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«Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» 
 

Περίληψη 
Προγράμματος 

Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου 
ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων 
που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε 
περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. 
Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ που έχουν 
θεσμοθετηθεί και οργανωθεί με το Ν. 4458/65 και τον Ν. 2545/97, καθώς και σε 
Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμοθετηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του τρίτου μέρους του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011). 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 

Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν τα ακόλουθα: 

1. έχουν ημερομηνία έναρξης πριν την 01/01/2009, 
2. έχουν τουλάχιστο 3 χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες του 

Προγράμματος (βάσει ΚΑΔ) και διαθέτουν 3 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, 
3. έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των €30.000 κατά το τελευταίο 

οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία 
τρία οικονομικά έτη, 

4. δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις 
Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση 
και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02, 

5. δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς 
συνδιαλλαγής, 

6. να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De 
minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 €, για τις δαπάνες τις οποίες θα συμπεριλάβει 
στο παρόν επενδυτικό της σχέδιο, 

7. οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά δεσμεύεται να υλοποιήσει είτε μέσω του 
Προγράμματος είτε με ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες 
ελαχιστοποιούν τα εμπόδια πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ, 

8. η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο 
για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται 
εντός των ορίων αυτής. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ. 

 
1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών 
3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης 
4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της 

επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής 
5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έως 3% του προϋπολογισμού) 

6. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, 
εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας 
(ΑΠΕ) (έως €380.000) 

 
Σημείωση 1: Το σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών των κατηγοριών 1 έως 5 δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τις €380.000. 
Σημείωση 2: Ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές 
βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΆΫΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 
7. Ενέργειες μετεγκατάστασης (αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και εγκατάσταση 

παραγωγικού εξοπλισμού) (υποχρεωτική δαπάνη, 5% - 20% του προϋπολογισμού) 
8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης (έως €8.000) 

9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση 
και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης (έως €20.000) 

 
Σημείωση 3: Το σύνολο του προϋπολογισμού των δαπανών των κατηγοριών 8 και 9 δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τις €20.000. 
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Προϋπολογισμός 
Επενδύσεων 

Από 30.000€ έως 400.000€  

Τρόπος 
Χρηματοδότησης 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

50% 50% 

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή και τραπεζικό 
δανεισμό. Ο δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού 

δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από 
άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου 
λογαριασμού. 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

 Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος. 

 Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει με την ημερομηνία προδημοσίευσης του 
προγράμματος (14/12/2012). 

 Το επενδυτικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης στο νέο χώρο, μέχρι την 31/03/2015. 

 
 
 

 


