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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων 

προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής, 

καθώς και η απ’ ευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη 

συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς 

η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού €456 εκ. υλοποιείται σε όλες τις Περιφέρειες 

της χώρας μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) και στοχεύει 

στην ανάδειξη και ενίσχυση των στρατηγικών τους πλεονεκτημάτων. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και 

της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

2. Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων. 

3. Θεματική Ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες»: αφορά την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων με προτεραιότητα σε 

δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Η υποβολή της θεματικής ενότητας υποβολής της επενδυτικής πρότασης συσχετίζεται με το 

δηλούμενο (προτεινόμενο) ή τους δηλούμενους (προτεινόμενους) προς ενίσχυση ΚΑΔ1. Σε 

περίπτωση πρόθεσης ενίσχυσης δύο ή περισσότερων ΚΑΔ, όλοι οι δηλούμενοι προς 

ενίσχυση ΚΑΔ πρέπει να ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται: 

 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. 

 Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην πιο 

πάνω κατηγορία. 

Για τους σκοπούς του προγράμματος, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης». Οι βασικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων – ανάλογα με την 

κατηγορία των ενισχύσεων – έχουν ως εξής: 

  

                                                           
1
 Για να ενημερωθείτε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του 

προγράμματος, επικοινωνήστε με την THE FRANCHISE CO. 
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Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 

 Να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ 

της ίδιας Θεματικής Ενότητας 

 Να διαθέτουν τον δηλούμενο (ή τους δηλούμενους) ΚΑΔ πριν από την υποβολή της 

επενδυτικής πρότασης 

 Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική επικράτεια 

 Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 800/20082 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης 

 Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια 

λειτουργίας ή σε άλλη περίπτωση, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο. 

 Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις  

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων:  

Ατομική Επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.  

 Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό 

είναι απαραίτητο και αναγκαίο. 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί 

και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους 

 Να υποβάλλουν έως μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

Νέες - Υπό σύσταση επιχειρήσεις 

 Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της 

ίδιας θεματικής ενότητας. 

 Οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον (τους) δηλούμενο (ους) ΚΑΔ πριν την υποβολή 

της επενδυτικής πρότασης και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον (τους) 

δηλούμενο (ους) ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. 

 Να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν ως ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια. 

 Να έχουν ή να δεσμευθούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης. 

 Οι νέες επιχειρήσεις να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. 

 Οι νέες επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να διαθέτουν την προβλεπόμενη 

από τον νόμο άδεια λειτουργίας ή σε άλλη περίπτωση, πιστοποιητικό από το αρμόδιο 

Επιμελητήριο. 

 Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να δεσμευθούν ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα. 

                                                           
2
 Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από 

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ 
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 Να λειτουργούν αποκλειστικά ή να δεσμευθούν ότι θα λειτουργήσουν με νομική μορφή 

ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

 Να τηρούν ή να δεσμευθούν ότι θα τηρήσουν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

 Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία. 

 Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.α.), θα πρέπει ο 

κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. 

 Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. 

Υπογραμμίζεται ότι αθροιστικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων 

των ενισχύσεων αποτελούν  απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής 

στο πρόγραμμα. Συνεπώς, η μη ικανοποίησή τους ή η ανεπαρκής τεκμηρίωση της 

ικανοποίησής τους  αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου 

ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται: 

 Από 30.000€ έως 300.000€ για τη Θεματική Ενότητα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 

 Από 20.000€ έως 300.000€ για τη Θεματική Ενότητα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

 Από 20.000€ έως 100.000€ για τη Θεματική Ενότητα «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με 

προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 

Θεματικής Ενότητας στην οποία έχει υποβάλει πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, παρ’ όλο 

που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και 

παρακολούθησης/ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του 

υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. 

Καθεστώς Ενίσχυσης 

Οι ενισχύσεις του παρόντος προγράμματος διατίθενται: 

 Στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 

 Στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (ΕΚ) 

1998/2006 

Επίσης, στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 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. 
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Ποσοστά Ενίσχυσης  

Ποσοστά ενίσχυσης (πλην των Λειτουργικών Δαπανών)  
στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 

Περιφέρεια 
Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές 
επιχειρήσεις 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές 
επιχειρήσεις 

Ανατ. Μακεδονία και Θράκη 50 60 50 40 

Κεντρική Μακεδονία 40 50 60 50 

Δυτική Μακεδονία 40 50 60 50 

Ήπειρος 50 60 50 40 

Θεσσαλία 40 50 60 50 

Ιόνια νησιά 40 50 60 50 

Δυτική Ελλάδα 50 60 50 40 

Πελοπόννησος 40 50 60 50 

Βόρειο Αιγαίο 40 50 60 50 

Κρήτη 40 50 60 50 

Ποσοστά ενίσχυσης (πλην των Λειτουργικών Δαπανών)  
στο πλαίσιο του Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (ΕΚ) 1998/2006 

Στερεά Ελλάδα 40 50 60 50 

Νότιο Αιγαίο 40 50 60 50 

Αττική 40 50 60 50 

Ενίσχυση Λειτουργικών Δαπανών μόνο Νέων και Υπό σύσταση επιχειρήσεων  
στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 

Όλες οι Περιφέρεις - 25 100 75 

Ιδιωτική Συμμετοχή 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Η ιδιωτική συμμετοχή του 

δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οδηγό του προγράμματος. 

Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Εάν χρησιμοποιηθεί, το δάνειο είναι 

δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. εγγύηση 

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή 

επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους μέσω του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των 

Τραπεζών. 

Προκαταβολή 

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, 

μέχρι το 100% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση 

εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία 

εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του 

έργου. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:  

 Η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (14/01/2013), για τις δαπάνες που 

υπάγονται στον κανονισμός De minimis 

 Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της επενδυτικής πρότασης, για τις δαπάνες 

που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 

Κατά τη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου και του συνολικού προτεινόμενου 

προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων 

δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. 

Κατηγορία Δαπάνης 

Μέγιστο επιλέξιμο ποσό ή ποσοστό στον 
επιχορηγούμενο προϋπολογισμό  

Μεταποίηση Τουρισμός 
Εμπόριο & 
Υπηρεσίες 

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις, 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. Δικαιώματα τεχνογνωσίας 20% 20% 20% 

6. Συστήματα 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 Δαπάνες3 40% 40% 40% 

Επί ποινής αποκλεισμού, το σύνολο των δαπανών 1, 2, 3, 4, 5 και 7 θα πρέπει να αποτελεί 

τουλάχιστον το 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

* ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον δε συντρέχουν συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων διαφοροποιείται ανάλογα με τη 

Θεματική Ενότητα στην οποία υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση. Συγκεκριμένα: 

 Για τις Θεματικές Ενότητες «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» τα επενδυτικά 

σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

                                                           
3 Η κατηγορία Λειτουργικές Δαπάνες αφορά μόνο τις Νέες και Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ποσοστό 

χρηματοδότησης 25%) 
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 Για τη Θεματική Ενότητα «ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» τα επενδυτικά σχέδια θα 

πρέπει να υλοποιηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης ένταξης. 

Παράταση 

Υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία δίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ανωτέρω παράταση δε δύναται να υπερβαίνει την 30/06/2015 

και πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.  

Πιστοποίησης -  Έλεγχος 

Είναι δυνατή η υποβολή έως δύο (2) αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης με την 

ολοκλήρωση του 30% τουλάχιστον και έως το 80% του συνολικού οικονομικού 

αντικειμένου.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι επενδυτικές προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων ενίσχυσης υποβάλλονται αρχικά 

ηλεκτρονικά και στη συνέχεια τεκμηριώνονται με την κατάθεση του φυσικού φακέλου 

επενδυτικής πρότασης (δικαιολογητικά). Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών 

προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από 25/02/2013 και έως 10/05/2013. Σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις δεν θα παραλαμβάνονται από τον 

Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

- Προϋπόθεση συμμετοχής για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι να διαθέτουν επιλέξιμο 

ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις 

να δεσμεύονται να διαθέσουν επιλέξιμο ΚΑΔ. 

- Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής ή/και Δανείου. 

- Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100% της δημόσιας 

επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

- Η ένταξη και χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από τη συνολική του 

βαθμολογία. 

Οι σύμβουλοί μας μπορούν να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες προετοιμασίας, 

σύνταξης, υποβολής και υποστήριξης του επενδυτικού σας σχεδίου διασφαλίζοντας την 

επιτυχία της κρατικής χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας: 

 την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και την κατάλληλη τεκμηρίωση των 

επιλέξιμων δαπανών, καθώς και την τεχνική αρτιότητα της πρότασης, ταυτίζοντας 

απόλυτα τις επενδύσεις με τις προδιαγραφές και τους όρους του προγράμματος. 

 τη συνεχή και άμεση υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου σε όλες τις φάσεις του 

προγράμματος (προετοιμασία, υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος, εκταμίευση). 

 την επιτυχία και αποδοτικότητα της επένδυσης μέσα από συνεχή παρακολούθηση και 

ένα πλέγμα επιπλέον συμβουλευτικών υπηρεσιών, με την τεχνογνωσία και εμπειρία 

της THE FRANCHISE CO. 


