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«Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών  

στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013» 
 

Περίληψη 
Προγράμματος 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας 
επιχειρήσεων, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το 
περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε 
συνθήκες κρίσης. Επιπλέον η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 
 
Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας, με εξαίρεση την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Δικαιούχοι   
- 

Προϋποθέσεις 

Υφιστάμενες (επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις), νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης, του 

Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών. 

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), θα πρέπει ο μέσος ετήσιος Κύκλος Εργασιών τους 

την τελευταία τριετία, να κυμαίνεται μεταξύ: 

 Μεταποίηση - Τουρισμός: 30.000€ έως 50.000.000€  

 Εμπόριο - Παροχή Υπηρεσιών: 20.000€ έως 50.000.000€ 

και να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε ΕΜΕ) την τελευταία διετία. 

Αντίστοιχα όρια θα καθοριστούν και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τη δημοσίευση του 

οδηγού του προγράμματος. 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι - υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμη 
επιχειρηματική δραστηριότητα (ΚΑΔ) πριν την 01/01/2012. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι - νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμη 
επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την προδημοσίευση του προγράμματος. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι - υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά 
τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την επένδυσή 

τους. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις 
2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός 
3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος 
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
5. Συστήματα αυτοματοποίησης 
6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας 
7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
8. Προβολή - Προώθηση 
9. Αμοιβές Συμβούλων 

Προϋπολογισμός 
Επενδύσεων 

 Μεταποίηση - Τουρισμός: 30.000€ έως 300.000€  

 Εμπόριο - Παροχή Υπηρεσιών: 20.000€ έως 100.000€  

Τρόπος 
Χρηματοδότησης 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
(%) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(%) 

Ανατολική Μακεδονία - 
Θράκη, Ήπειρος, Δ. 

Ελλάδα 
60% 50% 

Κ. Μακεδονία, Δ. 
Μακεδονία, Στερεά 

Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνια 
Νησιά, Β. Αιγαίο, Ν. 

Αιγαίο, Κρήτη, Αττική 

50% 40% 
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Για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι ή/και 

μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού. 

Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των ατομικών, η καταβολή της ιδίας συμμετοχής 
πιστοποιείται από την αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες 
σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων ή κατά περίπτωση από ελεύθερα προς διανομή 
αποθεματικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ή από λοιπά στοιχεία 
των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων εις νέον για τα οποία δεν υπάρχει 
απαγόρευση κεφαλαιοποίησής τους. 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

 Αναμένεται το επόμενο διάστημα η ΚΥΑ, με την οποία θα καθορίζεται η ημερομηνία 
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και η έναρξη υποβολής των αιτήσεων. 
 

 Το εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί: 
- εντός 18 μηνών για τους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού 
- εντός 12 μηνών για τους τομείς του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών 

Βασικές 
Υποχρεώσεις 
Δικαιούχων 

 Για 2 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, διατήρηση των 
υφιστάμενων και νέων θέσεων απασχόλησης (σε ΕMΕ) 

 Για 3 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, διατήρηση του 
επιδοτούμενου εξοπλισμού 

 Για 3 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, λειτουργία εντός των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας του ΠΕΠ από το οποίο έχει επιδοτηθεί. 

 
 
 

 


