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Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Καλή σας ηµέρα, καλώς ορίσατε σε αυτή τη συνάντηση 

που γίνεται µε αφορµή την ανακοίνωση της προκήρυξης για τη δράση 

ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στους τοµείς 

της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών στα 

πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω επισηµαίνοντάς σας τη βασική 

ιδιαιτερότητα αυτής της δράσης, σε σχέση µε ότι συνέβαινε µέχρι τώρα στον 

τόπο µας. Είναι η πρώτη φορά που µια τέτοιου είδους δράση γίνεται µε βάση 

τις αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε Περιφέρειας, όπως η κάθε Περιφέρεια 

τις επέλεξε.  

Έχει γίνει δηλαδή µία προτεραιοποίηση των κλάδων στους 

οποίους κατευθύνονται οι ενισχύσει. Η προτεραιοποίηση αυτή έγινε από τις 

ίδιες τις Περιφέρειες και αυτό αποτελεί µία πρόοδο στον τρόπο µε τον οποίον 

αντιλαµβανόµαστε την αναπτυξιακή διαδικασία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο 

αποτέλεσε και αντικείµενο συζήτησης και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

ακούει στο όνοµα «στοχευµένη δράση». 

Ας δούµε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δράσης: 

Επιδιώκουµε την ενίσχυση επενδυτικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

οι οποίες στηρίζονται στην καινοτοµία, στην ποιότητα και στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση, επιδιώκοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε απώτερο στόχο την 

ισχυροποίησή τους σε ότι αφορά την εξωστρέφεια.  

Επιδιώκουµε την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων κάθε 

Περιφέρειας, προκειµένου οι επιχειρήσεις της να καταστούν όσο το δυνατόν 

πιο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, που έτσι κι αλλιώς οφείλουν να 

λαµβάνουν υπόψη τους. Στοχεύουµε τη µεταποίηση, τον τουρισµό, το 

εµπόριο σε κάποιο βαθµό και τις υπηρεσίες.  

Τι επιδιώκουµε, τι αποσκοπούµε, τι ελπίζουµε: Αποσκοπούµε 

στο να ενισχυθούν περίπου 10 χιλιάδες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή νέες υπό 

σύσταση επιχειρήσεις και ελπίζουµε ότι θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν 

κατ΄ αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ως υφιστάµενες 

θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες µέχρι 31/12/2011 είχαν δύο ή 
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περισσότερες κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. Υπό σύσταση ή νέες, είναι 

όλες οι υπόλοιπες.  

Ποια είναι η συµβολή των Περιφερειών σε αυτή τη δράση. Κατ΄ 

αρχάς να πούµε ότι οι πόροι που χρησιµοποιούνται γι΄ αυτή τη δράση 

προέρχονται από τα περιφερειακά προγράµµατα. Να πούµε επίσης κάτι που 

το ανέφερα ήδη στην εισαγωγή µου, ότι η εξειδίκευση των όρων και η επιλογή 

των στόχων ή η προτεραιοποίηση των κλάδων επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας δίδεται από τις Περιφέρειες.  

Οι Περιφέρειες αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στην εποπτεία της 

διαδικασίας αξιολόγησης µε τη στελέχωση των Επιτροπών Αξιολόγησης κατά 

πλειοψηφία από στελέχη της Περιφέρειας. Επίσης αναλαµβάνουν 

ουσιαστικότατο ρόλο κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των δράσεων, 

ενδεχοµένων τροποποιήσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής τους και 

παραλαβής του τελικού επενδυτικού έργου.  

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό, βλέπετε την κατανοµή ανά 

Περιφέρεια του συνολικού ποσού το οποίο είναι 456 εκατοµµύρια ευρώ, ένα 

σηµαντικότατο ποσό σε σχέση µε τον στοχευµένο πληθυσµό µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων.  

Και έρχοµαι τώρα στα ενισχυόµενα επιχειρηµατικά σχέδια, για 

να δούµε ποιος µπορεί να είναι ο προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής 

πρότασης. Μπορεί να κυµαίνεται αν πρόκειται για µεταποίηση από 30 

χιλιάδες ευρώ µέχρι 300 χιλιάδες ευρώ, αν πρόκειται για τουρισµό από 20 

χιλιάδες έως 300 χιλιάδες ευρώ και αν πρόκειται για εµπόριο ή υπηρεσίες από 

20 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες ευρώ.  

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 40% έως 60% του 

κόστους του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, 

όπου εξαρτάται από την Περιφέρεια, γιατί όλες οι Περιφέρειες δεν ανήκουν 

στο ίδιο κανονιστικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, θα ήθελα να 

προσέξουµε ότι προβλέπεται η δυνατότητα να ενισχύονται και οι λειτουργικές 

δαπάνες στις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.  

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που θέλω να επισηµάνω έχει να 

κάνει µε την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής. Είναι γεγονός ότι στην 
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παρούσα συγκυρία η κάλυψη της ίδιας συµµετοχής από πλευράς των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί το ζητούµενο.  

Το δάνειο λοιπόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί γι΄ αυτό το σκοπό 

και µπορεί να υποστηριχθεί από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, 

δηλαδή µε παροχή εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ για λήψη επενδυτικού δανείου 

ή για λήψη εγγυητικής επιστολής προκειµένου να εισπραχθεί η προκαταβολή. 

Επίσης µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα παροχής επιχειρηµατικών δανείων 

µε χαµηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.  

Αυτό που είπα σηµαίνει µε απλά λόγια ότι η µικροµεσαία 

επιχείρηση η οποία θα προσέλθει στο πρόγραµµα αυτό και θα πάρει την 

επιχορήγηση 40% έως 60%, για να καλύψει το υπόλοιπο µέρος της 

επένδυσης µέχρι το 100, θα µπορεί να χρησιµοποιήσει ίδιους πόρους ή 

δανειακούς. Οι δανειακοί πόροι θα διευκολυνθούν µέσω των εγγυήσεων που 

είναι δυνατόν να τους παρασχεθούν από το ΕΤΕΑΝ. 

Είναι πολύ σηµαντικό και πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη συµµετοχή των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός 

ότι η χορήγηση δανείων είναι µερικές φορές δύσκολη για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις αυτή την περίοδο. Παράλληλα να πω ότι η δυνατότητα χρήσης 

χρηµατοοικονοµικών εργαλείων υπάρχει και από το πρόγραµµα Jeremie.  

∆υο λόγια για τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Η 

ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα χρηµατοδοτηθούν πρέπει να γίνει µέσα 

σε 15 µήνες από τότε που θα εκδοθεί η απόφαση έγκρισης της κάθε 

επένδυσης, εάν πρόκειται για επενδύσεις στη µεταποίηση και τον τουρισµό. 

Εάν πρόκειται για επενδύσεις στο εµπόριο και τις υπηρεσίες, τότε η διάρκεια 

υλοποίησης είναι 12 µήνες. Υπάρχει δυνατότητα κάποιας παράτασης, αλλά 

εµένα δε µου αρέσει να µιλάω για τις παρατάσεις πριν ακόµα ξεκινήσουµε. 

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δε θα µπορέσει σε καµία 

περίπτωση να ξεπεράσει χρονικά τον Ιούνιο του 2015, ξέρουµε ότι στο τέλος 

του 2015 είναι η καταληκτική προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών του 

ΕΣΠΑ και εποµένως είναι εύλογο ότι θέτουµε σαν χρονικό ορίζοντα 

ολοκλήρωσης των επενδύσεων τον Ιούνιο του 2015.  

∆υο λόγια για το σύστηµα µε το οποίο θα διαχειριστούµε αυτή τη 

δράση. Κι εδώ υπάρχει µια πρωτοτυπία. Επιχειρήσαµε να λειτουργήσουµε µε 
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µια λογική συµµετοχής των Περιφερειών στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στη 

διαδικασία διαχείρισης της δράσης, παρά το ότι ταυτόχρονα φροντίσαµε να 

εξασφαλίσουµε ότι τα πάντα θα γίνουν µέσα στα πλαίσια του κανονιστικού 

πλαισίου που διέπει τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ. Αυτό 

σηµαίνει ότι αυτές οι δράσεις δεν είναι «πέρναγα, είδα φως και ανέβηκα να 

πάρω οικονοµική ενίσχυση». Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι οφείλουν να 

τηρούνται για να εξασφαλίσουµε την επιλεξιµότητα αυτών των δαπανών από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Θελήσαµε να αντιµετωπίσουµε µε έναν ενιαίο τρόπο τους 

υποψηφίους όλων των Περιφερειών. Έτσι λοιπόν ο γενικός οδηγός 

διαχείρισης είναι ενιαίος. Επιδίωξή µας είναι να επιταχύνουµε τις διαδικασίες 

υλοποίησης, πράγµα που σηµαίνει ότι δε χρειάζονταν να εφεύρει η κάθε 

Περιφέρεια τον γενικό οδηγό από µόνη της. Αυτά λοιπόν που ήταν κοινός 

τόπος παρήχθησαν από τις αρµόδιες Αρχές στην Αθήνα και σε επαφή µε τις 

Περιφέρειες καθορίστηκαν οι προτεραιότητες που η κάθε Περιφέρεια ήθελε να 

δώσει ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τα αναπτυξιακά της πλεονεκτήµατα. 

Η συνολική ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχει ανατεθεί στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. Ρόλο ενδιάµεσου φορέα 

διαχείρισης της δράσης έχει αναλάβει ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα, 

γνωστός ως ΕΦΕΠΑΕ. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει επιλεγεί µέσα από διαγωνιστική 

διαδικασία και έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές δράσεις και στο παρελθόν.  

Η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 

περιλαµβάνει διάφορα στάδια. Ξεκινάει κατ΄ αρχήν ο ΕΦΕΠΑΕ 

διαπιστώνοντας την εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων, ότι δηλαδή τα 

δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλλει η κάθε µικροµεσαία είναι τέτοια, ώστε 

να επιτρέπουν τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα. Μετά γίνεται η αξιολόγηση 

των προτάσεων, µε βάση κριτήρια.  

Να προσέξουµε εδώ ότι τα κριτήρια αυτά είναι τεσσάρων ειδών, 

είναι κριτήρια που αφορούν την τεχνική κατάσταση της επιχείρησης, κριτήρια 

που αφορούν την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης όταν πρόκειται για 

υφιστάµενες επιχειρήσεις, κριτήρια που έχουν να κάνουν µε το επενδυτικό 

σχέδιο, την προτεινόµενη επένδυση και κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν µε 
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τις επιπτώσεις του επενδυτικού αυτού σχεδίου στην κοινωνία και την 

οικονοµία.  

Η διαδικασία: µετά από την αρχική αξιολόγηση η οποία γίνεται 

από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές που επιλέγονται από µητρώο 

αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ, οι φάκελοι περιέρχονται στις 13 πενταµελείς 

Επιτροπές Αξιολόγησης των οποίων τα 3 µέλη και ο Πρόεδρος ορίζονται από 

την Περιφέρεια και τα 2 µέλη είναι ένα από τον ΕΦΕΠΑΕ και ένα από τη 

∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος του ΕΠΑΝ. 

Οι 13 αυτές Επιτροπές εξετάζουν τις αξιολογήσεις και 

οδηγούνται στην εισήγηση περί της ένταξης της κάθε µιας από αυτές τις 

επενδύσεις στο πρόγραµµα.  

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, γίνεται και σε 

χαρτί, αλλά γίνεται ηλεκτρονικά υποχρεωτικά και η έναρξη της ηλεκτρονικής 

υποβολής είναι η 25η Φεβρουαρίου. Έχουν οι επιχειρήσεις το χρόνο να 

ενηµερωθούν και οι Περιφερειακές και οι Κεντρικές Αρχές το χρόνο να 

ενηµερώσουν, έτσι ώστε η επεξεργασία των προτάσεων να είναι όσο το 

δυνατόν πιο πλήρης και όχι µόνον η πιθανότητα έγκρισης αλλά κυρίως και η 

πιθανότητα υλοποίησης της επένδυσης εν συνεχεία να είναι όσο το δυνατόν 

πιο εξασφαλισµένη.  

Η ηλεκτρονική υποβολή, που είπαµε ότι είναι υποχρεωτική, 

γίνεται στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ενέργειας, αυτής της 

δράσης: Καταβλήθηκε προσπάθεια να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να 

διευκολυνθούν οι δικαιούχοι και να καταστεί ελκυστική και φιλική η δράση γι΄ 

αυτούς που επιθυµούν να επενδύσουν. Έτσι, θεσπίστηκε ότι δε θα ζητηθεί η 

τεκµηρίωση µε αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής 

συµµετοχής εκ των προτέρων. Κατά κάποιο τρόπο θεωρούµε ότι στις 

παρούσες συνθήκες το να έχει εγκριθεί η επιχορήγηση της επένδυσης θα 

αποτελούσε µάλλον ένα πρόσθετο θετικό στοιχείο, προκειµένου η επένδυση 

να δανειοδοτηθεί και από κάποια τράπεζα, παρά το αντίθετο. 

  Το δεύτερο είναι ότι προβλέπουµε τη δυνατότητα καταβολής 

προκαταβολής µέχρι και 100% της επιχορήγησης µε ισόποση εγγυητική 

επιστολή.  

 6



ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – 14/1/2013 

  Το τρίτο στοιχείο είναι ότι υπάρχει δυνατότητα καταβολής 

δηµόσιας δαπάνης από το 30% της εκταµίευσης του επιχειρηµατικού σχεδίου 

και πέρα. Μόλις έχει δαπανήσει 30%, δικαιούται να λαµβάνει τη δηµόσια 

συµµετοχή. 

  Τέλος, είναι επιλέξιµες ως δαπάνες οι καταβολές προκαταβολών 

από µέρος της µικροµεσαίας επιχείρησης προς τους προµηθευτές, τους 

οποίους χρησιµοποιεί.  

  Το φάσµα των επιλέξιµων δαπανών είναι εξαιρετικά ευρύ. 

Επιχορηγούµε και τις λειτουργικές δαπάνες όπου µπορούµε, δηλαδή στις 

µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, τις νέες και υπό σύσταση. Και τούτο 

µέχρι 40% του προϋπολογισµού. Αν λοιπόν πρόκειται για µια µικρή, ή πολύ 

µικρή επιχείρηση, η οποία είναι νέα ή υπό σύσταση, τότε το 40% του 

επενδυτικού σχεδίου, µπορεί να αφορά λειτουργικές δαπάνες και θα ληφθεί 

υπόψη ως επιλέξιµη δαπάνη. ∆υστυχώς για τις άλλες περιπτώσεις δεν είναι 

δυνατόν βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας να επιχορηγηθούν οι λειτουργικές 

δαπάνες.  

  Επιδίωξή µας είναι και ελπίζω να το υλοποιήσουµε και στην 

πράξη, η µείωση της γραφειοκρατίας. Έχουµε λάβει πρόνοια ώστε το 

κανονιστικό πλαίσιο για κάθε περιφέρεια να είναι αυτό που αρµόζει στον τύπο 

της περιφέρειας σε σχέση µε τη νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων.  

  Η ενεργή συµµετοχή των περιφερειών στις φάσεις σχεδιασµού 

και υλοποίησης του προγράµµατος, πιστεύω ότι θα δηµιουργήσει µια θετική 

δυναµική, µια και οι τοπικές κοινωνίες θα ξέρουν ότι µπορούν να 

απευθυνθούν στην περιφέρεια για να τύχουν και της ενηµέρωσης και της 

υποστήριξης προκειµένου να ετοιµάσουν τις προτάσεις τους. 

  Επιπλέον δε οι τοπικές κοινωνίες θα γνωρίζουν ότι η 

προτεραιοποίηση των ΚΑ∆, όπως λέγεται, δηλαδή των Επαγγελµατικών 

Κλάδων που µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα, αυτή η 

προτεραιοποίηση έχει γίνει από τις περιφέρειες. 

  Θα ήθελα εδώ να αποσαφηνίσω το εξής: η συµφωνία µας µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτή την προκήρυξη ήταν ότι θα είναι µια 

προκήρυξη στοχευµένη. ∆εν θα λέει εδώ πάντες πιστοί προσέλθετε, αλλά θα 

κατευθύνει τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που όπως είπα στην αρχή, 
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χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, από περιβαλλοντική ευαισθησία, από 

ποιότητα, διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα και εν τέλει την εξωστρέφεια. 

Αυτό απεικονίζεται στους συντελεστές της βαθµολογίας.  

  Έτσι µερικές δραστηριότητες που δεν ανταποκρίνονται σε αυτά 

τα κριτήρια, δεν µπορούσαν να είναι επιλέξιµες και αφαιρέθηκαν. Μεταξύ των 

υπολοίπων οι περιφέρειες επέλεξαν την προτεραιοποίηση που ήθελαν. 

Μεταξύ αυτών που αφαιρέθηκαν στην παρούσα προκήρυξη, είναι οι 

κατηγορίες του λιανικού εµπορίου. Έγινε πολύ συζήτηση γι’ αυτό και για τις 

περιφέρειες και µε τις επαγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εµπόρων. 

  Είναι προφανές ότι η πολιτεία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη 

στήριξη των εµπορικών επιχειρήσεων του λιανεµπορίου, διότι το χονδρικό 

εµπόριο εµπεριέχεται στην προκήρυξη αυτή, το λιανικό δεν εµπεριέχεται. 

Είναι προφανές ότι η πολιτεία δίνει µεγάλη σηµασία και αναγνωρίζει το ρόλο 

του εµπορίου ως παράγοντα οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης. 

∆εν ήταν όµως δυνατόν να συµπεριληφθεί σε αυτή την προκήρυξη. Πρόθεση 

είναι η προετοιµασία µιας ειδικής προκήρυξης η οποία θα αφορά µόνο το 

λιανικό εµπόριο. Αυτό που δεν µπόρεσε να µπει εδώ. 

  Και θα ήθελα να δώσω µια πιο πρακτική εξήγηση. ∆εν ήταν 

µόνο το στοχευµένο ή όχι που σας είπα πριν, είναι και το ότι θα έπρεπε να 

µπούνε σε ανταγωνιστική βάση επενδύσεις µεταποιητικές και επενδύσεις 

εξωραϊσµού ή εξοπλισµού ενός εµπορικού καταστήµατος. ∆εν θα ήταν δίκαιο 

να κριθούν µε τα ίδια κριτήρια οι µεν και οι δε, διότι πρόκειται περί 

διαφορετικών πραγµάτων. 

  Να σηµειώσω πάλι την διευκολυντική επίδραση που θα έχει 

στην υλοποίηση της δράσης η δυνατότητα προσφυγής στα χρηµατοδοτικά 

εργαλεία για την διευκόλυνση της ρευστότητας και το γεγονός ότι ο οδηγός 

που έχουµε ετοιµάσει είναι κοινός για όλες τις περιφέρειες. Γιατί αφορά τις 

διαδικασίες και δεν υπάρχει λόγος να διαφοροποιείται αυτό το κανονιστικό 

πλαίσιο και έτσι να έχουµε διαφορετικές συνθήκες µε τις οποίες µπορούν να 

χρηµατοδοτηθούν επενδυτές ανάλογα µε την περιφέρεια που βρίσκονται. 

  Τέλος, οι λεπτοµέρειες για την υλοποίηση της δράσης 

αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό. Ο οδηγός της δράσης και τα 
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παραρτήµατα αναρτώνται σήµερα στο σχετικό ιστότοπο. Ο οδηγός 

περιλαµβάνει επίσης και τον κατάλογο µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία τα 

οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στην τελευταία σελίδα βλέπετε ότι οι 

πληροφορίες περιλαµβάνονται στο www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 

www.efepae.gr και στα τηλέφωνα και στις διευθύνσεις που βλέπετε. 

  Θα κλείσω την παρουσίασή µου λέγοντας το εξής: από εδώ και 

πέρα είναι η ώρα της προσπάθειας για την επιτυχία. Αυτή η επιτυχία 

προϋποθέτει ορισµένα πράγµατα. Το πρώτο είναι η όσο το δυνατόν 

πληρέστερη και ευρύτερη πληροφόρηση. Σε αυτή συµµετέχουν όλες οι 

περιφέρειες, συµµετέχει ο ΕΦΕΠΑΕ µε όλες τις περιφερειακές 

αποκεντρωµένες δοµές που έχει και βεβαίως και το Υπουργείο. 

  Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η σοβαρή προετοιµασία των 

προτάσεων. Είµαι βέβαιος ότι οι επενδυτές θα λάβουν υπόψη αυτή την 

πρόκληση και θα ανταποκριθούν µε τον πιο σοβαρό τρόπο, έτσι ώστε οι 

προτάσεις που θα υποβληθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόλογες, 

αξιόπιστες και τεκµηριωµένες. 

  Η τρίτη προϋπόθεση είναι η γρήγορη και αξιοκρατική 

αξιολόγηση. Ταχύτητα και διαφάνεια. Θα γίνει ό,τι πρέπει, όχι ό,τι είναι 

δυνατόν απλώς, αλλά ό,τι πρέπει προκειµένου και τα δυο αυτά πράγµατα να 

εξασφαλιστούν. Η τέταρτη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ανταπόκριση από 

µέρους των επιχειρήσεων στους προσανατολισµούς τους αναπτυξιακούς τους 

οποίους επέλεξε η κάθε περιφέρεια. 

  Τέλος, και πολύ µεγάλης σηµασίας είναι η ανταπόκριση των 

τραπεζών. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι οι τράπεζες θα επωφεληθούν της 

ευκαιρίας που διαµορφώνεται µέσα από τη σταδιακή βελτίωση του συνολικού 

οικονοµικού κλίµατος και θα ανταποκριθούν σε αυτή την υψίστης σηµασίας 

υποχρέωση απέναντι στην οικονοµία. 

  Η συγκυρία είναι θετική µετά τις πρόσφατες θετικές ενδείξεις και 

θεωρώ ότι αφ’ ενός η ενέργεια αυτή θα συµβάλει στην εµπέδωση αυτής της 

θετικής εικόνας που εµφανίζεται τον τελευταίο καιρό και αφ’ ετέρου η 

εµπέδωση αυτής της θετικής εικόνας θα διευκολύνει, µετά από µερικούς 

µήνες θα πρέπει να δανειοδοτηθούν οι επενδύσεις, θα διευκολύνει τη 

δανειοδότησή τους από τον τραπεζικό τοµέα.   
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  Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ήθελα να 

ευχαριστήσω τους συναδέλφους Γενικούς Γραµµατείς και τις υπηρεσίες τους, 

τον κ. Σταθόπουλο, τον κ. Πυργιώτη, δυστυχώς ο κ. Κοµνηνός σήµερα είχε 

µια υποχρέωση και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον ευχαριστώ και 

εκείνον και τις υπηρεσίες του. Να ευχαριστήσω την ∆ιαχειριστική Αρχή, τον κ. 

Μακρή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον ΕΦΕΠΑΕ που δούλεψαν 

πάρα πολύ σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες καταφέραµε να προετοιµάσουµε 

αυτή την προκήρυξη.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα δεχθούν και οι τρεις Γενικοί ερωτήσεις, ο κ. Κολώνας έχει 

το λόγο.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω αν µπορείτε να µας πείτε ενδεικτικά 

κάποια παραδείγµατα επιλέξιµων δαπανών ανά κατηγορία, δηλαδή για τη 

µεταποίηση, για το εµπόριο, για τον τουρισµό ή για τις υπηρεσίες, τι είναι αυτό 

δηλαδή που µπορεί ο άλλος να επωφεληθεί για να πάρει την ενίσχυση και να 

µπει στο πρόγραµµα.  

Και ένα δεύτερο ερώτηµα οι ΚΑ∆ που έχουν επιλεγεί είπατε ότι 

έγιναν και µε βάση τις ανάγκες ας πούµε κάθε Περιφέρειας που έχει βάλει 

κάθε προτεραιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί ΚΑ∆ για 

παράδειγµα στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας και διαφορετικοί στην Περιφέρεια 

της Μακεδονίας; Λέω για παράδειγµα. Ή µπορεί ας πούµε να ενισχυθεί αυτό;  

Σ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας απαντήσω, για τις επιλέξιµες δαπάνες για τη 

µεταποίηση τουλάχιστον είναι ο εξοπλισµός µέχρι 100% του σχεδίου, τα 

κτηριακά µέχρι 60% του προϋπολογισµού και οι άυλες δαπάνες στο 25%. Για 

τις Περιφέρειες νοµίζω ότι µπορείτε να απαντήσετε εσείς.  

Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Για τον τουρισµό τα αντίστοιχα ποσοστά είναι για τα κτηριακά 

80%, για τον εξοπλισµό είναι 100% και επίσης οι λειτουργικές όπως είπε και ο 

Γενικός είναι στο 40%. Επίσης υπάρχουν κάποιες δαπάνες που έχουν να 

κάνουν για παράδειγµα για την προστασία του περιβάλλοντος εξοικονόµηση 

ενέργειας που επίσης είναι 100%.  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Αν θέλετε περισσότερες λεπτοµέρειες επ΄ αυτού ο κ. 

Μακρής ο Προϊστάµενος της ∆ιαχειριστικής Αρχής θα σας απαντήσει.  

κ. ΜΑΚΡΗΣ: Ευχαριστώ κ. Γενικέ. Οι επιλέξιµες δαπάνες καλύπτουν όντως 

ένα ευρύτερο φάσµα, όπως σας είπε και ο κ. Γιαννούσης. Βεβαίως 
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εξοπλισµός µέχρι 100% του σχεδίου, έχουµε ένα υψηλό ποσοστό σε 

κτηριακές δαπάνες που µπορεί να φτάσουν µέχρι 60% σε µεταποίηση και 

τριτογενή τοµέα και 80% στον τουρισµό. Εξοπλισµός προστασίας 

περιβάλλοντος φυσικά..  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εξοπλισµό όταν λέµε, πείτε µας για να καταλάβουµε, 

εννοούµε γραφεία, καρέκλες, τραπέζια;  

κ. ΜΑΚΡΗΣ: Εννοούµε τα πάντα.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτοκίνητα;  

κ. ΜΑΚΡΗΣ: Αφήστε µε λίγο να σας αναλύσω.  

  Πρώτα απ΄ όλα εννοούµε τον παραγωγικό εξοπλισµό, δεύτερον 

εννοούµε τον βοηθητικό εξοπλισµό και συστήµατα που υποστηρίζουν τον 

παραγωγικό εξοπλισµό. Τρίτον εννοούµε εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου, 

τέταρτον εξοπλισµό προστασίας περιβάλλοντος, πέµπτο εξοπλισµό 

εξοικονόµησης ενέργειας, έκτον έπιπλα και σκεύη αναγκαία για τη λειτουργία 

της επιχείρησης και όποια άλλη µορφή εξοπλισµού µπορείτε να φανταστείτε 

αλλά πιστεύω ότι σας καλύπτει η απάντηση αυτή. 

Είπαµε λοιπόν δυο µεγάλες κατηγορίες είναι εξοπλισµός 

κτηριακά και πάµε και σε άλλες δαπάνες οι οποίες δεν είναι ειδικές άµεσα. 

Παράδειγµα, δικαιώµατα τεχνογνωσίας µέχρι 20% του σχεδίου, µε στόχο 

βέβαια να αυξηθεί η τεχνογνωσία που κατέχουν οι ελληνικές µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις.  

Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης της 

ποιότητας, λογισµικό και στην παραγωγή και λογισµικό γραφείου. Ενέργειες 

προβολής και προώθησης, απόκτηση συµβουλευτικών υπηρεσιών κάθε 

µορφής και τέλος για τις νεοσύστατες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις 

λειτουργικές δαπάνες µέχρι 40% του προϋπολογισµού τους, προσοχή όµως 

το ποσοστό επιδότησης των λειτουργικών δαπανών είναι 25% κι αυτό θα 

πρέπει να το γνωρίζετε κι αυτό το 25% οφείλεται σε περιορισµούς των 

κοινοτικών κανονισµών.  

Και στη δεύτερη ερώτηση λίγο να σας πούµε για τη 

διαφορετικότητα των ΚΑ∆. ∆εν υπάρχει διαφορετικότης των ΚΑ∆, η γκάµα 

των ΚΑ∆ είναι ενιαία για όλες τις Περιφέρειες, όµως υπάρχουν τρεις κλίµακες 

προτίµησης κάθε Περιφέρειας η άλφα η βήτα και η γάµα. Κάθε Περιφέρεια 
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λοιπόν έχει ταξινοµήσει κατά σειρά προτίµησης αυτούς τους ενιαίους ΚΑ∆ σε 

τρεις κλίµακες.  

Λέω για παράδειγµα ότι θα µπορεί το Νότιο Αιγαίο, υποθέτω δεν 

τους έχω δει ακριβώς, να έχει βάλει τις τουριστικές δραστηριότητες στην 

πρώτη κλίµακα δραστηριότητας. Κατά αντιδιαστολή η Στερεά Ελλάδα που έχει 

ξέρω ΄γω τα Οινόφυτα τη µεταποίηση ή τους κλάδους µεταποίησης. Αυτή είναι 

η επιλογή που κάνουν οι Περιφέρειες, ευχαριστώ.  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Και η οποία µεταφράζεται σε επίπεδο κριτηρίων 

αξιολόγησης µε µεγαλύτερο συντελεστή. Έτσι λοιπόν η κάθε Περιφέρεια 

επέλεξε σε ποιους κλάδους θέλει να δώσει ένα µπόνους κατά την αξιολόγηση 

της πρότασης πρώτου βαθµού, δεύτερου βαθµού ή να µη δώσει καθόλου 

µπόνους.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ σαν ενδιαφερόµενος θα µπορώ να βλέπω αυτούς 

τους ΚΑ∆ στον έναν οδηγό, στον ενιαίο οδηγό διαχείρισης όπως είπατε κι εκεί 

θα φαίνονται ανά Περιφέρεια;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Βεβαίως, µάλιστα.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και θα υποβάλλω την αίτησή µου µόνο ηλεκτρονικά σε 

αυτή τη διεύθυνση, δε θα πηγαίνω σε κατά τόπους Περιφέρεια να υποβάλλω 

δικαιολογητικά και τα λοιπά;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά, από κει και πέρα ο φυσικός 

φάκελος θα υποβάλλεται κι αυτός, αλλά υποχρεωτικά θα υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά κατ΄ αρχήν.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσο είπατε ότι θα πάµε σε ταχύτητα σε ότι αφορά την 

αξιολόγηση και διαφάνεια, αν κάποιος σας φέρει ένα φάκελο στις 26 

Φεβρουαρίου πότε πιστεύετε ότι µπορεί να εγκριθεί και να αρχίσει να βλέπει 

χρήµατα;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει αφού όλοι 

υποβάλλουν, γιατί είναι ανταγωνιστική. Πρέπει δηλαδή να υποβάλλουν όλοι 

και να αρχίσει η αξιολόγηση.  

Ακούστε κάτι, δε γνωριζόµαστε πολύ, αλλά εγώ θα σας πω το 

εξής: Πήρατε είδηση τι έγινε για τις απορροφήσεις τους τελευταίους µήνες του 

2012; Αυτό θα γίνει κι εδώ. ∆ηλαδή δε θα χαθεί ούτε µία µέρα µεταξύ των 
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διαφόρων βηµάτων της αξιολόγησης, της επικύρωσης των αποτελεσµάτων 

και τα λοιπά. 

Εµείς τώρα τελειώνουµε µε αυτό, το παραδίδουµε στην ελληνική 

επιχειρηµατική τάξη και αρχίζουµε τον προγραµµατισµό της δουλειάς, 

προκειµένου να είµαστε πανέτοιµοι για να ελαχιστοποιήσουµε το χρόνο. Η 

ελαχιστοποίηση αυτή δεν µου να αναφέρω συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, γιατί 

αν ανέφερα συγκεκριµένα ποσά απορρόφησης που αναµένονται για το τέλος 

του 2012 δε θα τα πίστευε κανένας.  

Εποµένως αφήστε να το δούµε στην πράξη, ο ΕΦΕΠΑΕ, οι 

Περιφέρειες, οι Υπηρεσίες µας, είναι όλοι προσανατολισµένοι στο ότι είναι 

ύψιστη ανάγκη να φτάσουν το συντοµότερο δυνατόν τα χρήµατα στους 

επενδυτές.  

Εκείνο το οποίο εµένα µε ενδιαφέρει και βέβαια δεν µπορείτε να 

µου το προσφέρετε εσείς, αλλά ίσως µπορείτε έµµεσα να βοηθήσετε, είναι να 

υπάρξει ανταπόκριση. Και θέλουµε δύο ανταποκρίσεις, θέλουµε ανταπόκριση 

του επιχειρηµατικού κόσµου και θέλουµε και ανταπόκριση του τραπεζικού 

συστήµατος. Από εκεί θα εξαρτηθεί η επιτυχία της πρότασης, διότι χωρίς αυτά 

τα δύο τα 456 εκατοµµύρια δε θα µπορέσουν να αξιοποιηθούν κι αν δεν 

αξιοποιηθούν όλη αυτή η δουλειά θα έχει πάει χαµένη.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή είπατε ακριβώς όµως ότι επειδή θα πρέπει 

πρώτα να εγκρίνουµε το σχέδιο, για να πάµε στην τράπεζα όπου βλέποντας 

την έγκριση θα µας δώσει το δάνειο, υπ΄ αυτή την έννοια της ταχύτητας 

εννοώ, δεν υπάρχει ένα τέλος στην προθεσµία που αρχίζει 25 Φεβρουαρίου 

έστω νοητό;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Υπάρχει, είναι η 25 Απριλίου. 25 Απριλίου τελειώνει η 

υποβολή προτάσεων.  

  Τώρα κανείς δεν εµποδίζει τον επενδυτή ενόσω προετοιµάζει 

την πρότασή του ή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης να περάσει και µια 

βόλτα από τις τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται, σηµειωτέον ότι εδώ στον 

ΕΦΕΠΑΕ συµµετέχουν όλες οι συνεταιριστικές τοπικές τράπεζες, εποµένως 

έχει και µία εντοπιότητα που µπορεί να αξιοποιήσει ο επενδυτής, προκειµένου 

να προετοιµάσει το έδαφος για τη δανειοδότησή του.  
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Αυτή είναι η πρότασή µας και προς αυτή την κατεύθυνση θα 

κινηθούµε και εµείς κεντρικά ενηµερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τον 

τραπεζικό τοµέα για την ανάγκη ανταπόκρισης.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η πρώτη µεταποίηση τροφίµων είναι µέσα;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: ∆εν µπορεί να είναι.  

Σ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι από τον κοινοτικό κανονισµό, από τη δεύτερη 

µεταποίηση πηγαίνουµε µετά.  

κ. ΜΑΚΡΗΣ: Η πρώτη µεταποίηση τροφίµων επιδοτείται από το τέως 

FEOGA, δεν έχουµε τη δυνατότητα να επιδοτήσουµε µέσω του ΕΠΑΝ.  

Σ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη για να διορθώσω, όχι τροφίµων που είπα, 

γιατί το τρόφιµο είναι άλλο, γεωργικών προϊόντων είναι το σωστό.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η εστίαση είναι;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Η εστίαση δεν είναι, η εστίαση θα ληφθεί υπόψιν στα 

πλαίσια του λιανικού εµπορίου.  

Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι για µας στον τουρισµό έχει 

ιδιαίτερη σηµασία αυτό το πρόγραµµα, δεδοµένου ότι όπως γνωρίζετε οι 

περισσότεροι από σας έχουµε ιδιαίτερα ευοίωνα στοιχεία για τον τουρισµό 

φέτος, τα στοιχεία που έχουµε τα προσωρινά µιλάνε για αυξήσεις της τάξης 

του 15% µε 20%. 

  Εποµένως ο στόχος µας είναι να απορροφήσουµε το ταχύτερο 

δυνατόν αυτές τις πιστώσεις στο µεγαλύτερο βαθµό που µας είναι εφικτό, έτσι 

ώστε κυρίως στις χαµηλές κατηγορίες των καταλυµάτων στις οποίες 

απευθύνεται αυτό το πρόγραµµα να έχουµε την κατάλληλη ποιότητα για να 

υποδεχθούµε τους ξένους µας.  

Είµαστε σε συνεργασία βέβαια µε τις υπηρεσίες και ένα από τα 

σηµεία τα οποία νοµίζω ότι θα µπορέσουν να µας βοηθήσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι ότι για τις τρεις Περιφέρειες Αττική και Στερεά, Νότιο Αιγαίο, 

Κρήτη επιλέξιµες θα είναι οι δαπάνες από τη δηµοσίευση της προκήρυξης και 

οι άλλες θα είναι από την κατάρτιση του φακέλου στις ευρωπαϊκές που είναι 

25 Φεβρουαρίου αν δεν απατώµαι.  

Βέβαια αυτό θα γίνει προφανώς αν θέλετε µε το ρίσκο που 

αναλαµβάνει ο κάθε επιχειρηµατίας-επενδυτής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 
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ένας κανόνας που πήραµε υπόψη µας, έτσι ώστε να διευκολύνουµε αυτό το 

στόχο να έχουµε φέτος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα το ταχύτερο δυνατόν.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση σχετικά µε τον κλάδο 

του τουρισµού. Θα έχουν δικαίωµα όλες οι ξενοδοχειακές µονάδες, 

ανεξάρτητα σε τι κατηγορία ανήκουν σε αστέρια;  

Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Όχι, είναι ξενοδοχεία κλασικού τύπου µε χαµηλά αστέρια, µε 

ένα-δύο αστέρια και κάτω από 100 κλίνες. Μιλάµε για µικροµεσαίες µονάδες 

και µιλάµε γι΄ αυτές που απευθύνονται στον µαζικό τουρισµό και που 

χρειάζεται να αναβαθµίσουµε τις υποδοµές µας σαν χώρα. Οι άλλες 

επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα και µέσω του αναπτυξιακού νόµου.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα µέχρι δύο αστέρια;  

Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Ναι.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και για τις κατηγορίες πάλι των µονάδων που ανήκουν 

σε βαθµολογία κλειδιών, αυτές θα µπορέσουν να ενταχθούν;  

Γ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ: Ναι, είπαµε µέχρι 100 και ένα-δύο αστέρια, σε παραδοσιακά 

και διατηρητέα έχουµε πάλι κάτω από 100 κλίνες γ΄, δ΄ και ε΄ τάξης και για τα 

κλειδιά είναι για όλες τις κατηγορίες ενοικιαζόµενα δωµάτια επιπλωµένα 

διαµερίσµατα, µεικτή µορφή, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα και 

λοιπά.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι οδηγοί µε όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί ήδη, 

θα τους βρούµε δηλαδή στο διαδίκτυο;  

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ: Θα αναρτηθούν σήµερα, σε λίγες ώρες, µέσα στις επόµενες 

δύο-τρεις ώρες θα αναρτηθούν.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; ∆εν υπάρχει, ευχαριστούµε πολύ.  
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