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Ταχ. Θυρίδα  : 10192, Αθήνα 

Πληροφορίες : Σταύρος Μητσάκης  

Τηλέφωνο     : 210-6969229 

FAX              : 210-6969240 

 

 

 

 

Αθήνα,   24-     9-2010 

 

Α.Π.: 10878/1142 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση  του Οδηγού του Προγράµµατος "Ένδυση και 
Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».   

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.∆. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/). 

2. Τις διατάξεις των Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/), π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α) 
και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α) "Οργανισµός της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του 
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/) "Σύσταση της ∆/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της 
υπ' αριθµ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/ Β) υπουργικής απόφασης 
"∆ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού της ∆/νσης ΜΜΕ 
της Γ.Γ.Β.". 

3. Το Π.∆. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α') "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας και µετονοµασία του σε 
Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ……» 

4. Το Π.∆. 89/10 «∆ιορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α). 
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5. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και κατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α). 

6. Την υπ΄ αριθµ. ∆Π/Φ6.12/οικ. 16745/2-12-09 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της  Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας  σχετικά µε «∆ιορισµό του Γενικού Γραµµατέα Αλέξανδρου 
Φούρλα στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 512/ΥΟ∆∆/09). 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 93/1997 (ΦΕΚ 92/Α) «Όροι και διαδικασίες για την 
ένταξη και χρηµατοδότηση εργων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα η 
τµήµατα τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους 
τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και». 

8. Την µε αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο 
σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 

9. Την µε αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

10. Την µε αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

11. Την µε αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001). 

12. Την µε αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

13. Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής Σχεδιασµού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε την 
εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

14. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε αριθ. πρωτ. 
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ 1965/Β). 

15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα» µε αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως 
τροποποιήθηκε µε τις ΚΥΑ µε α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/08) και 2652/Β/30.12.2008), 
13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 
(ΦΕΚ 1019/Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 
49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 

16. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 
Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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17. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1998/15.12.2006 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). 

18. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) 
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013 και άλλες διατάξεις». 

19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε 
φορά. 

20. Το µε Α.Π. 3354/291/Α2/19.05.2010, έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε θέµα 
έγκριση Οδηγού εφαρµογής της πράξης «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες 
Προοπτικές». 

21. Την υπ΄αριθ…3877/700/Φ 0020 Α1/3-6-2010 απόφαση της  Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα «Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων «ΕΝ∆ΥΣΗ & 
ΥΠΟ∆ΗΣΗ –ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και στον ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ  (ΦΕΚ 932/Β/10) 

22. Την αριθµ 6178/633/4-6-2010 Απόφαση της  Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Έγκριση του Οδηγού του 
Προγράµµατος "Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». (ΦΕΚ 893Β’/10).  

23. Την υπ. αρ. πρωτ. 6179/634/04-06-2010 Απόφαση της  Υπουργού 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη 
στο Πρόγραµµα "Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»). 

24. Την αριθµ 9672/ΜΜΕ958/19-8-10 απόφαση µε θέµα «Παράταση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων 
προς ένταξη στο Πρόγραµµα "Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» µε την οποία 
παρατάθηκε η ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων µέχρι και της 27-9-10. 

25. Το αριθµ 10833/1131/23-9-10 έγγραφο της ΓΓΒ προς την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
26. Το αριθµ  6684/804/Α2/24-9-10   εγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕΕ µε θέµα 

εγκριση των τροποποιήσεων του οδηγού του προγράµµατος Ένδυση και 
Υπόδηση – Νέες Προοπτικές 

27. Την αριθµ 10877/1141/24-9-10     απόφαση «Παράταση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη 
στο Πρόγραµµα "Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» µε την οποία παρατάθηκε η ηµεροµηνία 
υποβολής προτάσεων µέχρι και της 22-11-10. 
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28. Την  ανάγκη τροποποίησης του οδηγού του προγράµµατος "Ένδυση και 
Υπόδηση – Νέες Προοπτικές" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» 

29. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού πέραν της 
προβλεποµένης στο πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Τροποποιούµε τον οδηγό της  Πράξης «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες 
Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ , ως ακολούθως 
 

Α. Στο  κεφάλαιο  6 στο τέλος της παρ «Ελεγχος τυπικών προϋποθέσεων 
συµµετοχής» προστίθεται εδαφ «Ο Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων 
συµµετοχής και ο Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής µπορούν να 
διενεργούνται ταυτόχρονα». 
 
 

Β. Το κεφάλαιο 8 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισµού των 
προτάσεων σε ΕΥΡΩ (µη περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου 
επενδυτικού σχεδίου ∆ΕΝ δύναται να υπερβαίνει το 100% του µέσου όρου 
του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας. 
 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
Μικρές και Πολύ Μικρές 
επιχειρήσεις (βλέπε τον 
ορισµό στο Παράρτηµα 
ΙΙ) 
 

30.000,00 150.000,00 

 
Μεσαίες επιχειρήσεις 
(βλέπε τον ορισµό στο 
Παράρτηµα ΙΙ) 
 

50.000,00 200.000,00 
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 Γ. Το κεφάλαιο  9 αντικαθίσταται ως εξής  
∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ∆ΑΝΕΙΟ 
 

Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης  ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και 
διαµορφώνεται ως εξής: 

Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις : 
• Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς 

o της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου),  
o της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας) 

• Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o Αττικής  
o της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φωκίδας, Ευρυτανίας) 

• Στο 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 

Τρικάλων) 
o τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, 

Κεφαλληνίας, Ζακύνθου),  
o της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 

Αργολίδας, Αρκαδίας) 
o της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), 

• Στο 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 

Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), 
o τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, 

Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), 
o της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, 

∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου),  
o της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 

Θεσπρωτίας),  
o της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου),  
o καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 
 

 

Για τις µεσαίες επιχειρήσεις : 
 

• Στο 25% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς 
o της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου),  
o της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας) 

• Στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o Αττικής, 
o της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φωκίδας, Ευρυτανίας) 

• Στο 35% του  επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς 
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o της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 
Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), 

o της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, 
Φλώρινας, Καστοριάς),  

o της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, 
Τρικάλων),  

o της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, 
Ζακύνθου),  

o της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων), 
o της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, 

Αργολίδας, Αρκαδίας) 
o της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου),  

• Στο 40% του  επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς  
o της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, 

∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου),  
o της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, 

Θεσπρωτίας),  
o καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Αχαΐας, 

Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 
Το υπόλοιπο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού πέραν της ∆ηµόσιας 
Χρηµατοδότησης, θα καλύπτεται µε ιδιωτική συµµετοχή του δικαιούχου της 
ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται µε την εξόφληση των 
παραστατικών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα οδηγό. Η ιδιωτική 
συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συµµετοχή και τραπεζικό 
δανεισµό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισµού.  

 

«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 25% έως 50% 

Εν δυνάµει Τραπεζική Συµµετοχή  Το υπολειπόµενο 
ποσοστό 

 
Ο ∆ανεισµός (εάν χρησιµοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη µορφή τραπεζικού 
δανείου ή οµολογιακού δανείου εκδιδοµένου σε δηµόσια ή µη εγγραφή, ή 
δανείου από άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, αποκλειόµενης της 
µορφής αλληλόχρεου λογαριασµού.  
Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και µέσω αλληλόχρεου 
λογαριασµού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω 
λογαριασµό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για 
την υλοποίηση της επένδυσης, µε σαφή αναφορά των όρων σύναψης του 
δανείου. Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. Σε 
κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισµό για την 
κάλυψη του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης, είναι υποχρεωµένη να 
προσκοµίσει κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αντίγραφο της σχετικής 
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σύµβασης µε τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του 
δανείου λάβει χώρα µέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού. ∆εν είναι 
επιλέξιµοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προµήθειες χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγµατος και χρεωστικές συναλλαγµατικές 
διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του 
δικαιούχου.  
 
Σηµειώνεται ότι δύναται να εξεταστεί ο δανεισµός µε την εγγύηση του Ταµείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 
www.tempme.gr. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφεροµένων για την 
τήρηση του κανόνα de minimis, δηλαδή τη µη υπέρβαση των σχετικών 
ορίων, καθώς η εγγύηση και η επιδότηση δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ, 
συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων.   
 
Η δηµόσια χρηµατοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και 
δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η 
εκχώρηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε 
τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου που θα  αντιστοιχεί σε 
µέρος ή στο σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χρησιµοποιείται για 
την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει 
υπογραφεί η σύµβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τµήµα του 
βραχυπρόθεσµου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής 
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τη σύµβαση εκχώρησης µε το Πιστωτικό 
Ίδρυµα στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του 
προγράµµατος. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες τόκων, προµηθειών και 
λοιπών εξόδων. 
 
Υπενθυµίζεται επίσης ότι ένας από τους βασικούς στόχους του 
Προγράµµατος είναι η διατήρηση του υφιστάµενου   προσωπικού κατά την 
υποβολή της πρότασης και µέχρι ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση του 
έργου.   
Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα οφείλει να 
επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο 
ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού. Στην 
περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό µείωσης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιχορήγησης. 
  
Επίσης, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η επένδυση πραγµατοποιηθεί σε 
δύο τοποθεσίες, αυτές υποχρεωτικά οφείλουν να είναι υφιστάµενοι χώροι 
άσκησης της οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης 
και να βρίσκονται σε περιοχή µε το ίδιο ποσοστό επιχορήγησης ως ανωτέρω 
ορίζεται και στην ίδια Περιφέρεια και δεν ανήκουν σε περιοχές ΟΠΑΑΧ. 

∆ .Στο κεφάλαιο 17 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής  
Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωµένες να 
διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά 
την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και 
διαπίστωσης µη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα 
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οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί 
στο ποσοστό της συνολικής µείωσης του υφιστάµενου προσωπικού. Στην 
περίπτωση των πολύ µικρών επιχειρήσεων το ποσοστό  µείωσης δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 20% της επιχορήγησης. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός 
απασχολούµενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ µε 
βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας 
και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον αρµόδιο ΕΦ∆ για την 
ακριβή καταµέτρηση του προσωπικού. 
 
3 . Οι επιχειρήσεις  που έχουν ήδη υποβάλλει επενδυτικά σχέδια  δύναται να 
επανυποβάλλουν η τροποποιήσουν τα σχέδια αυτά , σύµφωνα µε τα 
παραπάνω . 
 
 
4.Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ 6178/633/4-6-2010. (ΦΕΚ 893Β/) Απόφαση 
µας . 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί  στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 

  Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ  
 

Κοινοποίηση  
- ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ 
- ΕΥ∆-ΕΠΑΕ 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
• Γραφείο Υπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας 
• Γενικό ∆/ντη Στήριξης της Βιοµηχανίας 
• ∆/νση Βιοµηχανικής Πολιτικής 
• ∆/νση ΜΜΕ 


