά περίπτωση στον Πίνακα 2.26. 

                                                
26 Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία ανά NUTS 2 περιφέρεια για τον κύκλο εργασιών ή την προστιθέµενη 
αξία των συγκεκριµένων επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα αντίστοιχα στοιχεία για τους 
ευρύτερους κλάδους στους οποίους υπάγονται (69, 70, 71 και 86 των Κ.Α.Δ.  2008)  από τα Μητρώα 
Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2005 το 76.3% του κύκλου εργασιών τους προερχόταν από τις NUTS 
2 περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στις οποίες βρίσκονται οι πόλεις της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης, και το 23.7% από τις υπόλοιπες 11 NUTS 2 περιφέρειες της Ελλάδας. Επιπλέον, σε 
αυτές τις δύο περιφέρειες συγκεντρώνεται το 67.4% των επιχειρήσεων των συγκεκριµένων κλάδων. 
27 Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (Α.µ.Ε.Α.), άτοµα µε φορολογική έδρα και τόπο εγκατάστασης της 
επένδυσης σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων, άτοµα των οποίων η φορολογική 
έδρα και ο τόπος εγκατάστασης της επένδυσης είναι σε ορεινές περιοχές, που υπάγονται 
αυτοδιοικητικά σε µικρούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (καταγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτηµα Α του Ενηµερωτικού Οδηγού του προγράµµατος). 

NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΡΟΙ 
(σε εκ. €) 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 3.36 
Αττική 21 
Βόρειο Αιγαίο 2.52 
Δυτική Ελλάδα 5 
Δυτική Μακεδονία 2.52 
Ήπειρος 2.52 
Θεσσαλία 5.88 
Ιόνια 2.52 
Κεντρική Μακεδονία 7 
Κρήτη 5.46 
Νότιο Αιγαίο 3.78 
Πελοπόννησος 4.2 
Στερεά Ελλάδα 4.2 
ΣΥΝΟΛΟ 70 
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Πίνακας 2.26: Ελάχιστα απαιτούµενα ακαθάριστα έσοδα για επαγγελµατίες µε 

µακροχρόνια δραστηριότητα (πριν την 01/01/04) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ* 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΩΝ 
Περιφέρεια Αττικής (εκτός 

νήσων) & νοµού Θεσσαλονίκης 
Υπόλοιπη 
Επικράτεια 

1η ,2η Κατηγορία € 35.000 € 28.000 
3η ,4η Κατηγορία  € 25.000 € 20.000 
5η Κατηγορία € 50.000 € 40.000 

* Όπως αυτές περιγράφηκαν αναλυτικά προηγουµένως 
Πηγή: Ενηµερωτικός Οδηγός προγράµµατος Ενίσχυσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
 
Η αυτονόητη εξαίρεση από αυτό το κριτήριο καταρχήν των επαγγελµατιών µε 
λιγότερα χρόνια εργασίας, ευνοεί όσους δραστηριοποιήθηκαν πρόσφατα στους 
επαγγελµατικούς χώρους που έχουν υπαχθεί στο πρόγραµµα και προσπαθούν να 
εδραιωθούν στις αντίστοιχες αγορές έναντι παλαιότερων επαγγελµατιών. Έτσι, 
διευκολύνεται το «Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους 
αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και 
άεργων», όπως επιδιώκεται από την 19η Ο.Κ.Γ., ειδικότερα ως προς την εξειδίκευσή 
της για «συνεχή προσαρµογή των κινήτρων και αντικινήτρων που προκύπτουν από τα 
συστήµατα εισφορών/παροχών, µη εξαιρουµένης της διαχείρισης και της χορήγησης 
παροχών υπό όρους»28. Παράλληλα, σε συµφωνία µε τον έβδοµο Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 
2007-2013, εξυπηρετείται η «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων», στην κατεύθυνσή του για «διευκόλυνση της αυτο-
απασχόλησης και του ξεκινήµατος των µικρών επιχειρήσεων».  
 
Η στόχευση ενίσχυσης πρωτίστως των ελεύθερων επαγγελµατιών µε σχετικά λίγα 
χρόνια δραστηριότητας αναδεικνύεται επιπλέον από το ότι η χρηµατοδότηση δεν 
ξεπερνά το 50% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού για ελεύθερους 
επαγγελµατίες µε έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004, ποσοστό που για όσους 
έχουν κάνει έναρξη αργότερα και έως την 1/1/2009 ανέρχεται στο 80%. 
 
Ευρύτερα, η εξαίρεση από την προϋπόθεση ελάχιστου επιπέδου ακαθάριστων εσόδων 
κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις των ειδικών οµάδων του πληθυσµού που 
προαναφέρθηκαν, συµβάλλει στην επίτευξη του ένατου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο 
οποίος επικεντρώνεται στην  «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης: 
διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των 
φαινοµένων», µε δράσεις -µεταξύ άλλων- για την υποστήριξη της απασχόλησης 
ατόµων µε αναπηρία και την κοινωνική-επαγγελµατική ένταξη σε τοπικό επίπεδο. 
Επίσης, µε την υποστήριξη των Α.µ.Ε.Α., προωθείται η πτυχή της 19ης Ο.Κ.Γ. που 
αφορά τα µειονεκτούντα άτοµα,  ενώ η ειδική µέριµνα που λαµβάνεται για 
επαγγελµατίες µε έδρα και σχεδιαζόµενη επένδυση είτε σε νησί µε λίγους κατοίκους, 
είτε σε ορεινές περιοχές, συνάδει µε την 17η Ο.Κ.Γ. («Να εφαρµοστούν πολιτικές 
απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της 

                                                
28 Πηγή για τις αναφορές στις Ο.Κ.Γ για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 17 έως 24 και 
τις εξειδικεύσεις τους, αποτελεί η «Απόφαση του Συµβουλίου (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) της 15ης 
Ιουλίου 2008, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-
µελών», (2008/618/ΕΚ) 
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ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής»). 
 
Συνεπώς, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των βασικών στόχων και χαρακτηριστικών 
του προγράµµατος για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελµατιών, διαπιστώνεται 
σηµαντική συσχέτισή του ως προς αυτά τόσο µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη 2008-2010 της ΕΕ, καθώς και µε του 
Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο στόχος του προγράµµατος, οι ενταγµένες σε 
αυτό κατηγορίες επαγγελµάτων, οι επιλέξιµες ενέργειες και δαπάνες του, οι 
προϋποθέσεις συµµετοχής και λοιπά στοιχεία του που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 
υποστηρίζουν πέντε Γ.Σ. (2ος,6ος,7ος,8ος και 9ος) και πέντε Ο.Κ.Γ. (1η,8η,12η,17η και 
19η). 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν για τη διαλογή των 
επενδυτικών προτάσεων, προκειµένου να εξεταστεί το κατά πόσο αυτά 
ανταποκρίνονται σε δοµικά χαρακτηριστικά του προγράµµατος, αλλά και ενδεχόµενη 
πρόσθετη συσχέτισή του µε τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010  και τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-
2013. 
 
2.3.2.  Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων 
 
Οι υποβεβληµένες επενδυτικές προτάσεις αξιολογήθηκαν µε τρία κριτήρια. Σε δύο 
εξ’ αυτών η βαθµολόγηση βασίστηκε σε κατατεθειµένα στοιχεία στις φορολογικές 
δηλώσεις (έντυπο Ε1), που αφορούν βασικά οικονοµικά µεγέθη της δραστηριότητας 
του επαγγελµατία. Η συνολική βαθµολογία µιας επιχειρηµατικής πρότασης 
υπολογιζόταν από το γινόµενο των επιµέρους βαθµολογιών της στα τρία κριτήρια, 
Α,Β και Γ, πολλαπλασιαζόµενο µε το 100. Εποµένως: 
 
      Συνολική βαθµολογία = (Α*Β*Γ)*100                                                              (2.8) 
 
Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο κριτήριο περιλαµβάνει δύο υποκριτήρια, τα οποία έχουν 
την ίδια βαρύτητα στη διαµόρφωση της βαθµολογίας στο κριτήριο. Το πρώτο εξ’ 
αυτών (υποκριτήριο Α.1), προσεγγίζει κατά την προηγούµενη διετία από το έτος 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου (2009), τη σχέση του καθαρού φορολογητέου 
εισοδήµατος µε τη διάµεσο τιµή του καθαρού εισοδήµατος όλων των ελεύθερων 
επαγγελµατιών που είχαν καταθέσει επενδυτική πρόταση στην ίδια επαγγελµατική 
κατηγορία29. Ο τύπος που χρησιµοποιήθηκε για αυτό τον υπολογισµό ήταν ο κάτωθι: 
 

 ΚΕ = {(ΦΕΑν-2/ΔΦΕΑν-2) + (ΦΕΑν-1/ΔΦΕΑν-1)}/2                                             (2.9) 
 
όπου  
 
ΚΕ: Καθαρό Εισόδηµα 
ΦΕΑν-t: καθαρό (φορολογητέο) εισόδηµα από το ατοµικό επάγγελµα κατά το έτος 
t πριν το έτος υποβολής της πρότασης (ν=2009), όπως προκύπτει από τα 
κατατεθειµένα στη φορολογική δήλωση στοιχεία (έντυπο Ε1) 

                                                
29 Όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην υποενότητα 2.3.1 του παρόντος 
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ΔΦΕΑν-t: διάµεσος καθαρού (φορολογητέου) εισοδήµατος από ατοµικό 
επάγγελµα των ελεύθερων επαγγελµατιών που συµµετέχουν στην προκήρυξη, 
κατά το έτος t πριν το έτος υποβολής της πρότασης 

 
Εάν ο ελεύθερος επαγγελµατίας είχε συµπληρώσει χρονικά και «κλείσει» µια µόνο 
χρήση, τότε λαµβανόταν αυτή υπόψη. Αν η µοναδική «κλεισµένη» χρήση δεν ήταν 
χρονικά πλήρης, γινόταν αναγωγή του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος σε 
σύνολο έτους, βάσει των ηµερών από την έναρξη άσκησης του ελεύθερου 
επαγγέλµατος. Ατοµική επιχείρηση που θα επιτύγχανε βαθµολογία τουλάχιστον ίση 
µε τη µονάδα, δηλαδή τα καθαρά εισοδήµατά της θα ήταν κατά µέσο όρο ίσα µε τη 
διάµεσο των επιχειρήσεων ίδιας δραστηριότητας που κατέθεσαν επενδυτικά σχέδια, 
λάµβανε τη µέγιστη βαθµολογία στο συγκεκριµένο υποκριτήριο, ένα βαθµό, ενώ µε 
µηδέν βαθµολογούταν ελεύθερος επαγγελµατίας χωρίς εισόδηµα. 
 
Το έτερο υποκριτήριο (Α.2) αξιολογούσε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση 
ελευθέρου επαγγέλµατος. Σε αντιστοιχία µε το πρώτο υποκριτήριο, λαµβανόταν 
υπόψη η αναλογία των ακαθάριστων εσόδων από την ατοµική άσκηση ελευθέρου 
επαγγέλµατος στη διάµεσο ακαθάριστων εσόδων από ατοµικό ελεύθερο επάγγελµα 
του συνόλου των ελεύθερων επαγγελµατιών της ίδιας κατηγορίας, που είχαν 
υποβάλει επενδυτική πρόταση. Η σχετική αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε τη 
χρήση του τύπου (2.10): 
 
AΕ = {(AΕΑν-2/ΔAΕΑν-2) + (AΕΑν-1/ΔAΕΑν-1)}/2                                                    (2.10) 

 
όπου  
 
AΕ: Ακαθάριστα Έσοδα 
AΕΑν-t: ακαθάριστο ατοµικό εισόδηµα από το ελεύθερο επάγγελµα κατά το έτος t 
πριν το έτος υποβολής της πρότασης (ν=2009), όπως προκύπτει από τα 
κατατεθειµένα στη φορολογική δήλωση στοιχεία (έντυπο Ε1) 
ΔΑΕΑν-t: διάµεσος ακαθάριστου ατοµικού εισοδήµατος από το ελεύθερο 
επάγγελµα, των ελεύθερων επαγγελµατιών που υπάγονται στην ίδια 
δραστηριότητα και συµµετέχουν στην προκήρυξη, κατά το έτος t πριν το έτος 
υποβολής της πρότασης 

 
Όπως και στο πρώτο υποκριτήριο, αν συµπληρωθεί χρονικά και «κλείσει» 
φορολογικά µια µόνο χρήση, λαµβανόταν µόνο αυτή υπόψη. Για την επίτευξη της 
υψηλότερης βαθµολογίας, µια ατοµική επιχείρηση έπρεπε να σηµειώσει στον δείκτη 
2.10 τιµή ίση µε τη µονάδα, οπότε τα µέσα ακαθάριστα έσοδά της για µια διετία θα 
συνέπιπταν µε τη διάµεσο των ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση του ίδιου 
ελεύθερου επαγγέλµατος όσων υπέβαλαν επενδυτική πρόταση. Για τιµή του δείκτη 
ίση ή µικρότερη του 0.25, ο ελεύθερος επαγγελµατίας βαθµολογούταν µε µηδέν. 
Εποµένως, δεδοµένου ότι η συνολική βαθµολογία ενός επενδυτικού σχεδίου 
προκύπτει από το γινόµενο των βαθµολογιών του στα τρία κριτήρια 
πολλαπλασιαζόµενο µε 100, η επενδυτική πρόταση ενός ελεύθερου επαγγελµατία µε 
µέσα ακαθάριστα έσοδα χαµηλότερα του ¼ της διαµέσου των ακαθάριστων εσόδων 
όσων από το ίδιο επάγγελµα κατέθεσαν επενδυτικό σχέδιο, απορριπτόταν. Η επιλογή 
µιας τιµής του δείκτη 2.10, κάτω από την οποία ο ελεύθερος επαγγελµατίας 
αποκλείεται από την επιχορήγηση, εισάγει ένα «κατώφλι» στην αποδοχή των 
επενδυτικών προτάσεων, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το απαιτούµενο ελάχιστο 



 68 

επίπεδο ακαθάριστων εσόδων, ή αλλιώς θέτει ένα κρίσιµο όριο για την οικονοµική 
αξιολόγηση της επιχείρησης ως βιώσιµης. Παρόµοιο όριο θα µπορούσε να τεθεί και 
στο πρώτο υποκριτήριο. 
Από τα παραπάνω, είναι προφανές ότι τα δύο υποκριτήρια που συγκροτούν το πρώτο 
κριτήριο εστιάζουν σε µεγέθη που αφορούν την ευρωστία της ατοµικής επιχείρησης 
του ελεύθερου επαγγελµατία που αιτείται την παροχή επιχορήγησης. Συγκρίνοντας το 
καθαρό εισόδηµα και τα ακαθάριστα έσοδά της µε το διάµεσο επίπεδο όσων 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελµατικό χώρο, επιχειρείται να 
αναδειχθούν/επιλεγούν προς χρηµατοδότηση οι πλέον βιώσιµες και µε προοπτικές 
επιχειρήσεις ελεύθερων επαγγελµατιών.  
 
Η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις της διάµεσου τιµής ως µέτρου σύγκρισης 
κρίνεται ορθότερη από ότι της µέσης τιµής. Βασικό λόγος προτίµησης είναι το ότι ο 
δεύτερος δείκτης επηρεάζεται έντονα από την τυχόν ύπαρξη «ακραίων» τιµών (πολύ 
χαµηλών ή πολύ υψηλών) µέσα σε ένα σύνολο τιµών για ένα οποιοδήποτε µέγεθος. 
Στον αντίποδα, η διάµεσος τιµή προκύπτει από την κεντρική τιµή στο σύνολο του 
πλήθους των διαθέσιµων (όχι των γενικά υπαρχουσών) τιµών για ένα µέγεθος, όποια 
και αν είναι αυτή η τιµή, και συνεπώς δεν επηρεάζεται από την ελάχιστη και τη 
µέγιστη τιµή. Συνεπώς, η διάµεσος τιµή αποτελεί µια ακριβή απεικόνιση της µέσης 
κατάστασης στο διαθέσιµο σύνολο τιµών, ακριβέστερη από ότι ο µέσος όρος. 
 
Από την άλλη πλευρά, η διάµεσος τιµή για ένα µέγεθος σε ένα σύνολο τιµών του, που 
αποτελεί υποσύνολο του πραγµατικού εύρους τιµών του, διίσταται από την 
πραγµατική διάµεσο τιµή του στην έκταση που το εύρος τιµών του υποσυνόλου 
διαφέρει από την πραγµατικότητα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η 
χρησιµοποιούµενη ως µέτρο σύγκρισης διάµεσος τιµή του καθαρού εισοδήµατος και 
των ακαθάριστων εσόδων αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι κατέθεσαν 
επενδυτικές προτάσεις. Υπάρχουν όµως και εκείνοι που αποφάσισαν να µη 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, πχ. επειδή οι επιχειρήσεις τους είναι αρκετά 
εύρωστες ώστε να µην χρειάζονται οικονοµική ενίσχυση ή επειδή τα οικονοµικά 
αποτελέσµατά τους δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν σε πραγµατοποίηση 
επενδύσεων ή, που είναι το πιθανότερο, επειδή ήταν αδιάφορες για την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων του είδους που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» όσο αυτό διαρκούσε.   
 
Ανάλογα µε το εύρος τιµών για τα δύο µεγέθη που αξιολογούνται από το πρώτο 
κριτήριο στα παραπάνω υποσύνολα ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν συµµετείχαν 
στο εδώ εξεταζόµενο πρόγραµµα, θα υφίσταται διάσταση µεταξύ των διάµεσων 
τιµών του καθαρού εισοδήµατος και των ακαθάριστων εσόδων που παρατηρήθηκαν 
σε όσους κατέθεσαν επενδυτική πρόταση και εκείνων στο σύνολο όσων 
δραστηριοποιούνται στο κάθε ελεύθερο επάγγελµα. Προκειµένου να γίνει διαλογή 
µεταξύ των υποψηφίων,  η αξιολόγησή τους µε βάση τη διάµεσο τιµή στο σύνολό 
τους αποτελεί πολύ καλό µέτρο. Για να είναι ωστόσο αντικειµενική στο σύνολο όσων 
δραστηριοποιούνται σε κάθε επαγγελµατικό χώρο και να αποφευχθούν οι επιπτώσεις 
του επηρεασµού της από ένα ενδεχοµένως όχι αµερόληπτο υποσύνολο (πχ. χαµηλοί 
διάµεσοι, που δεν αποτελούν βιώσιµα µεγέθη), καθώς δεν συµπεριλαµβάνονται σε 
αυτό µεγάλες οµάδες του συνολικού πληθυσµού σε κάθε επάγγελµα, θα µπορούσαν, 
πάλι µε τη χρήση των δηλωµένων στην εφορία οικονοµικών στοιχείων, να 
χρησιµοποιηθούν ως συµπληρωµατικά κριτήρια, και οι διάµεσοι τιµές από το σύνολο 
των δραστηριοποιούµενων ανά επάγγελµα. 
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Η επιδίωξη ανάδειξης και επιλογής των πλέον βιώσιµων ατοµικών επιχειρήσεων 
µέσω των δύο υποκριτηρίων, µε τη χρησιµοποίηση ενός αντικειµενικού δείκτη όπως 
είναι η διάµεσος τιµή, συνδράµει την πραγµάτωση του 12ου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-
2013, που εστιάζει στη «Βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και την 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης», ως προς την εξειδίκευσή του για 
«διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης του πολίτη και της επιχείρησης». 
Υλοποιείται επίσης η 3η Ο.Κ.Γ. («Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των 
πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την απασχόληση»).  
 
Εκτός από τη βιωσιµότητα της ατοµικής επιχείρησης του ελεύθερου επαγγελµατία, 
που εξετάζεται από το πρώτο κριτήριο, λαµβάνεται υπόψη και η σηµαντικότητα των 
εισοδηµάτων που προσπορίζεται από αυτή στο σύνολο των εισοδηµάτων του, µέσω 
της σχετικής αξιολόγησης που πραγµατοποιείται από το δεύτερο κριτήριο (κριτήριο 
Β). Μεταξύ δύο ελεύθερων επαγγελµατιών µε την ίδια επίδοση στο πρώτο κριτήριο, 
εκείνος που το εισόδηµά του από το ελεύθερο επάγγελµα αποτελεί περισσότερο 
σηµαντική για αυτόν πηγή εσόδων, θα αποκτήσει προβάδισµα µέσω του δεύτερου 
κριτηρίου για τη λήψη χρηµατοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, ο βαθµός 
σηµαντικότητας του προερχόµενου από το ελεύθερο επάγγελµα καθαρού 
φορολογητέου εισοδήµατος καθορίζεται από τη µέση συµµετοχή του στο σύνολο του 
φορολογητέου εισοδήµατος κατά τα δύο προηγούµενα έτη από την υποβολή της 
επενδυτικής πρότασης, µέσω του τύπου 2.11: 
 

AτΕ = {(ΦΕΑν-2/ΣΦΕν-2) + (ΦΕΑν-1/ΣΦΕν-1)}/2                                               (2.11) 
 
όπου  
 
AτΕ: Αναλογία του Εισοδήµατος  
ΦΕΑν-t: καθαρό (φορολογητέο) εισόδηµα από το ατοµικό ελεύθερο επάγγελµα 
κατά το έτος t πριν το έτος υποβολής της πρότασης (ν=2009), όπως προκύπτει 
από τα κατατεθειµένα στη φορολογική δήλωση στοιχεία (έντυπο Ε1) 
ΣΦΕν-t: συνολικό καθαρό (φορολογητέο) εισόδηµα ελεύθερου επαγγελµατία κατά 
το έτος t πριν το έτος υποβολής της πρότασης, όπως προκύπτει από τα 
κατατεθειµένα στη φορολογική δήλωση στοιχεία (έντυπο Ε1) 
 

Σε αντιστοιχία µε τα υποκριτήρια του πρώτου κριτηρίου, σε περιπτώσεις που είχε 
συµπληρωθεί χρονικά και «κλείσει» φορολογικά µια µόνο χρήση, λαµβανόταν µόνο 
αυτή υπόψη. Ελεύθερος επαγγελµατίας του οποίου το συνολικό εισόδηµα 
προερχόταν από το ελεύθερο επάγγελµα το οποίο εξασκεί σε ποσοστό κατά µέσο όρο 
ίσο ή µεγαλύτερο του 70% στη συγκεκριµένη διετία, το οποίο αντιστοιχεί στην τιµή 
0.7 του παραπάνω δείκτη, λάµβανε την υψηλότερη βαθµολογία στο δεύτερο κριτήριο, 
έναν βαθµό. Για τιµές του δείκτη χαµηλότερες του 0.3, δινόταν η ελάχιστη 
βαθµολογία, 0.1 βαθµός.  
 
Το δεύτερο κριτήριο, αναδεικνύοντας και πριµοδοτώντας βαθµολογικά τις 
επενδυτικές προτάσεις όσων το ατοµικό ελεύθερο επάγγελµα αποτελούσε σε 
µεγαλύτερο βαθµό πηγή εισοδηµάτων, συµβάλλει και από αυτή τη σκοπιά στη 
«Διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης του πολίτη και της επιχείρησης», 
που αποτελεί επιδίωξη στο πλαίσιο του 12ου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως επίσης 
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και στο «Να προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε προσανατολισµό 
την ανάπτυξη και την απασχόληση» (3η Ο.Κ.Γ.).  
 
Η στόχευση του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» στην 
ενίσχυση κυρίως νέων ελεύθερων επαγγελµατιών, που είχε αναδειχθεί 
προηγουµένως, στην υποενότητα 2.3.1, µέσω της θέσπισης ελάχιστου απαιτούµενου 
επιπέδου ακαθάριστων εσόδων για όσους ελεύθερους επαγγελµατίες έχουν κάνει 
έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004, επαληθεύεται και ισχυροποιείται από το 
τρίτο κριτήριο. Βάσει αυτού, βαθµολογούνται, µε φθίνουσα βαθµολογία καθώς 
ανέρχεται ο αριθµός τους, τα έτη που έχουν περάσει από την πρώτη έναρξη του 
ελεύθερου επαγγέλµατος, ως δραστηριοποιούµενος στο οποίο υπέβαλε επενδυτική 
πρόταση ο κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας.  
 
Αναλυτικότερα, τα έτη άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος υπολογίζονται σε ακέραιες 
µονάδες, αφαιρώντας το πρώτο έτος έναρξης από το 2009. Εάν δεν ξεπερνούν το 
πέντε, δίνεται η µέγιστη βαθµολογία στο τρίτο κριτήριο, ένας βαθµός. Εάν τα έτη 
άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος είναι 15, το επενδυτικό σχέδιο λαµβάνει 0.7 
βαθµούς, ενώ όταν φθάνουν και ξεπερνούν τα 28 χρόνια, η βαθµολογία είναι η 
ελάχιστη, 0.1 βαθµοί. Για τις ενδιάµεσες των παραπάνω διάρκειες άσκησης 
ελεύθερου επαγγέλµατος, η βαθµολογία στο τρίτο κριτήριο προσδιορίζεται γραµµικά, 
στις κλίµακες 1-0.7 και 0.7-0.1 αντίστοιχα. 
 
Όπως και το ελάχιστο απαιτούµενο επίπεδο ακαθάριστων εσόδων για ελεύθερους 
επαγγελµατίες µε έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004, η υψηλότερη 
βαθµολόγηση των νέων επαγγελµατιών από το τρίτο κριτήριο συµβαδίζει µε τον 
έβδοµο Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο οποίος επικεντρώνεται στην «Ενίσχυση της 
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων», πρωτίστως µε το 
σκέλος του για «διευκόλυνση της αυτο-απασχόλησης και του ξεκινήµατος των 
µικρών επιχειρήσεων». Η υποστήριξη των ελεύθερων επαγγελµατιών µε λίγα έτη 
δραστηριότητας συσχετίζεται σαφώς και µε την 19η Ο.Κ.Γ. («Να δηµιουργηθούν 
αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και 
να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων 
των µειονεκτούντων ατόµων και άεργων»).   
 
Προκειµένου µια επενδυτική πρόταση να κριθεί «θετικά αξιολογηµένη», έπρεπε να 
συγκεντρώσει µε τις επιδόσεις τις στα κριτήρια/υποκριτήρια του προγράµµατος 15 
βαθµούς σε σύνολο 100. Η συνολική βαθµολογία της υπολογιζόταν από το γινόµενο 
των επιµέρους βαθµολογιών της στα τρία κριτήρια, έστω Α, Β και Γ, 
πολλαπλασιαζόµενο µε το 100, όπως επισηµάνθηκε και στην αρχή αυτής της 
υποενότητας, µε τον τύπο 2.8. 
 
      Συνολική βαθµολογία = (Α*Β*Γ)*100                                                              (2.8) 
 
Οι «θετικά αξιολογηµένες» προτάσεις κατατάσσονται βάσει της βαθµολογίας τους µε 
φθίνουσα σειρά, και χρηµατοδοτούνται µέχρι εξαντλήσεως του αρχικού 
προϋπολογισµού της δηµόσιας δαπάνης  (€ 70 εκ.).  
 
Εν συνόλω, τα τρία κριτήρια αξιολόγησης ενισχύουν την υλοποίηση βασικών 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της 
Ε.Ε. και Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που βρίσκονται στο επίκεντρο των 
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στόχων και των επιδιώξεων του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» 
και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην υποενότητα 2.3.1. Οι συγκεκριµένες Ο.Κ.Γ. (3η 
και 19η) και οι Γ.Σ. (7ος και 12ος) αφορούν την ορθολογική και δίκαιη κατανοµή των 
παρεχόµενων ενισχύσεων τη στήριξη κυρίως νέων ελεύθερων επαγγελµατιών.    
 
Βεβαίως, τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων εστιάζουν κυρίως στην 
αξιολόγηση των ελεύθερων επαγγελµατιών και όχι των προτεινόµενων επενδύσεων. 
Ωστόσο, το σαφώς προσδιορισµένο και σχετικά περιορισµένου εύρους περιεχόµενο 
των δύο πρώτων κατηγοριών ενισχυόµενων δαπανών (hardware, software) και η 
εγγύτητα που παρουσιάζουν µεταξύ τους, δεν δίνει τη δυνατότητα διαφορετικών 
αξιολογήσεων της σηµαντικότητας και των αποτελεσµάτων των προτεινόµενων 
επενδύσεων, καθώς µάλιστα αυτές αφορούν επιχειρήσεις ίδιου, ατοµικού µεγέθους 
και όχι πχ. µιας συγκεκριµένης τάξης µεγέθους, οπότε θα µπορούσαν να έχουν 
ποικιλία επιδράσεων (πχ. στην απασχόληση, στο προϊόν). Σε ότι αφορά την τρίτη 
κατηγορία ενισχυόµενων δαπανών, που περιλαµβάνει καινούργιο εξοπλισµό για τη 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον ελεύθερο επαγγελµατία, το 
περιεχόµενό της διαφέρει ανάλογα µε το κάθε επάγγελµα που έχει υπαχθεί στο 
πρόγραµµα, συνεπώς δεν µπορεί να γίνει σύγκρισή τους. Επιπλέον, δε µπορεί να 
αξιολογηθεί εκ των προτέρων λόγω της φύσης του προϊόντος της εργασίας των 
ελεύθερων επαγγελµατιών (παροχή υπηρεσιών), ενδεχόµενη διαφορά στην 
αναβάθµισή του για ελεύθερους επαγγελµατίες του ίδιου επαγγελµατικού χώρου 
λόγω της πραγµατοποίησης της επένδυσης. 
 
Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» 
που προκύπτουν από την προκήρυξή του, καθώς και η ικανοποίηση των 
προδιαγραφών που θέτουν τα κριτήρια αξιολόγησης εξετάζεται στη συνέχεια, µε την 
παρουσίαση βασικών στατιστικών στοιχείων για τους ελεύθερους επαγγελµατίες των 
οποίων τα επενδυτικά σχέδια επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση, καθώς επίσης και 
των επιδόσεών τους στα κριτήρια. 
 
2.3.3. Στατιστικά στοιχεία επιχορηγούµενων ελεύθερων 
επαγγελµατιών – ενισχυόµενων επενδύσεων 
 
Τα στατιστικά στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελµατίες των οποίων τα επενδυτικά 
σχέδια επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση, καθώς και οι επιδόσεις τους στα κριτήρια 
αξιολόγησης αντλήθηκαν από Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας30. Βάσει αυτών, στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» 
εντάχθηκαν οι επενδυτικές προτάσεις 8,223 ελεύθερων επαγγελµατιών. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός τους είναι ύψους € 110.7 εκ., από τα οποία επιχορηγούνται τα € 
105.6 εκ. µε € 68,7 εκ31. Σχεδόν οι µισοί εξ’ αυτών (49.1%) δραστηριοποιούνται στον 
επαγγελµατικό χώρο των αρχιτεκτόνων-µηχανικών, ενώ έπονται σε συµµετοχή στο 
σύνολο των επιχορηγούµενων ελεύθερων επαγγελµατιών οι ιατροί και οδοντίατροι 
                                                
30 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων 
Υ.Π.ΟΙ.Α.Ν., Μονάδα Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων (Δ΄), Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Εθνική Αρχή Συντονισµού. Από την ίδια πηγή 
προέρχονται όλα τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια 
31 Παροµοίως µε το προηγούµενο πρόγραµµα, Ο προϋπολογισµός των έργων διαφέρει από 
(υπερβαίνει) τον επιχορηγούµενο προϋπολογισµό, καθώς µικρό µέρος των χρηµατοδοτούµενων 
επενδύσεων, δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του προγράµµατος για ενίσχυση και εξαιρείται από αυτή.  
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(28.8%) και οι δικηγόροι (10.8%), όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.27. Η κατανοµή 
µεταξύ των ενταγµένων στο πρόγραµµα ελεύθερων επαγγελµάτων διαφοροποιείται 
ως προς τις καταβαλλόµενες ενισχύσεις: το 49.3% των χρηµατοδοτήσεων από την 
Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος καλύπτει επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν από 
ιατρούς-οδοντίατρους και το 39.9% επενδύσεις µηχανικών-αρχιτεκτόνων κλπ.. Το 
εναποµείναν 10.8% κατανέµεται µεταξύ των υπόλοιπων τριών επαγγελµατικών 
κλάδων ως εξής: το 5.2% στους δικηγόρους, 5.0% στους λογιστές – οικονοµολόγους 
και 0.6% στους συµβολαιογράφους.   
 

Πίνακας 2.27: Επιχορηγούµενοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και δηµόσια 
χρηµατοδότηση, ανά επαγγελµατική δραστηριότητα 

Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 

Από τη χωρική κατανοµή των επιλεγµένων προς ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και 
κατ’ επέκταση των χρηµατοδοτήσεων, αναδεικνύεται η έµφαση του προγράµµατος 
«Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» στη στήριξη ελεύθερων επαγγελµατιών 
κυρίως από περιοχές της Ελλάδας εκτός της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των 
περιφερειών τους. Στα τρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα εκτός 
εκείνων τα οποία καλύπτουν τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα (ΠΕΠ Μακεδονίας – 
Θράκης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Κρήτης – Νήσων Αιγαίου), έχει 
έδρα το 50.7% των υποστηριζόµενων ελεύθερων επαγγελµατιών, στις ενισχυόµενες 
επενδύσεις των οποίων κατευθύνεται το 51.9% της δηµόσιας επιχορήγησης (Πίνακας 
2.28). Αυτά τα µερίδια είναι σαφώς υψηλότερα της αναλογίας τους στο σύνολο των 
δραστηριοποιούµενων στα συγκεκριµένα ελεύθερα επαγγέλµατα σε ολόκληρη τη 
χώρα και της συµβολής τους στον εγχώριο κύκλο εργασιών τους32.  
 
Επιπλέον, η οµοιοµορφία των κατανοµών των ενισχυόµενων ελεύθερων 
επαγγελµατιών και των χρηµατοδοτήσεων κατά ΠΕΠ, συνεπάγεται πολύ µικρές 
διαφορές στη µέση επιχορήγηση ανά επαγγελµατία, µε τις ατοµικές επιχειρήσεις 
ελεύθερου επαγγέλµατος που υπάγονται στα τρία προαναφερθέντα ΠΕΠ να 
βρίσκονται πάλι στις υψηλότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης (Πίνακας 2.29). 

                                                
32 Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Μητρώων Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2005, οι επιχειρήσεις των  
ευρύτερων κλάδων στους οποίους ταξινοµούνται τα περιλαµβανόµενα στο πρόγραµµα επαγγέλµατα 
(69, 70, 71 και 86 κατά Κ.Α.Δ. 2008) και δραστηριοποιούνται στις γεωγραφικές περιοχές που 
υπάγονται στα ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Κρήτης – 
Νήσων Αιγαίου, αποτελούν το 27.3% του συνόλου των επιχειρήσεων των συγκεκριµένων κλάδων 
πανελλαδικά και συνεισφέρουν το 19.3% του εγχώριου κύκλου εργασιών τους.  

Επάγγελµα Αριθµός 
Ενισχυόµενων 

Κατανοµή 
Ενισχυόµενων 

ανά 
επάγγελµα 

Δηµόσια 
Επιχορήγηση 

(€) 

Κατανοµή Δηµ. 
Επιχορήγησης 
ανά επάγγελµα 

Αρχιτέκτονες - 
Μηχανικοί κ.λ.π. 4,071 49.5% 27,386,261.8 39.9% 

Δικηγόροι 889 10.8% 3,562,716.3 5.2% 
Ιατροί - Οδοντίατροι 2,372 28.8% 33,855,545.6 49.3% 
Λογιστές – 
Οικονοµολόγοι 786 9.6% 3,436,755.3 5.0% 

Συµβολαιογράφοι 105 1.3% 422,248.7 0.6% 
ΣΥΝΟΛΟ 8,223 100.0% 68,663,527.7 100.0% 
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Πίνακας 2.28: Χρηµατοδοτούµενοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και δηµόσια 

χρηµατοδότηση, ανά ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Αριθµός 
Ενισχυόµε-

νων 

% 
Ενισχυόµενων 
στο σύνολο 

Δηµόσια 
Επιχορήγηση 

(€) 

% Δηµ. Επιχο-
ρήγησης στο 
σύνολο 

ΠΕΠ Αττικής 2,462 29.9% 20,264,758.6 29.5% 
ΠΕΠ  Μακεδονίας - Θράκης 1,593 19.4% 12,769,826.7 18.6% 
ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας - Ηπείρου 1,485 18.1% 12,559,659.3 18.3% 

ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου  1,357 16.5% 11,658,954.4 17.0% 
ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας - 
Πελοποννήσου - Ιόνιων Νήσων 1,326 16.1% 11,410,328.7 16.6% 

ΣΥΝΟΛΟ 8,223  100.0% 68,663,527.7  100.0% 
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Η διάχυση των ενισχύσεων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας υλοποιεί τον 
σχεδιασµό του προγράµµατος για αποκεντρωµένη κατανοµή των διατιθέµενων πόρων 
του, που παρουσιάστηκε στην υποενότητα 2.3.1 και στον Πίνακα 2.25, βοηθώντας 
έτσι στο «Να αναπτυχθεί σε έκταση και βάθος η εσωτερική αγορά» (12η Ο.Κ.Γ.). 
Μάλιστα, καθώς ο πίνακας 2.25 αφορά NUTS 2 περιφέρειες, εκ των οποίων όσες 
βρίσκονται στην Μακεδονία και τη Θράκη συµπεριλαµβάνονται στο ΠΕΠ 
Μακεδονίας – Θράκης και συνεπώς τα µεγέθη τους δεν διαχωρίζονται σε επίπεδο 
ΠΕΠ από εκείνα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία βρίσκεται η 
Θεσσαλονίκη, η χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης περιφέρειας και της Αττικής 
είναι συνολικά σαφώς µικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στα ΠΕΠ στα οποία 
υπάγονται. 
 
Πίνακας 2.29: Μέσο Μέγεθος επένδυσης ανά ελεύθερο επαγγελµατία (κατά ΠΕΠ 

του ΕΣΠΑ 2007-2013) 
 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                     
                                 Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Τα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελµατίες των οποίων οι επενδυτικές προτάσεις 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών», ικανοποιούν 
και τα υπόλοιπα από τα βασικά χαρακτηριστικά-προτεραιότητές του, που επίσης 
παρατέθηκαν στην υποενότητα 2.3.1. 
 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα 

Μέσο Μέγεθος 
Επένδυσης  

(€) 
ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 8,231.0 
ΠΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου 8,016.2 
ΠΕΠ Αττικής 8,457.7 
ΠΕΠ - Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας - Ηπείρου 8,591.7 

ΠΕΠ - Δυτική Ελλάδας - 
Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων 8,605.1 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 8,350.2 
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Αναλυτικότερα, η βαρύτητα που δίνει η προκήρυξη και τα κριτήρια του 
προγράµµατος στην επιλογή ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν ασκούν το ατοµικό 
επάγγελµά τους περισσότερα από πέντε χρόνια, µέσω κυρίως των καθορισµένων 
ελάχιστων ορίων ακαθάριστων εσόδων για όσους έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 και του τρίτου κριτηρίου αξιολόγησης, 
αντανακλάται στην υψηλή αναλογία τους στο σύνολο των ενισχυόµενων ελεύθερων 
επαγγελµατιών: οι υπαγόµενοι στο πρόγραµµα ελεύθεροι επαγγελµατίες µε έναρξη 
δραστηριότητας µετά την 1/1/2004 αποτελούν το 65% αυτών (Πίνακας 2.30). 
 
Πίνακας 2.30: Κατανοµή ενισχυόµενων ελεύθερων επαγγελµατιών ως προς τα 

χρόνια δραστηριότητας τους 
Έναρξη 
Δραστηριότητας 

Αριθµός Ελ. 
Επαγγελµατιών 

% επί του 
συνόλου 

Μετά την 1/1/2004 5,348 65.0% 
Πριν την 1/1/2004 2,875 35.0% 
ΣΥΝΟΛΟ 8,223 100% 

                         Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Η επιχορήγηση κατά κύριο λόγο ελεύθερων επαγγελµατιών µε λίγα χρόνια 
δραστηριότητας επαληθεύεται και από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε το τρίτο 
κριτήριο, στο οποίο η κλιµάκωση της βαθµολόγησης είναι αντίστροφη του χρόνου 
που έχει παρέλθει από την είσοδο στο ελεύθερο επάγγελµα. Σε συµφωνία µε τα 
στοιχεία του Πίνακα 2.30, το 64.9% όσων έχουν επιλεχθεί προς χρηµατοδότηση 
έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία σε αυτό το κριτήριο, ένα βαθµό, για τη λήψη της 
οποίας έπρεπε τα ακέραια έτη που έχουν περάσει από την έναρξη δραστηριότητας να 
µην ξεπερνούν τα πέντε, αφαιρώντας το έτος έναρξης από το 2009 (Πίνακας 2.31). 
Επιπλέον, βαθµολογίες µεταξύ 1 και 0.7 βαθµού, που αντιστοιχούν σε πέντε έως 
δεκαπέντε έτη δραστηριότητας, έλαβαν 2,213 ελεύθεροι επαγγελµατίες ή το 26.8% 
όσων θα επιχορηγηθούν. Επακόλουθα, µόλις το 8.3% των ελεύθερων επαγγελµατιών 
που θα χρηµατοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια τους, είχαν συµπληρώσει 
τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια δραστηριότητας, που αντιστοιχούν σε βαθµολογία 
χαµηλότερη του 0.7. 
 
Πίνακας 2.31: Κατανοµή ενισχυόµενων ελεύθερων επαγγελµατιών ως προς τα 

χρόνια δραστηριότητας τους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Συνεπώς, µε την επιλογή ελεύθερων επαγγελµατιών που στην πλειοψηφία τους δεν 
έχουν χρονικά µακρά δραστηριότητα στο επάγγελµά τους, το πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών» συµβάλλει ουσιαστικά στη «διευκόλυνση της αυτο-

Βαθµός 
Ενισχυόµενοι 
Ελεύθεροι 

Επαγγελµατίες 

% επί 
του 

συνόλου 
0.1 15 0.2% 

0.1<-<0.7 531 6.5% 
0.7 128 1.6% 

0.7<-<1 2,213 26.8% 
1 5,336 64.9% 
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απασχόλησης και του ξεκινήµατος των µικρών επιχειρήσεων», που αποτελεί 
προτεραιότητα στο πλαίσιο  του έβδοµου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 για «ενίσχυση 
της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων». Επίσης, προωθεί 
σαφώς την 19η Ο.Κ.Γ. («να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, να 
ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους 
αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και 
άεργων»).   
 
Εκτός από ελεύθερους επαγγελµατίες που εξασκούν λίγα χρόνια το επάγγελµά τους, 
στο πρόγραµµα έχουν ενταχθεί, σε σχετικά υψηλή αναλογία, ελεύθεροι 
επαγγελµατίες ειδικών οµάδων του πληθυσµού, κυρίως άτοµα µε αναπηρία, καθώς 
και µε φορολογική έδρα-τόπο εγκατάστασης της επένδυσης σε νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο των 3.100 κατοίκων ή τόπο εγκατάστασης της επένδυσης σε µικρούς 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορεινών περιοχών. Αναλυτικότερα, έχουν 
επιλεχτεί προς χρηµατοδότηση 143 επενδυτικά σχέδια ελεύθερων επαγγελµατιών που 
έχουν κάποια αναπηρία, 39 προέρχονται από ατοµικές επιχειρήσεις ελεύθερων 
επαγγελµατιών σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων και 30 έχουν 
ως τόπο εγκατάστασης ορεινές περιοχές (Πίνακας 2.32). 
 

Πίνακας 2.32: Επιλεγµένες Επενδύσεις Ειδικών Οµάδων του Πληθυσµού  

Ειδική Οµάδα 
Ενισχυόµενοι 

% στο σύνολο 
των 

ενισχυόµενων 
Α.µ.Ε.Α. 143 1.7% 
Νησί µε πληθυσµό <3100 39 0.5% 
Μικροί Ορεινοί Ο.Τ.Α. 30 0.4% 

            Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Επιτυγχάνεται εποµένως η διευκόλυνση πρόσβασης στην χρηµατοδότηση ελεύθερων 
επαγγελµατιών από τις τρεις συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, που 
δηµιουργούσε η εξαίρεσή τους από την προϋπόθεση ελάχιστου επιπέδου 
ακαθάριστων εσόδων κατά τις τελευταίες δύο χρήσεις για όσους είχαν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας πριν την 1/1/2004. Έτσι, προωθούνται  η απασχόληση ατόµων µε 
αναπηρία και η κοινωνική-επαγγελµατική ένταξη σε τοπικό επίπεδο, που 
περιλαµβάνονται στους ειδικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εντάσσονται 
στον ένατο Γενικό Στόχο του, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούν την 17η Ο.Κ.Γ.  που 
εστιάζει στο «να εφαρµοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη 
απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασίας 
και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής». Επιπρόσθετα, ειδικά η 
στήριξη των Α.µ.Ε.Α. υποστηρίζει την πτυχή της 19ης Ο.Κ.Γ. που αφορά τα 
µειονεκτούντα άτοµα. 
 
Σε ότι αφορά το βασικό στόχο του προγράµµατος, την απόκτηση από τους 
επαγγελµατίες των υπαγόµενων σε αυτών οικονοµικών δραστηριοτήτων σύγχρονου, 
τεχνολογικού εξοπλισµού, τόσο το πλήθος των ενισχύσεων, όσο και η κατανοµή τους 
καθώς και η κατανοµή του προϋπολογισµού τους ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης, 
φανερώνουν πολύπλευρη στήριξη στο πεδίο παρέµβασης του προγράµµατος των 
περισσότερων ελεύθερων επαγγελµατιών που εντάχθηκαν σε αυτό. Δεδοµένου ότι 
κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας είχε δικαίωµα αίτησης επιχορήγησης για όλες τις 
κατηγορίες επενδυτικών δαπανών, εγκρίθηκαν από το πρόγραµµα 6,358 ενισχύσεις 
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εξοπλισµού Η/Υ (hardware), 5,283 ενισχύσεις λογισµικού (software) και 4,679 
ενισχύσεις εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού. Στο σύνολο των ελεύθερων 
επαγγελµατιών των οποίων οι επενδυτικές προτάσεις εντάχθηκαν στο πρόγραµµα, 
επιχορήγηση για εξοπλισµό Η/Υ έλαβε το 77.3%, για λογισµικό το 64.2% και για 
εξειδικευµένο τεχνολογικό εξοπλισµό το 56.9% (Πίνακας 2.33). Αρκετά διαφορετική 
κατανοµή µεταξύ των κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών υφίσταται ως προς τo ύψος 
των προϋπολογισµών τους: το 59.1% των προϋπολογισµών αφορά εξειδικευµένο 
τεχνολογικό εξοπλισµό, το 26.3% αντιστοιχεί σε επενδύσεις εξοπλισµού Η/Υ και το 
14.6% λογισµικού.    
 
Πίνακας 2.33: Πλήθος ενισχύσεων ανά κατηγορία επιλέξιµων δαπανών και 

επιχορηγούµενοι προϋπολογισµοί τους  

* Κάθε ενισχυόµενος ελεύθερος επαγγελµατίας είχε δικαίωµα αίτησης για επιχορήγηση και στις τρεις 
κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών 
** Δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση στοιχείων για τους επιχορηγούµενους προϋπολογισµούς ανά 
κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης. 
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Η σηµαντική διάσταση ανάµεσα στις κατατάξεις των κατηγοριών δαπανών µε βάση 
το πλήθος των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν και µε κριτήριο την κατανοµή των 
χρηµατοδοτούµενων προϋπολογισµών, συνεπάγεται την ύπαρξη µεγάλων διαφορών 
στο µέσο προϋπολογισµό της επένδυσης κάθε είδους δαπάνης. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.34, οι επενδύσεις σε εξειδικευµένο τεχνολογικό εξοπλισµό, είχαν, κατά 
µέσο όρο, τριπλάσιο προϋπολογισµό από τον εξοπλισµό Η/Υ (hardware), την 
επόµενη κατηγορία δαπανών ως προς το µέσο προϋπολογισµό επιχορηγούµενης 
επένδυσης. Η υψηλή σηµασία/αξία του επαγγελµατικού εξοπλισµού επαυξάνεται από 
το γεγονός ότι τα επαγγέλµατα των ιατρών και των οδοντιάτρων, στα οποία 
χρησιµοποιούνται σχετικά ακριβά µηχανήµατα και εξειδικευµένα εργαλεία, 
συµπεριλαµβάνονται στα ενισχυόµενα από το πρόγραµµα και επιπλέον, όπως 
προέκυψε από την παρουσίαση της κατανοµής των δηµόσιων ενισχύσεων, έχουν 
απορροφήσει σχεδόν το 50% αυτών.  
 
Η παροχή ενισχύσεων και για τις τρεις κατηγορίες δαπανών στην πλειοψηφία των 
ελεύθερων επαγγελµατιών που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών» και γενικότερα, η αρκετά ισορροπηµένη µεταξύ των κατηγοριών 
δαπανών κατανοµή των ενισχύσεων, βοηθούν σαφώς στην εφαρµογή των 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
και στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που σχετίζονται µε αυτές. Ο 

Κατηγορία 
Επιλέξιµης 
Δαπάνης 

Αριθµός 
Ενισχύσεων 

% επί 
Ενισχυό-
µενων* 

Προϋπολογισµός 
(€)** 

% επί 
Συνολικού 

Προϋπολογισµού 
Εξοπλισµός 
Η/Υ (hardware) 6,358 77.3% 29,104,115.8 26.3% 

Λογισµικό 
(software) 5,283 64.2% 16,141,246.3 14.6% 

Εξειδικευµένος 
τεχνολογικός 
εξοπλισµός 

4,679 56.9% 65,471,695.8 59.1% 

ΣΥΝΟΛΟ 16,320  110,717,058.0 100,0% 
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µεγάλος αριθµός χρηµατοδοτήσεων για την απόκτηση καινούργιου hardware και 
software προωθεί την «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη 
συστηµατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους 
τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης» (έκτος Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-
2013) και έχει ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η 
πραγµατική χρήση των ΤΠΕ και να οικοδοµηθεί µια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς 
αποκλεισµούς» (όγδοη Ο.Κ.Γ.). Ειδικά µε την  υποστήριξη αγοράς εξειδικευµένου 
σε κάθε επάγγελµα τεχνολογικού εξοπλισµού, διευκολύνεται το «Να αναπτυχθεί σε 
έκταση και βάθος η εσωτερική αγορά», στην κατεύθυνση της «προώθησης µιας 
πλήρως λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών» (12η Ο.Κ.Γ.) και, σε 
ευρύτερο πεδίο, επιτυγχάνεται «Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και αύξηση της 
παραγωγικότητας» (δεύτερος Γ.Σ.).  
 
Πίνακας 2.34: Μέσος Προϋπολογισµός Επένδυσης ανά κατηγορία δαπάνης 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Πέρα από τη συµβατότητα των στοιχείων για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που 
έχουν επιλεγεί προς ενίσχυση και των κατανοµών των δηµόσιων επιχορηγήσεων που 
παρουσιάστηκαν, µε τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης του προγράµµατος 
«Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών», και κατ’ επέκταση µε τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010 
της Ε.Ε. και τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 µε τις οποίες αυτά συνδέονται, 
εξετάζονται στη συνέχεια οι επιδόσεις των χρηµατοδοτούµενων ελεύθερων 
επαγγελµατιών σε όσα κριτήρια αξιολόγησής τους δεν έχουν µέχρι τώρα 
παρουσιαστεί,  δηλαδή στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο. 
 
Στο πρώτο κριτήριο, το οποίο µε τα δύο υποκριτήριά του αξιολογεί τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος σε σύγκριση µε τους 
υπόλοιπους ανταγωνιστές σε κάθε επάγγελµα για τη λήψη ενίσχυσης σε όρους α) 
καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος και β) ακαθάριστων εσόδων, η µεγάλη 
πλειοψηφία των συµµετεχόντων σηµείωσε πολύ καλές επιδόσεις.  
 
Αναλυτικότερα, στο πρώτο υποκριτήριο, οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα από όλα τα 
ελεύθερα επαγγέλµατα είχαν -κατά µέσο όρο τη διετία πριν την προκήρυξη του 
προγράµµατος- καθαρό εισόδηµα από ατοµικό ελεύθερο επάγγελµα ίσο ή µεγαλύτερο 
της διαµέσου του εισοδήµατος όσων συναδέλφων τους κατέθεσαν επενδυτικό σχέδιο, 
σε ποσοστό 81.0% (Πίνακας 2.35). Μικρές διαφορές παρατηρούνται µεταξύ των 
κατανοµών των επαγγελµάτων: οι αρχιτέκτονες – µηχανικοί κ.λ.π. παρουσιάζουν την 
υψηλότερη αναλογία επαγγελµατιών µε καθαρό εισόδηµα ίδιο ή µεγαλύτερο της 

Κατηγορία Επιλέξιµης 
Δαπάνης 

Μέσος 
Προϋ/σµός 
επένδυσης (€) 

Εξοπλισµός Η/Υ (hardware) 4,577.6 

Λογισµικό (software) 3,055.3 

Εξειδικευµένος τεχνολογικός 
εξοπλισµός 13,992.7 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 6,784.1 
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διαµέσου τιµής στον κλάδο τους (82.7%) και οι συµβολαιογράφοι τη χαµηλότερη, µε 
ποσοστό όµως που δεν υπολείπεται σηµαντικά των πρώτων στην κατάταξη (71.4%).   
 
Πίνακας 2.35: Βαθµολογική Κατανοµή Ενισχυόµενων Επαγγελµατιών στο 
υποκριτήριο αξιολόγησης του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος 

Βαθµολογία Ιατροί - 
Οδοντίατροι 

Αρχιτέκτονες 
- Μηχανικοί 
κ.λ.π. 

Δικηγόροι Συµβολαιο-
γράφοι 

Λογιστές - 
Οικονοµο-
λόγοι 

ΣΥΝΟΛΟ  

0 0.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.6% 0.3% 
Ενδιάµεσοι 20.5% 17.0% 20.7% 28.6% 18.3% 18.7% 

1 79.3% 82.7% 79.2% 71.4% 81.0% 81.0% 
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Ωστόσο  καθοριστικός παράγοντας για την αξιολόγηση αυτών των επιδόσεων είναι η 
διάµεσος τιµή του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος σε κάθε ελεύθερο επάγγελµα 
κατά τα δύο έτη που λαµβάνονταν υπόψη από το υποκριτήριο. Ο Πίνακας 2.36 
περιέχει αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Με εξαίρεση τα επαγγέλµατα των αρχιτεκτόνων-
µηχανικών κ.λ.π. και των δικηγόρων, οι διάµεσοι καθαρού εισοδήµατος στα 
υπόλοιπα επαγγέλµατα κρίνονται ως µέτρο σύγκρισης, δεδοµένου και ότι το 65% των 
επιχορηγούµενων ελεύθερων επαγγελµατιών έχουν συµπληρώσει λίγα χρόνια 
δραστηριότητας, υψηλές. Η υψηλότερη από όλα τα επαγγέλµατα, υπερδιπλάσια της 
δεύτερης µεγαλύτερης, διάµεσος τιµή καθαρού εισοδήµατος στους 
συµβολαιογράφους, εξηγεί το ελαφρά χαµηλότερο σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα 
επαγγέλµατα τµήµα των επιχορηγούµενων σε αυτό το επάγγελµα που βρίσκονται 
πάνω από αυτή. Τα µεγάλα ποσοστά -σχετικά καινούργιων στην πλειοψηφία τους- 
ελεύθερων επαγγελµατιών που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία στο συγκεκριµένο 
υποκριτήριο, σε όλα ανεξαιρέτως τα ενταγµένα στο πρόγραµµα επαγγέλµατα, 
αποτελούν ισχυρή ένδειξη της ευρωστίας των ατοµικών επιχειρήσεών τους και της 
ανοδικής δυναµικής τους. 
 
Πίνακας 2.36: Διάµεσοι Καθαρού Εισοδήµατος που χρησιµοποιήθηκαν στο 

υποκριτήριο αξιολόγησης για το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα 
 
 
 
                          
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
                         Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.  
 
Παραπλήσιες επιδόσεις έχουν σηµειώσει οι ενισχυόµενοι στην αξιολόγηση µε το 
δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτήριου. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν 
υπαχθεί στο πρόγραµµα και είχαν κατά µέσο όρο στη διετία πριν την προκήρυξή του, 
ίσα ή υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα από τη διάµεσο τιµή των ακαθάριστων εσόδων 

Επάγγελµα 

Διάµεσος 
Καθαρού 

Εισοδήµατος  
2007 

Διάµεσος 
Καθαρού 

Εισοδήµατος  
2008 

Αρχιτέκτονες - 
Μηχανικοί κ.λ.π. 7,442.6 10,439.4 

Δικηγόροι 7,305.9 9,370.7 
Ιατροί - Οδοντίατροι 18,799.0 21,472.8 
Λογιστές – 
Οικονοµολόγοι 11,325.8 13,828.9 

Συµβολαιογράφοι 41,258.3 42,424.1 
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όσων συναδέλφων τους υπέβαλαν επενδυτική πρόταση, αποτελούν το  76.4% όσων 
έχουν επιλεγεί να επιχορηγηθούν (Πίνακας 2.37). Όπως και στο προηγούµενο 
υποκριτήριο, η κατανοµή της βαθµολογίας δεν διαφέρει σηµαντικά από το ένα 
ελεύθερο επάγγελµα στο άλλο:  το 77.6% των λογιστών – οικονοµολόγων που έχουν 
επιλεχθεί να χρηµατοδοτηθούν, είχαν περισσότερα ακαθάριστα έσοδα από τη 
διάµεσο τιµή αυτού του µεγέθους στον κλάδο τους, ποσοστό που είναι το υψηλότερο 
µεταξύ των επαγγελµάτων στα οποία απευθύνεται το πρόγραµµα. Στο κάτω άκρο 
αυτής της κατάταξης βρίσκονται οι συµβολαιογράφοι, όµως και σε αυτούς το 
αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το υψηλό 66.7%.    
 
Πίνακας 2.37: Βαθµολογική Κατανοµή Ενισχυόµενων Επαγγελµατιών στο 

υποκριτήριο αξιολόγησης των ακαθάριστων εσόδων 

Βαθµολογία Ιατροί - 
Οδοντίατροι 

Αρχιτέκτονες 
- Μηχανικοί 
κ.λ.π. 

Δικηγόροι Συµβολαιο-
γράφοι 

Λογιστές - 
Οικονοµο-
λόγοι 

ΣΥΝΟΛΟ 

0 0.7% 0.8% 0.6% 2.9% 1.9% 0.9% 
Ενδιάµεσοι 23.2% 22.1% 26.0% 30.5% 20.5% 22.8% 

1 76.1% 77.1% 73.5% 66.7% 77.6% 76.4% 
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ) 
 
Η αξιολόγηση των παραπάνω αποτελεσµάτων µε γνώµονα τη διάµεσο τιµή των 
ακαθάριστων εσόδων σε κάθε ελεύθερο επάγγελµα κατά τα δύο έτη που 
λαµβάνονταν υπόψη από το υποκριτήριο, καταλήγει σε παρόµοια συµπεράσµατα µε 
την αντίστοιχη για το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα. Οι διάµεσοι ακαθάριστων 
εσόδων στα επαγγέλµατα των συµβολαιογράφων, των ιατρών – οδοντιάτρων και των 
λογιστών-οικονοµολόγων κρίνονται υψηλές, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το 65% των 
επιχορηγούµενων ελεύθερων επαγγελµατιών έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας 
πριν λιγότερα από έξι χρόνια, και κατά συνέπεια συνιστούν ένα αυστηρό κριτήριο 
αξιολόγησης (Πίνακας 2.38). Σχετικά υψηλή κρίνεται και η διάµεσος τιµή 
ακαθάριστων εσόδων στα επαγγέλµατα αρχιτεκτόνων – µηχανικών το 2008. Κατά 
συνέπεια, η λήψη ανεξαρτήτως επαγγέλµατος της υψηλότερης βαθµολογίας από τη 
µεγάλη πλειοψηφία των επιλεγµένων προς ενίσχυση ελεύθερων επαγγελµατιών και 
σε αυτό το υποκριτήριο, επαληθεύει την ευρωστία και τις υγιείς προοπτικές των 
ατοµικών επιχειρήσεών τους. 
 
Η επιλογή από τα δύο υποκριτήρια, µέσω του αντικειµενικού και -όπως 
αποδεικνύεται από τα στατιστικά δεδοµένα- αυστηρού δείκτη της διαµέσου τιµής, 
των πλέον βιώσιµων και δυναµικών ατοµικών επιχειρήσεων για χρηµατοδότηση, 
ευνόητα συµβάλλει στη «διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης µεταχείρισης του 
πολίτη και της επιχείρησης», που  αποτελεί προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο 
πλαίσιο του 12ου Γ.Σ.. Αναµφίβολα υλοποιείται επίσης η 3η Ο.Κ.Γ. («Να προωθηθεί 
η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε προσανατολισµό την ανάπτυξη και την 
απασχόληση»).  
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Πίνακας 2.38: Διάµεσοι Ακαθάριστων Εσόδων που χρησιµοποιήθηκαν στο 
υποκριτήριο αξιολόγησης για τα ακαθάριστα έσοδα 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.  
 
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Ενίσχυση 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών» έχουν σχεδόν στο σύνολό τους ως κύρια πηγή 
εισοδηµάτων τους το ελεύθερο ατοµικό τους επάγγελµα. Σύµφωνα µε τις 
βαθµολογίες του δεύτερου κριτηρίου, το 95.5% των δικαιούχων των 
χρηµατοδοτήσεων έλαβαν τη µέγιστη βαθµολογία σε αυτό το κριτήριο, έναν βαθµό 
(Πίνακας 2.39). Υπενθυµίζεται ότι προκειµένου να δοθεί αυτή η βαθµολογία, έπρεπε 
το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του ελεύθερου επαγγελµατία κατά τη διετία πριν 
το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης να προέρχεται κατά µέσο όρο σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70% από την άσκηση του ατοµικού ελεύθερου επαγγέλµατος. 
Η κατανοµή της βαθµολογίας στο δεύτερο κριτήριο παρουσιάζει µικρές διαφορές 
µεταξύ των επαγγελµάτων, µε το 99% των συµβολαιογράφων που λαµβάνει τη 
µέγιστη βαθµολογία σε αυτό να είναι το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των 
επαγγελµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα και τους οικονοµολόγους-
λογιστές να σηµειώνουν τη χαµηλότερη αντίστοιχη επίδοση, που φθάνει όµως το 
92.9%. 
 
Πίνακας 2.39: Βαθµολογική Κατανοµή Ενισχυόµενων Επαγγελµατιών στο 

κριτήριο αξιολόγησης καθαρό εισόδηµα προς σύνολο εισοδηµάτων 

Βαθµολογία Ιατροί - 
Οδοντίατροι 

Αρχιτέκτονες 
- Μηχανικοί 
κ.λ.π. 

Δικηγόροι Συµβολαιο-γράφοι 

Λογιστές - 
Οικονοµο-
λόγοι 

ΣΥΝΟΛΟ 

0 0.5% 0.6% 0.2% 0.0% 1.3% 0.6% 
Ενδιάµεσοι 3.7% 4.0% 2.9% 1.0% 5.9% 4.0% 

1 95.8% 95.4% 96.9% 99.0% 92.9% 95.5% 
Πηγή: ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. 
 
Συνεπώς, οι ενταγµένες στο πρόγραµµα ατοµικές επιχειρήσεις, εκτός του ότι είναι 
εύρωστες και ανήκουν ως επί το πλείστον σε σχετικά καινούργιους ελεύθερους 
επαγγελµατίες, αποτελούν και το βασικό µέσο βιοπορισµού τους. Έτσι, µέσω του 
δεύτερου κριτηρίου, περιορίστηκε η πιθανότητα στήριξης ελεύθερων επαγγελµατιών 
των οποίων τα εισοδήµατα προέρχονται κατά κύριο λόγο εκτός του ελεύθερου 
επαγγέλµατος, εποµένως έχουν περισσότερες εναλλακτικές πηγές άντλησης 
οικονοµικών πόρων από συναδέλφους τους που τα εισοδήµατά τους προέρχονται 

Επάγγελµα 

Διάµεσος  
Ακαθάριστων  
Εσόδων  

2007 

Διάµεσος  
Ακαθάριστων 
Εσόδων  

2008 
Αρχιτέκτονες - 
Μηχανικοί κ.λ.π. 14,080.0  18,117.5 

Δικηγόροι 9,246.3  10,661.7 
Ιατροί - Οδοντίατροι 37,317.6  42,090.0 
Λογιστές – 
Οικονοµολόγοι 17,616.0  21,000.0 

Συµβολαιογράφοι 75,056.0 77,433.1 
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σχεδόν αποκλειστικά από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλµατος. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, το δεύτερο κριτήριο προωθεί τη «διασφάλιση της δίκαιης και ισότιµης 
µεταχείρισης του πολίτη και της επιχείρησης», που συγκαταλέγεται στις 
προτεραιότητες του 12ου Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ συµβάλλει και στο «Να 
προωθηθεί η αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων µε προσανατολισµό την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» (3η Ο.Κ.Γ.).  
 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων που αφορούν α) τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν επιλεχθεί προς επιχορήγηση από το πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» και τις επιδόσείς τους στα κριτήρια 
αξιολόγησής τους και β) τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εγκεκριµένων 
χρηµατοδοτήσεων, προκύπτει ότι οι υποστηριζόµενες επενδύσεις και οι δικαιούχοι τους 
ανταποκρίνονται και ικανοποιούν πλήρως το βασικό στόχο και τις προτεραιότητες του 
προγράµµατος, που παρουσιάστηκαν στις υποενότητες 3.1 και 3.2 του παρόντος. Από το 
σύνολο των στατιστικών στοιχείων επιβεβαιώνεται η εξυπηρέτηση -µέσω των 
επιχορηγούµενων ελεύθερων επαγγελµατιών και επενδύσεων- των Γενικών Στόχων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 της Ε.Ε., που συσχετίζονται µε τις 
προτεραιότητες  του προγράµµατος και τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιεί. Πιο 
συγκεκριµένα οι υποστηριζόµενοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και τα επενδυτικά σχέδιά 
τους συνδράµουν την επίτευξη  πέντε Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2ος ,6ος ,7ος ,9ος και 
12ος) και συµβάλλουν στην εφαρµογή πέντε Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση της Ε.Ε. (3η ,8η ,12η ,17η και 19η). Ως εκ τούτου, η συνάφεια του 
προγράµµατος µε την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-
2013 είναι ιδιαίτερα στενή. 
 
2.3.4. Ανακεφαλαίωση Προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών» 
 
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
προκηρύχτηκε τον Αύγουστο του 2009, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων την 30/11/2009. Από τη διαλογή των κατατεθειµένων 
επενδυτικών προτάσεων βάσει των όρων του προγράµµατος και των κριτηρίων 
αξιολόγησης που περιλάµβανε, επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση 8.223 ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. Οι επιχορηγήσεις που τους δόθηκαν αφορούσαν α) 6,358 αγορές 
εξοπλισµού Η/Υ (hardware), β) 5,283 αγορές λογισµικού (software) και γ) 4,679 
δαπάνες απόκτησης εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός των επενδύσεων έφτανε τα 110,7 εκ., στα οποία η δηµόσια 
επιχορήγηση ανήλθε σε € 68.7 εκ.  
 
Ο βασικός σκοπός του προγράµµατος, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει για τη 
συµµετοχή των ελεύθερων επαγγελµατιών σε αυτό, καθώς και οι κατηγορίες 
επιλέξιµων δαπανών που περιλαµβάνει, αφενός εξυπηρετούν την επίτευξη Γενικών 
Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013, αφετέρου στηρίζουν την υλοποίηση Ολοκληρωµένων 
Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 της 
Ε.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, προωθούνται πέντε Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 
(2ος,6ος,7ος,8ος και 9ος) και υποστηρίζονται πέντε Ο.Κ.Γ. (1η,8η,12η,17η και 19η) 
(αναλυτική παρουσίαση στην υποενότητα 2.3.1).  
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Η συσχέτιση του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» µε τους 
στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές της 
Ε.Ε., επαληθεύεται και επεκτείνεται από τα κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη διαλογή των υποβεβληµένων επενδυτικών σχεδίων. Το 
περιεχόµενο των κριτηρίων και τα µεγέθη που χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολογική 
διαδικασία, συνάδουν µε τους 7ο και 12ο Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και παράλληλα 
ακολουθούν τις 3η και 19η Ο.Κ.Γ. (υποενότητα 2.3.2).   
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τους χρηµατοδοτούµενους ελεύθερους επαγγελµατίες 
προκύπτει διασπορά τους κυρίως εκτός των περιφερειών της χώρας στις οποίες 
βρίσκονται τα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 
περισσότεροι εξ’ αυτών έχουν συµπληρώσει λιγότερα των έξι έτη δραστηριότητας 
στον επαγγελµατικό τους χώρο. Στους δικαιούχους των ενισχύσεων 
συµπεριλαµβάνονται και ειδικές οµάδες του πληθυσµού (άτοµα µε αναπηρία, 
επιχειρήσεις µε έδρα νησιά µε λίγους κατοίκους ή ορεινές περιοχές). Σηµαντική 
διασπορά εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων εµφανίζουν και οι παρεχόµενες 
επιχορηγήσεις, που παρουσιάζουν καλή κατανοµή και µεταξύ των κατηγοριών 
επιλέξιµων δαπανών. Επιπρόσθετα, οι επιδόσεις στα κριτήρια αξιολόγησης των 
ενταγµένων στο πρόγραµµα ελεύθερων επαγγελµατιών αναδεικνύουν α) την αρκετά 
καλή, µε σχετικά αλλά και απόλυτα κριτήρια, οικονοµική κατάσταση των ατοµικών 
επιχειρήσεων τους (1ο κριτήριο) και β) την πρωταρχική σηµασία της άσκησης 
ατοµικού επαγγέλµατος για το εισόδηµά τους (2ο κριτήριο). Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά των ενταγµένων στο πρόγραµµα ελεύθερων επαγγελµατιών και των 
εγκεκριµένων σε αυτούς επιχορηγήσεων, συµβάλλουν στην υλοποίηση πέντε Γ.Σ. 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2ος ,6ος ,7ος ,9ος και 12ος) και είναι συµβατά µε πέντε Ο.Κ.Γ. 
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε. (3η ,8η ,12η ,17η και 19η)  - 
(υποενότητα 2.3.3). 
 
Η σηµαντική συνδροµή του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών» στην επίτευξη των Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς και η 
συνάφειά του µε τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010, όπως προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά 
της προκήρυξής του, τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιεί, τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά των ενταγµένων στο πρόγραµµα ελεύθερων επαγγελµατιών και τις 
πολύ καλές επιδόσεις τους στα κριτήρια αξιολόγησής τους, τεκµηριώνουν τη 
συνεισφορά του στην εφαρµογή της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και στην επίτευξη 
των προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
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3. ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 
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3.1. Μεθοδολογική Σύνοψη 
 
Η παρούσα µελέτη-εµπειρογνωµοσύνη έχει ως αντικείµενό της την αξιολόγηση της 
συνάφειας των προγραµµάτων «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΜΕ/ΠΜΕ) στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-Υπηρεσιών» και 
«Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013  µε τους στόχους του τελευταίου, καθώς και µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (Ο.Κ.Γ.) για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2008-2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για αυτό το σκοπό, 
παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο της µελέτης το υφιστάµενο πλαίσιο πολιτικών 
και µηχανισµών χρηµατοδότησης, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και 
στην Ελλάδα, για την ενίσχυση των µικρών-πολύ µικρών επιχειρήσεων και των 
ελεύθερων επαγγελµατιών. Στην Ελλάδα, το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 2008-2010 περιλαµβάνουν στις προτεραιότητες και 
στους στόχους την –πολύπλευρη- στήριξη των ΜΕ/ΠΜΕ και των ελεύθερων 
επαγγελµατιών. Το ΕΣΠΑ 2007-2013, µε τη συµµετοχή του ελληνικού κράτους και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το βασικό δηµόσιο φορέα συγχρηµατοδότησης 
επενδύσεων στην Ελλάδα. Με την παρουσίαση των προγραµµάτων και των δράσεων 
για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελµατιών και των µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί/βρίσκονται σε εξέλιξη/αναµένονται στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, ολοκληρώνεται η πρώτη ενότητα.   
 
Στα προγράµµατα µε στόχευση την ενίσχυση των ΜΕ/ΠΜΕ και των ελεύθερων 
επαγγελµατιών συγκαταλέγονται και τα προγράµµατα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ) στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπορίου-
Υπηρεσιών» και «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών». Στο δεύτερο κεφάλαιο τα 
δύο προγράµµατα αξιολογούνται ως προς τη συµβατότητά τους µε τους Γενικούς 
Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις Ο.Κ.Γ. 2008-2010 της Ε.Ε., σε τρία στάδια. 
Πιο συγκεκριµένα, για καθένα από τα δύο προγράµµατα ξεχωριστά, αναλύεται 
καταρχάς το αντικείµενό του, βάσει της προκήρυξής του, δηλαδή οι στόχοι του, οι 
δυνητικοί δικαιούχοι των επιχορηγήσεών του, οι επιλέξιµες προς ενίσχυση από αυτό 
κατηγορίες δαπανών-επενδύσεων, λοιποί όροι και προϋποθέσεις του και εξετάζεται η 
συµβολή τους στην επίτευξη των Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013,  των Ο.Κ.Γ. και των 
εξειδικεύσεων αµφότερων. Στο δεύτερο στάδιο, παρουσιάζονται τα κριτήρια 
αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, των οποίων επίσης διερευνάται η 
συσχέτιση µε τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις Ο.Κ.Γ.. Η πρακτική συνδροµή 
του κάθε προγράµµατος στην επίτευξή τους ελέγχεται στο τελευταίο στάδιο, µε την 
εξέταση βασικών χαρακτηριστικών των επιλεγµένων από τη διαδικασία αξιολόγησης 
δικαιούχων των χρηµατοδοτήσεων, των επιχορηγούµενων επενδύσεών τους, καθώς 
και των βαθµολογιών τους στα κριτήρια αξιολόγησης. Τα απαραίτητα για αυτούς 
τους ελέγχους στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν µέσω συνεργασίας µε τη Μονάδα Δ΄, 
Ανταγωνισµού και Κρατικών Ενισχύσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού της 
Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Υ.Σ.), του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  
 
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των δύο προγραµµάτων «Ενίσχυση Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΕ/ΠΜΕ) στους τοµείς Μεταποίησης-Τουρισµού-
Εµπορίου-Υπηρεσιών» και «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» µε την παραπάνω 
µέθοδο, διατυπώθηκαν ορισµένες κρίσεις και προτάσεις επί των χρησιµοποιηθέντων 
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κριτηρίων αξιολόγησης, σχετικά µε την ορθότητά τους, εναλλακτικές µορφές που 
κάποια, λίγα εξ’ αυτών θα µπορούσαν να έχουν και τροποποιήσεις που πιθανότατα 
χρειάζονται, λαµβάνοντας υπόψη τα σηµερινά, εντελώς διαφορετικά από εκείνα της 
περιόδου σχεδιασµού και υλοποίησης των εδώ εξεταζόµενων προγραµµάτων, 
δεδοµένα στην ελληνική οικονοµία, υπό την επίδραση της δηµοσιονοµικής κρίσης 
που έκτοτε έλαβε χώρα. Στο τέλος της παρουσίασης κάθε προγράµµατος, 
ανακεφαλαιώνονταν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής του. 
 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και των 
δύο προγραµµάτων, καθώς και οι σηµαντικότερες κρίσεις-προτάσεις που έγιναν επί 
αυτών. 
 
3.2. Σύνοψη Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης 
 
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών» 
 
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς 
Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
προκηρύχτηκε τον Αύγουστο του 2009, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων την 18/12/2009. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής 
τους, επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση επενδύσεις 6,969 επιχειρήσεων. H συνοπτική 
αποτύπωση ανά κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης για τα εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια 
αφορά σε: 

 
   6,924 αγορές µηχανηµάτων-εξοπλισµού 
  5,896 διαδικασίες κατασκευής και εκσυγχρονισµού κτιρίων και 
εγκαταστάσεων 

   5,148 αποκτήσεις εξοπλισµού και εγκαταστάσεων εξοικονόµησης ενέργειας 
   4,250 δαπάνες για αµοιβές συµβούλων 
   4,151 δαπάνες για την αγορά-εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατοποίησης  
   2,661 δαπάνες προβολής-προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 
   2,498 αγορές εξοπλισµού και εγκαταστάσεων προστασίας περιβάλλοντος 
   813 δαπάνες για την πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 
   198 δαπάνες για την απόκτηση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας 

 
Ο συνολικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός των παραπάνω έφτασε τα € 995.7 
εκ., στα οποία η δηµόσια επιχορήγηση ανήλθε στα € 621 εκ..  
 
Οι κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών που είναι ενταγµένες 
στο πρόγραµµα συνδράµουν την εφαρµογή πολλών εκ των Ολοκληρωµένων 
Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-2010 της 
Ε.Ε., καθώς και αρκετών Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Πιο συγκεκριµένα, 
οι κατηγορίες ενισχυόµενων ενεργειών συσχετίζονται µε πέντε Ο.Κ.Γ. (3η, 7η, 8η, 9η 
και 11η). Σε επίπεδο Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι επιλέξιµες ενέργειες 
εξυπηρετούν έξι εξ’ αυτών, τους 2ο ,5ο, 6ο ,7ο ,15ο και 16ο (αναλυτικότερα, 
υποενότητα 2.2.1 του δεύτερου κεφαλαίου).   
 
Οι κατηγορίες χρηµατοδοτούµενων δαπανών είναι συµβατές µε την 3η, 8η και 11η 
Ο.Κ.Γ.. Ανεξαρτήτως του είδους των δαπανών, επειδή το πρόγραµµα αφορά πολύ 
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µικρές και µικρές επιχειρήσεις, παρουσιάζει συνάφεια µε την 15η Ο.Κ.Γ., ενώ η 
συµπερίληψη του κλάδου της µεταποίησης στους επιχορηγούµενους συνάδει µε την 
10η Ο.Κ.Γ.. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι όλες οι περιφέρειες της χώρας 
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα, προάγει την 1η Ο.Κ.Γ.. Επίσης, έξι Γενικοί Στόχοι 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 (1ος, 5ος, 7ος, 14ος, 15ος και 16ος) υποστηρίζονται µε την 
ενίσχυση επενδύσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών. Ειδικά η 
επιχορήγηση των τουριστικών επιχειρήσεων συµβάλλει στην υλοποίηση του τρίτου 
Γ.Σ. (υποενότητα 2.2.1 του δεύτερου κεφαλαίου). 
 
Συσχέτιση του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών»  µε τις βασικές 
κατευθύνσεις πολιτικής της Ε.Ε. και τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 
προκύπτει και από την εξέταση των κριτήριων αξιολόγησης των υποψήφιων προς 
ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων. Τα βασικά διαρθρωτικά µεγέθη των επιλεγµένων από 
τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και η βαθµολογία που πέτυχαν 
τόσο αυτές όσο και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν σε ορισµένα από τα πλέον 
σηµαντικά κριτήρια αξιολόγησής τους, πιστοποιούν την ύπαρξη αυτής της 
συσχέτισης. 
 
Αναλυτικότερα, τα κριτήρια διαλογής εξυπηρετούν 9 από τους 17 Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 
2007-2013, ενώ ορισµένοι εξ’ αυτών υποστηρίζονται από περισσότερα του ενός 
κριτήρια-υποκριτήρια, όπως παρουσιάστηκε στον Πίνακα 2.7 της υποενότητας 2.2.2 
του δεύτερου κεφαλαίου. Παράλληλα, τα κριτήρια αξιολόγησης ακολουθούν 11 από 
τις 24 Ο.Κ.Γ., αρκετές εκ των οποίων επίσης υποστηρίζονται από πολλά εξ’ αυτών 
(Πίνακας 2.6 της ίδιας υποενότητας).  
 
Τα στατιστικά στοιχεία των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων/επενδύσεων 
αποτυπώνουν την κατανοµή τους κυρίως εκτός των περιφερειών της χώρας στις 
οποίες βρίσκονται οι µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, δηλαδή στις περιφέρειες 
Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. Η υψηλή εκτιµώµενη άνοδος της 
απασχόλησης, κατά 32.0%, που οφείλεται στο πολύ µικρό µεγέθος των επιχειρήσεων 
που αφορά το πρόγραµµα, προέρχεται επίσης από τις τρεις παραπάνω περιφέρειες της 
δοµής του ΕΣΠΑ 2007-2013, και όχι από αυτές µε τα µεγάλα αστικά κέντρα της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στο πεδίο των βαθµολογιών των επιχειρήσεων και 
των επενδυτικών τους προτάσεων στα υποκριτήρια αξιολόγησής τους, κρίνονται πολύ 
καλές οι επιδόσεις τους ως προς i) την εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες 
(υποκριτήριο 1.1) ii) το βαθµό κάλυψης της επένδυσης από πρόσφατα 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη (3.4) iii) το ποσοστό αύξησης της απασχόλησης (4.2) iv) 
την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών (5.1) και v) στη διευκόλυνση ατόµων µε 
αναπηρία (5.6), ενώ θεωρούνται ικανοποιητικές ως προς i) την αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων ή το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης, ανάλογα µε την κατηγορία των 
λογιστικών της βιβλίων (υποκριτήριο 3.2) και ii) την υιοθέτηση/παραγωγή 
καινοτοµιών µέσω της επένδυσης (5.2). 
 
Σε αυτό το σηµείο, επισηµαίνεται, όπως και κατά την παρουσίαση των κριτηρίων 
αξιολόγησης στην υποενότητα 2.2.2 του δεύτερου κεφαλαίου, η αυστηρότητα του 
υποκριτήριου 4.1, που εξετάζει τη διατήρηση της προϋπάρχουσας της επένδυσης 
απασχόλησης στην επιχείρηση, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου και µετά την ολοκλήρωσή του. Η παραβίασή του οδηγεί σε επιστροφή 
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µέρους της επιχορήγησης, ενώ πάνω από κάποιο, στενό για τα ιδιαίτερα δυσµενή 
οικονοµικά δεδοµένα στην Ελλάδα µετά το δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό του 2009 
περιθώριο διακύµανσης της απασχόλησης, επιστρέφεται το σύνολο της επιχορήγησης 
εντόκως. Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σε βασικά δηµοσιονοµικά-
µακροοικονοµικά µεγέθη τη διετία 2009-2010, οι οποίες δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν κατά την περίοδο διαµόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης του 
προγράµµατος για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις στα µέσα του 2009, καθώς 
και τις προοπτικές εξέλιξης αυτών των µεγεθών στα επόµενα χρόνια, προτείνεται 
τροποποίηση-χαλάρωση αυτού του κριτηρίου.  
 
Επαναλαµβάνοντας την πρόταση που έγινε κατά την παρουσίαση των κριτηρίων στην 
ενότητα 2.2.2, συνίσταται α) να διευρυνθεί το όριο µείωσης της απασχόλησης πέραν 
του οποίου επιχειρήσεις που µείωσαν την απασχόλησή τους, οφείλουν να 
επιστρέψουν εντόκως τη ληφθείσα ενίσχυση, στις 0.35 ΕΜΕ, από 0.2 που ισχύει 
τώρα και β) να  αντικατασταθεί η αναλογική µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας 
επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που περιόρισαν την απασχόλησή τους κατά 
λιγότερο από 0.35 ΕΜΕ, µε µικρότερης έκτασης επιστροφές. Εάν δεν υπάρξουν 
παρεµβάσεις προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης των ποινών για τη µη 
διατηρησιµότητα της εργασίας, τότε τα προσεχή χρόνια, µετά από µια εκτιµώµενη 
τριετή –µέχρι τώρα- περίοδο ύφεσης (2009-2011), πολλές επιχειρήσεις θα 
επιστρέψουν εν µέσω ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας µεγάλο µέρος ή το 
σύνολο της επιχορήγησής τους, µε αποτέλεσµα να ακυρωθεί η όποια αναπτυξιακή 
δυναµική  πιθανότατα είχαν αρχίσει να θεµελιώνουν. 
 
Ολοκληρώνοντας την ανακεφαλαίωση της παρουσίασης του προγράµµατος 
Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης – 
Τουρισµού – Εµπορίου – Υπηρεσιών, επιβεβαιώνεται πολλαπλώς: 
 
α) από όλα τα χαρακτηριστικά της προκήρυξης του προγράµµατος {ενισχυόµενες 
θεµατικές ενότητες (κλάδοι), κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών, κατηγορίες 
επιλέξιµων ενεργειών}  
β) από τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαλογή των 
κατατεθειµένων επενδυτικών προτάσεων και  
γ) από τα διαρθρωτικά στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τις 
επιχειρήσεις και τις επενδύσεις που επιλέχτηκαν προς επιχορήγηση, καθώς και 
από τις ικανοποιητικές έως πολύ καλές επιδόσεις τους σε ορισµένα βασικά 
κριτήρια αξιολόγησής τους 

 
η πολύπλευρη, ουσιαστική συµβολή του συγκεκριµένου προγράµµατος του ΕΣΠΑ 
2007-2013 στην υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και στην επίτευξη των 
Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
 
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» 
 
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων Επαγγελµατιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
προκηρύχτηκε τον Αύγουστο του 2009, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων την 30/11/2009. Από τη διαλογή των κατατεθειµένων 
επενδυτικών προτάσεων βάσει των όρων του προγράµµατος και των κριτηρίων 
αξιολόγησης που περιλάµβανε, επιλέχτηκαν προς χρηµατοδότηση 8.223 ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, Οι επιχορηγήσεις που τους δόθηκαν αφορούσαν α) 6,358 αγορές 
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εξοπλισµού Η/Υ (hardware), β) 5,283 αγορές λογισµικού (software) και γ) 4,679 
δαπάνες απόκτησης εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός των επενδύσεων έφτανε τα 110,7 εκ., στα οποία η δηµόσια 
επιχορήγηση ανήλθε σε € 68.7 εκ. 
 
Τόσο ο βασικός σκοπός του προγράµµατος, καθώς επίσης οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του για τη συµµετοχή των ελεύθερων επαγγελµατιών σε αυτό, αλλά και 
οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών που περιλαµβάνει, συµβάλλουν την επίτευξη 
Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνεισφέρουν στην υλοποίηση 
Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 
2008-2010 της Ε.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, εξυπηρετούνται πέντε Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-
2013 (2ος,6ος,7ος,8ος και 9ος) και υποστηρίζονται πέντε Ο.Κ.Γ. (1η,8η,12η,17η και 19η) 
(αναλυτικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο, υποενότητα 2.3.1).  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαλογή των υποβεβληµένων 
επενδυτικών σχεδίων επαληθεύουν τη συνάφεια του προγράµµατος «Ενίσχυση 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών» µε τους Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 2008-2010 της Ε.Ε.. Το περιεχόµενο των 
κριτηρίων και τα µεγέθη που χρησιµοποιήθηκαν µέσω αυτών στην αξιολογική 
διαδικασία, συνάδουν µε τους 7ο και 12ο Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και παράλληλα 
ακολουθούν τις 3η και 19η Ο.Κ.Γ. (υποενότητα 2.3.2 δεύτερου κεφαλαίου).   
 
Επισηµαίνεται ότι, παρότι τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων 
εστιάζουν κυρίως στην αξιολόγηση των ελεύθερων επαγγελµατιών και όχι των 
προτεινόµενων επενδύσεων, αυτό κρίνεται θεµιτό δεδοµένων των κατηγοριών των 
ενισχυόµενων δαπανών και του κοινού, ατοµικού µεγέθους των επιχορηγούµενων 
επιχειρήσεων. Ως προς τις κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών, το σαφώς 
προσδιορισµένο και σχετικά περιορισµένου εύρους περιεχόµενο των δύο πρώτων εξ’ 
αυτών (hardware, software) και η εγγύτητα που παρουσιάζουν µεταξύ τους, δεν δίνει 
τη δυνατότητα διαφορετικής αξιολόγησης της σηµαντικότητας και των 
αποτελεσµάτων µεταξύ των προτεινόµενων επενδύσεων, καθώς µάλιστα αυτές 
αφορούν επιχειρήσεις ίδιου, ατοµικού µεγέθους και όχι πχ. µιας συγκεκριµένης τάξης 
µεγέθους, οπότε θα µπορούσαν να έχουν ποικιλία επιδράσεων (πχ. στην απασχόληση, 
στο προϊόν). Η τρίτη κατηγορία ενισχυόµενων δαπανών, που περιλαµβάνει 
καινούργιο εξοπλισµό για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τον 
ελεύθερο επαγγελµατία, έχει διαφορετικό περιεχόµενο για το κάθε επάγγελµα που 
έχει υπαχθεί στο πρόγραµµα, συνεπώς δεν µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ τους. 
Επιπλέον, δε µπορεί να αξιολογηθεί εκ των προτέρων λόγω της φύσης του προϊόντος 
της εργασίας των ελεύθερων επαγγελµατιών (παροχή υπηρεσιών), ενδεχόµενη 
διαφορά στην αναβάθµισή του για ελεύθερους επαγγελµατίες του ίδιου 
επαγγελµατικού χώρου µετά την πραγµατοποίηση της επένδυσης (επίσης, 
υποενότητα 2.3.2). 
 
Επίσης, σχετικά µε τους δείκτες που υπεισέρχονται στα δύο υποκριτήρια του πρώτου 
κριτηρίου, κρίνεται ορθή η προτίµηση της διάµεσου τιµής τους ως µέτρου σύγκρισης 
έναντι εναλλακτικών δεικτών που χρησιµοποιούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, 
όπως η µέση τιµή. Σε αντίθεση µε τη µέση τιµή, η διάµεσος ενός συνόλου τιµών για 
ένα οποιοδήποτε µέγεθος, δεν επηρεάζεται από την τυχόν ύπαρξη «ακραίων» τιµών 
(πολύ χαµηλών ή πολύ υψηλών) εντός του συνόλου. Από την άλλη πλευρά, ενδέχεται 
να υφίσταται σηµαντική διάσταση της διάµεσου τιµής για όσους κατέθεσαν 
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επενδυτική πρόταση και εκείνης στο σύνολο όσων δραστηριοποιούνται σε κάθε 
ελεύθερο επάγγελµα, εποµένως πρέπει να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύµητες 
επίδρασεις από αυτό το γεγονός στα δύο υποκριτήρια αξιολόγησης (πχ. χαµηλοί 
διάµεσοι, που δεν αποτελούν βιώσιµα µεγέθη). Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι 
δυνατό, µε την αξιοποίηση των δηλωµένων στην εφορία οικονοµικών στοιχείων για 
όλους τους δραστηριοποιούµενους σε κάθε επάγγελµα, τα οποία ήδη 
χρησιµοποιούνται στην εκτίµηση των διάµεσων τιµών των δύο υποκριτηρίων, αλλά 
µόνο για όσους υπέβαλαν επενδυτικό σχέδιο, να υιοθετηθούν ως συµπληρωµατικά –
όχι µοναδικά- κριτήρια, και οι διάµεσοι τιµές από το σύνολο των 
δραστηριοποιούµενων ανά επάγγελµα. Πάντως, οι διάµεσοι που προέκυψαν από τους 
συµµετέχοντες στο πρόγραµµα είναι υψηλές και στα δύο υποκριτήρια για τους 
συµβολαιογράφους, τους ιατρούς – οδοντιάτρους και τους λογιστές-οικονοµολόγους, 
αυστηροποιώντας την αξιολόγησή τους, κρίνονται ωστόσο χαµηλά τα σχετικά µεγέθη 
για τους αρχιτέκτονες-µηχανικούς κλπ. και ιδίως για τους δικηγόρους (επίσης, 
υποενότητα 2.3.2).  
 
Σε ότι αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τους χρηµατοδοτούµενους ελεύθερους 
επαγγελµατίες προκύπτει διασπορά τους εκτός των περιφερειών της χώρας στις 
οποίες βρίσκονται οι µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, δηλαδή στις περιφέρειες 
Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων και 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών έχουν 
συµπληρώσει λιγότερα των έξι έτη δραστηριότητας στον επαγγελµατικό τους χώρο. 
Στους δικαιούχους των ενισχύσεων συµπεριλαµβάνονται και ειδικές οµάδες του 
πληθυσµού (άτοµα µε αναπηρία, επιχειρήσεις µε έδρα νησιά µε λίγους κατοίκους ή 
ορεινές περιοχές). Σηµαντική διασπορά εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων 
εµφανίζουν και οι παρεχόµενες επιχορηγήσεις, που παρουσιάζουν καλή κατανοµή και 
µεταξύ των κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών. Επιπρόσθετα, οι επιδόσεις στα 
κριτήρια αξιολόγησης των ενταγµένων στο πρόγραµµα ελεύθερων επαγγελµατιών 
αναδεικνύουν α) την αρκετά καλή, µε σχετικά αλλά και απόλυτα κριτήρια, 
οικονοµική κατάσταση των ατοµικών επιχειρήσεων τους (1ο κριτήριο) και β) την 
πρωταρχική σηµασία της άσκησης ατοµικού επαγγέλµατος για το εισόδηµά τους (2ο 
κριτήριο). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των ενταγµένων στο πρόγραµµα ελεύθερων 
επαγγελµατιών και των εγκεκριµένων σε αυτούς επιχορηγήσεων, συµβάλλουν στην 
υλοποίηση πέντε Γ.Σ. του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2ος, 6ος, 7ος, 9ος και 12ος) και είναι 
συµβατά µε πέντε Ο.Κ.Γ. για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε. (3η, 8η, 
12η, 17η και 19η)  - (υποενότητα 2.3.3 δεύτερου κεφαλαίου). 
 
Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω, το πρόγραµµα «Ενίσχυση Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών» συνδράµει σηµαντικά µέσω: 
 
α) των χαρακτηριστικών της προκήρυξης του (στόχος του προγράµµατος, όροι 
και προϋποθέσεις συµµετοχής, κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών)  
β) των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαλογή των 
ελεύθερων επαγγελµατιών που κατάθεσαν επενδυτικές προτάσεις 
γ) των χαρακτηριστικών των επιλεγµένων προς επιχορήγηση ελεύθερων 
επαγγελµατιών και των πολύ καλών επιδόσεων τους στα κριτήρια αξιολόγησής 
τους, που προκύπτουν από τα σχετικά στατιστικά στοιχεία 

 
στην επίτευξη των βασικών κατευθύνσεων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και των 
στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
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