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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
 «Ταυτότητα» του Προγράμματος 

 
 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: 
Η παρούσα ταυτότητα έχει συνταχθεί βάσει της προδημοσίευσης του προγράμματος. 

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στις 12 περιφέρειες της χώρας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου 
εξαιρείται. 

Θα δίνεται η επιλογή είσπραξης  προκαταβολής της επιδότησης με τη δυνατότητα χρήσης 
εγγύησης από το ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής. 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις : 

- Υφιστάμενες: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις 

- Νέες: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της πρότασης δύο 
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις 

- Υπό σύσταση: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή της πρότασης 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, 
του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. 
 
Σημ.: εξαιρείται η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  
Προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις από το Πρόγραμμα θα πρέπει: 

 για τις υφιστάμενες ΜΜΕ, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται: 
o από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ 

(50.000.000,00€) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 
σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεματική ενότητα 
«Μεταποίηση» 

o από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000€) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(50.000.000,00€) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 
σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεματική ενότητα 
«Τουρισμός» 

o από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(50.000.000,00€) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 
σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεματική ενότητα 
«Εμπόριο» 

o από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ 
(50.000.000,00€) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 
σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεματική ενότητα 
«Υπηρεσίες» 

Σημ.: για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Οι επιλέξιμες ενέργειες για την θεματική ενότητα «Εμπόριο - Υπηρεσίες» παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

 Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης 
εργασιών της επιχείρησης . 

 Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών 
της επιχείρησης. 

 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 
 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας. 
 Ανάπτυξη καινοτομιών. 
 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

1 Κτίρια και εγκαταστάσεις  

2 
Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος 
σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

3 
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη 
νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

4 
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη 
νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

5 
Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος 
σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.  

6 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:  
7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 
8 Προβολή - Προώθηση  
9 Αμοιβές Συμβούλων 

 
Σημ. 01. : οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου 
ενώ η δαπάνη 9 που αφορά στο κόστος εκπόνησης/σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου και παρακολούθησης της 
υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €). 
 Σημ. 02. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από την επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. 
 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής πρότασης . 
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις 
άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία έγκρισης της επενδυτικής πρότασης. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται: 

 Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000€) για τις θεματικές 
ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» 
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 Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000€) για τις θεματικές 
ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες» 

 
Σημ.: Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 
 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και 
Εθνική) (%) 

Περιφέρεια 
% ενίσχυσης για 

μεσαίες 
επιχειρήσεις 

% ενίσχυσης για  
μικρές 

επιχειρήσεις 

Ανατολική Μακεδονία- 
Θράκη 

50% 60% 

Κ. Μακεδονία  40% 50% 

Δ. Μακεδονία 40% 50% 

Ήπειρος  50% 60% 

Στερεά Ελλάδα 40% 50% 

Θεσσαλία  40% 50% 

Ιόνια 40% 50% 

Δ. Ελλάδα 50% 60% 

Β. Αιγαίο  40% 50% 

Ν. Αιγαίο  40% 50% 

Κρήτη  40% 50% 

Αττική 40% 50% 
 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων θα καθοριστεί με την προκήρυξη του προγράμματος. 
 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: 
Η διατήρηση της απασχόλησης των υφιστάμενων και νέων θέσεων εργασίας είναι υποχρεωτική 

για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου. 

 


