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Από  τις  25  Φεβρουαρίου  έως  τις  25  Απριλίου  2013  θα  διαρκέσει  η  περίοδος  υποβολής 
προτάσεων  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα  «Ενίσχυση  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων  που 
δραστηριοποιούνται  στους  τομείς  Μεταποίησης,  Τουρισμού,  Εμπορίου  ‐  Υπηρεσιών,  στο 
πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  2007‐2013»,  δημόσιας  δαπάνης  456  εκατ.  ευρώ.  Εκτιμάται  ότι  στο 
πρόγραμμα  θα  ενταχθούν  10.000  υφιστάμενες,  νέες  και  υπό  σύσταση  επιχειρήσεις  από 
όλες  τις  Περιφέρειες  της  χώρας.  Οι  επενδύσεις  που  θα  υλοποιηθούν  αναμένεται  να 
φθάσουν  στα  900  εκατ.  ευρώ  και  προβλέπεται  να  δημιουργηθούν  4.000  νέες  θέσεις 
εργασίας. 

Η  υλοποίηση  του  προγράμματος  θα  συμβάλει  σημαντικά  στην  επίτευξη  των  στόχων  του 
υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  για 
ενίσχυση  της  ρευστότητας  στην  αγορά,  επιτάχυνση  της  απορρόφησης  Κοινοτικών 
κονδυλίων και στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Οι  γενικοί  γραμματείς  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΕΣΠΑ)  Γιώργος  Γιαννούσης,  Βιομηχανίας 
Σπύρος Ευσταθόπουλος και ο γενικός γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων 
Γιάννης  Πυργιώτης  ανακοίνωσαν  σήμερα  την  έναρξη  υλοποίησης  του  προγράμματος, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί το Δεκέμβριο από τον υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη. 

Αναφορικά  με  τους  Κωδικούς  Αριθμούς  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ),  δηλαδή  τα  επαγγέλματα 
που μπορούν να ενταχθούν στη δράση, το υπουργείο άκουσε με προσοχή τα αιτήματα και 
τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι 
αυτονόητο πως η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων κλάδων στο πρόγραμμα αποτελεί 
επιδίωξη  όχι  μόνο  του  επιχειρηματικού  κόσμου  αλλά  και  της  πολιτικής  ηγεσίας  του 
υπουργείου.Mε  βάση  και  τις  κατευθύνσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  αυτή  τη  φορά 
δόθηκε έμφαση στην καινοτομία και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε 
Περιφέρειας. Ειδικά για το λιανεμπόριο που αποτελεί δραστηριότητα με προφανή σημασία 
για  την  ελληνική  οικονομία  και  την  απασχόληση  θα  προκηρυχθεί  σύντομα  ειδική  δράση 
χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Περιφέρειες κλήθηκαν από το υπουργείο να ομαδοποιήσουν τους ΚΑΔ 
που  είναι  επιλέξιμοι  για  ένταξη  στο  πρόγραμμα  σε  τρεις  κατηγορίες  (υψηλής,  μέσης  και 
χαμηλής προτεραιότητας). Η κατάταξη αυτή θα ληφθεί υπόψη και κατά την αξιολόγηση των 
προτάσεων  ώστε  σε  κάθε  Περιφέρεια  να  δοθεί  έμφαση  στους  τομείς  που  υπάρχουν 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. 



Τα ποσοστά ενίσχυσης  των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40  έως 60 %, ανάλογα με  το 
μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις 
προβλέπεται  δυνατότητα  χρηματοδότησης  και  των  λειτουργικών  δαπανών  (π.χ.  ενοίκια, 
μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό 25 %, οι οποίες πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40 % 
του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι για την κάλυψη της 
συμμετοχής  τους  οι  υποψήφιοι  επενδυτές  μπορούν    εκτός  από  ίδιους  πόρους  να 
χρησιμοποιήσουν  τραπεζικό  δανεισμό  όπως  επίσης  να  αξιοποιήσουν  τα  χρηματοδοτικά 
εργαλεία  της  ΕΤΕΑΝ ΑΕ  για  λήψη  χαμηλότοκων  δανείων,  κάλυψη  εγγυητικών  επιστολών, 
κλπ. 

Η δράση σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή των υποψηφίων αλλά και η 
υλοποίηση  των  επενδύσεων.  Ενδεικτικά,  στα  μέτρα  απλοποίησης  –  διευκόλυνσης  των 
δικαιούχων περιλαμβάνονται: 

1.Μη  υποχρέωση  τεκμηρίωσης  με  αποδεικτικά  στοιχεία  της  δυνατότητας  κάλυψης  της 
Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή) 

2.Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής 

3.Δυνατότητα  καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση  του 30%  του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου. 

4.Επιλέξιμες  οι  προκαταβολές  σε  προμηθευτές,  ως  δαπάνες  προς  πιστοποίηση  και 
χρηματοδότηση  

5.Ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών 

6.Επιχορήγηση  λειτουργικών  δαπανών  για  μικρές  και  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  (νέες  και 
υπό σύσταση) μέχρι και 40% του προϋπολογισμού  

7.Απλούστευση στις διαδικασίες διαχείρισης (Μείωση γραφειοκρατίας) 

8.Προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις ανάγκες κάθε Περιφέρειας  

9.Ενεργή συμμετοχή των Περιφερειών σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του 
προγράμματος  

10.Κατηγοριοποίηση  των  επιλέξιμων  Κωδικών  Αναπτυξιακής  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  ως 
προς τις αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε Περιφέρειας 

11.Διαφανές και Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης‐επιλογής 

12.Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων  (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για 
την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

13.Φιλικός Οδηγός, κοινός για όλες τις Περιφέρειες πλήρης με κάθε πληροφορία χρήσιμη 
για την ενημέρωση‐κινητοποίηση  των ενδιαφερομένων. 



Η προκήρυξη της Δράσης, ο Οδηγός εφαρμογής και τα Παραρτήματά του, έχουν αναρτηθεί 
στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του 
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. 

Υπενθυμίζονται τα βασικά της χαρακτηριστικά: 

•Επιλέξιμες  είναι  μικρές,  πολύ  μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις,  υφιστάμενες  (με  δύο  ή 
περισσότερες διαχειριστικές χρήσης) και νέες ή υπό σύσταση, στους τομείς Μεταποίησης, 
Τουρισμού, Εμπορίου‐Υπηρεσιών. 

• Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 300.000 ευρώ  για τη Μεταποίηση, 
20.000 έως 300.000 ευρώ για τον Τουρισμό και 20.000 έως 100.000 ευρώ για το Εμπόριο ‐
Υπηρεσίες. 

•Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της Απόφασης Ένταξης για τους κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού και  12 μήνες για το 
«Εμπόριο ‐Υπηρεσίες». 

•Οι  δαπάνες  που  ενισχύονται  περιλαμβάνουν:  Κτίρια‐  εγκαταστάσεις,  μηχανήµατα  ‐ 
εξοπλισµό  παραγωγής,  μεταφορικά  μέσα,  εξοπλισμό  και  εγκαταστάσεις  προστασίας 
περιβάλλοντος  και  εξοικονόμησης  ενέργειας,  δικαιώματα  τεχνογνωσίας,  πιστοποίηση 
συστημάτων  διασφάλισης  ποιότητας,  λογισμικό  και  υπηρεσίες,  προβολή  –  προώθηση, 
αμοιβές συμβούλων και λειτουργικές Δαπάνες. 

•Η  υποβολή  των  αιτήσεων  θα  γίνει  υποχρεωτικά  με  ηλεκτρονική  διαδικασία,  μέσω  της 
ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  τον 
ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210 ‐ 6985210 και το γραφείο πληροφόρησης 
της  ΕΥΔ  ΕΠΑΕ στο  τηλ. 8011136300  και  τους  Υπεύθυνους  για  την  Ενημέρωση  του Κοινού 
των Περιφερειών  (τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο 
ως Παράρτημα του οδηγού της Προκήρυξης). 

Ακολουθούν πίνακες με τον προϋπολογισμό του προγράμματος και τα ποσοστά ενίσχυσης 
ανά Περιφέρεια. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 
( Δημόσια Δαπάνη σε €) 

Ανατολική Μακεδονία‐ Θράκη  22.500.000 
Κ. Μακεδονία  90.000.000 
Δ. Μακεδονία  22.500.000 
Ήπειρος  22.500.000 
Στερεά Ελλάδα  18.000.000 
Θεσσαλία  22.500.000 
Ιόνια  22.500.000 
Δ. Ελλάδα  22.500.000 
Πελοπόννησος  22.500.000 
Β. Αιγαίο  22.500.000 
Ν. Αιγαίο  15.000.000 
Κρήτη  22.500.000 

Αττική  130.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ  456.000.000 
 



 

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών) 

Δημόσια  Επιχορήγηση 
(Κοινοτική και Εθνική) (%) 

Ιδιωτική Συμμετοχή  (%) 

Περιφέρειες  %  ενίσχυσης 
για  μεσαίες 
επιχειρήσεις 

%  ενίσχυσης 
για  μικρές  και 
πολύ  μικρές  
επιχειρήσεις 

%  ιδιωτικής 
συμμετοχής 
για  μεσαίες 
επιχειρήσεις 

%  ιδιωτικής 
συμμετοχής  για 
μικρές και πολύ 
μικρές 
επιχειρήσεις 

Αν. Μακεδονία‐ Θράκη  50  60  50  40 
Κ. Μακεδονία  40  50  60  50 
Δ. Μακεδονία  40  50  60  50 
Ήπειρος  50  60  50  40 
Θεσσαλία  40  50  60  50 
Ιόνια  40  50  60  50 
Δ. Ελλάδα  50  60  50  40 
Πελοπόννησος  40  50  60  50 
Β. Αιγαίο  40  50  60  50 
Κρήτη  40  50  60  50 
Στερεά Ελλάδα  40  50  60  50 
Ν. Αιγαίο  40  50  60  50 

Αττική  40  50  60  50 
 
Επίσης  για  τις  νέες  και  υπό  σύσταση  επιχειρήσεις,  σε  όλες  τις  Περιφέρειες  της  χώρας, 
ενισχύονται οι λειτουργικές τους δαπάνες (μέχρι ποσοστού 40% του επενδυτικού σχεδίου), 
με τα ακόλουθα ποσοστά: 
 

Δημόσια  Επιχορήγηση 
(Κοινοτική και Εθνική) (%) 

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) 

Περιφέρειες  %  ενίσχυσης 
για  μεσαίες 
επιχειρήσεις 

%  ενίσχυσης 
για  μικρές  και 
πολύ  μικρές  
επιχειρήσεις 

%  ιδιωτικής 
συμμετοχής 
για  μεσαίες 
επιχειρήσεις 

%  ιδιωτικής 
συμμετοχής  για 
μικρές  και  πολύ 
μικρές 
επιχειρήσεις 

Όλες οι Περιφέρειες  ‐  25  100  75 

 

Από το Γραφείο Τύπου 


