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1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί µια επιµέρους 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, µέσω της οποίας επιδιώκεται : 

 η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας και ιδιαίτερα του 
τοµέα της Μεταποίησης, του Τουρισµού, της Παροχής Υπηρεσιών και του Εµπορίου 
σε συνθήκες ύφεσης.  

 η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας, ως 
βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς αγαθά και 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, 
ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας. 
 

 η ανάδειξη του επιχειρηµατικού «πλεονεκτήµατος» των περιφερειών της χώρας 
µέσω στοχευµένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω τοµείς και 
δραστηριότητες.   

 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός ∆ηµόσιας Επιχορήγησης του παρόντος Προγράµµατος ανέρχεται σε 
456 εκ. ευρώ και κατανέµεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας στους σχετικούς 
Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π. 
ΑΤΤΙΚΗΣ,  Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ). 
 Η ∆ηµόσια Επιχορήγηση συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 
 
3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Το παρόν Πρόγραµµα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΥ∆/ΕΠΑΕ), τον Ενδιάµεσο 
Φορέα του ΕΠΑΕ (ΕΦΕΠΑΕ) και τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. 
Ειδικότερα, οι Περιφέρειες συµβάλλουν στην: 
 

 Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιµότητας επιχειρήσεων (καθεστώς 
ενίσχυσης, ποσοστά ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης, επιλέξιµοι ΚΑ∆ κτλ.),  

 Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης   

 Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης µετά την ένταξη των επιχειρηµατικών 
σχεδίων. 

 
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης µπορούν να υποβάλουν πρόταση: 
• υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, 

µέχρι τις 31.12.2011,  έχουν δύο ή περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις 
τουλάχιστον δωδεκάµηνης διάρκειας και που θα πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, 
να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/νους ΚΑ∆ πριν την υποβολή της πρότασης   

• νέες - υπό σύσταση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις 
που δεν εµπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάµενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα 



πρέπει, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/νους ΚΑ∆ 
πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταµίευση της 
επιχορήγησης. 

 
∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή/και οι 
θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώµατα ψήφου των οποίων 
συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι 
παραπάνω δηµόσιοι φορείς µεµονωµένα ή από κοινού. 
∆εν έχουν επίσης δικαίωµα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα της 
δικαιόχρησης (franchising). 
 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προϋπολογισµού: 

• από €30.000,00 έως €300.000,00 για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», 
• από €20.000,00 έως €300.000,00 για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός» και  
• από €20.000,00 έως €100.000,00 για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο - 

Υπηρεσίες».  
Το ποσοστό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης ποικίλει ανάλογα µε το καθεστώς και τον τόπο 
υλοποίησης της επένδυσης [Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί (ΕΚ) 1998/2006 και (ΕΚ) 
800/2008] και κυµαίνεται µεταξύ 40% µε 60%. 
 
Πιο συγκεκριµένα, οι ενισχύσεις του παρόντος προγράµµατος θα διατεθούν ως εξής :  
• στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 και ειδικότερα του 

άρθρου 13  αυτού,  για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας -  Θράκης,  
Κεντρικής Μακεδονίας,  ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας,  Ηπείρου,  Ιονίων 
Νήσων,  ∆υτικής Ελλάδας,  Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης,  

• στο πλαίσιο του Κανονισµού για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) (ΕΚ) 
1998/2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας και ειδικότερα   τα άρθρα 2  και 3  αυτού,  για τις Περιφέρειες 
Στερεάς Ελλάδας,  Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. 

• επίσης στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΕΚ) 800/2008 και ειδικότερα 
του άρθρου 14 αυτού,  θα διατεθούν ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών µόνο για τις νέες-υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις σε 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας  

 
Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής  το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 
40% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και σε 50% για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. 
Επίσης προβλέπεται επιχορήγηση ύψους 25% για τις λειτουργικές δαπάνες µόνο των 
µικρών και πολύ µικρών νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. 
 
Ιδιωτική συµµετοχή 
 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να 
κάνει χρήση των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του 
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και του προγράµµατος JEREMIE, τα οποία διατίθενται µέσω 
των Τραπεζών. Π.χ.: 
α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής 

επιστολής,  
β) παροχή επιχειρηµατικών δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.  
 
Αναλυτικός Πίνακας µε τα ενδεικτικά προγράµµατα χρηµατοοικονοµικών εργαλείων του 
ΕΣΠΑ που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς και των εργαλείων που χρηµατοδοτούνται από αµιγώς εθνικούς 



πόρους παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχετικό παράρτηµα του πλήρους οδηγού του 
προγράµµατος. 
 
 
6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
Το πρόγραµµα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα επιλέξιµων δαπανών και πιο 
συγκεκριµένα τις παρακάτω κατηγορίες: 
 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή 
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣ
Η 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Σ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
- 
ΥΠΗΡΕΣΙΕ
Σ 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 
χώρος 60% 80% 60% 

2. Μηχανήµατα – Εξοπλισµός  100% 100% 100% 

3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελµατικής 
χρήσης) 15.000 € 15.000 € 10.000 € 

4. 
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας 

100% 100% 100% 

5. ∆ικαιώµατα τεχνογνωσίας 20% 20% 20% 

6. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

7. Λογισµικό 30.000 € 30.000 € 10.000 € 

8. Προβολή - Προώθηση 20.000 € 30.000 € 10.000 € 

9. Συµβουλευτικές υπηρεσίες 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

10. 

Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νέες- 
υπό σύσταση µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις (ποσοστό χρηµατοδότησης 
25%) 

40% 40% 40% 

 
Επί ποινή αποκλεισµού, η κατανοµή του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού εκάστης 
πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: 
{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.  
Κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν θα ελέγχεται η τήρηση των µέγιστων ποσοστών και 
ποσών των κατηγοριών δαπανών, παρά µόνο τα µέγιστα εγκεκριµένα επιχορηγούµενα 
ποσά ανά κατηγορία δαπάνης. 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται: 
α)  για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισµό De minimis (1998/2006), η 

ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος 
β) για τις  δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό (800/2008), 

η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα.  
 
Σηµειώνεται ότι, οι δαπάνες που αφορούν στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας των 
ΑµεΑ, είναι υποχρεωτικές. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο 
επενδυτικό σχέδιο, αλλά µπορούν να υλοποιηθούν µε ίδια κεφάλαια.  
Η ύπαρξή τους θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την επαλήθευση - πιστοποίηση. 
 
7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις 



Θεµατικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισµός» και  τους δώδεκα (12) µήνες από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τη Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο -
Υπηρεσίες».
 
8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και µέχρι τις 10.05.2013 στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, 
www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις 
(Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα 
αντίγραφο), το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών (ηµερολογιακών) από την καταληκτική 
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σηµεία υποβολής, 
όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα 8 του Οδηγού του Προγράµµατος. Σηµειώνεται 
ότι ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σηµείο που δηλώνεται κατά την ηλεκτρονική 
υποβολή της πρότασης. 
 
9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
• Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής των προτάσεων από 

τον ΕΦΕΠΑΕ 
• Αξιολόγηση των προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το Μητρώο 

αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.  
• Επικύρωση  των αποτελεσµάτων του 1ου σταδίου ελέγχου των τυπικών 

προϋποθέσεων συµµετοχής και των δικαιολογητικών, οριστικοποίηση του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου του έργου και βαθµολογίας των προτάσεων σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα του οδηγού, από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής. 

• Έκδοση απόφασης ένταξης 
• Κοινοποίηση των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους 
• Παρακολούθηση υλοποίησης των ενταγµένων έργων 
 
10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  
 
Α) Προκαταβολή (δυνητική) 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι 
το 100,0% της δηµόσιας επιχορήγησης µε την προσκόµιση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ από αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό 
ίδρυµα. 
Β) Ενδιάµεσες καταβολές 
Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή Αιτήµατος Ενδιάµεσης Επαλήθευσης - 
Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου (το ανώτατο µέχρι 2 αιτήµατα) και διενεργείται  
πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών του έργου και η αναλογούσα δηµόσια επιχορήγηση. Στο στάδιο αυτό, 
καταβάλλεται στο δικαιούχο µέχρι και το 80% της εγκεκριµένης δηµόσιας επιχορήγησης. 
Γ) Αποπληρωµή 
Η αποπληρωµή πραγµατοποιείται έπειτα από την επαλήθευση-πιστοποίηση της 
ολοκλήρωσης του έργου και την παραλαβή του, όπου προσδιορίζεται το ύψος των 
επιλέξιµων δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσής του και πραγµατοποιείται η λογιστική 
εκκαθάρισή του.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µελετήσουν προσεχτικά το πλήρες ενηµερωτικό υλικό 
του προγράµµατος, το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και 
της ΕΛΑΝΕΤ www.elanet.gr. 



Επίσης, για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται: 

• στον ΕΦΕΠΑΕ (τηλ.: 210 6985210, Σεβαστουπόλεως 113), 

• στην ΕΛΑΝΕΤ (,Βαλαωρίτου 4, 5ος όροφος,τηλ.210 3620242 εσωτ.266), 

• στο γραφείο ενηµέρωσης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ ( τηλ.: 801 11 36 300, Μεσογείων 56), 

• στους υπεύθυνους ενηµέρωσης κοινού της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-88) 

κ. Αριστείδη ∆ανιήλ, τηλ. 2132065021 και κα.Bασιλική Καββαδία, τηλ. 213 2065 209 

• στα κατά τόπους Επιµελητήρια, 

• στα καταστήµατα των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας  

(Αναλυτικά τα στοιχεία όλων των σηµείων ενηµέρωσης Κοινού µπορείτε να δείτε στο 
Παράρτηµα 8 του τεύχους Προκήρυξης).    

 


