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ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά την προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και 

πολύ µικρών  Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης-

Τουρισµού – Εµπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, από το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. H ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας στην 

ιστοσελίδα www.espa.gr  (25/05/2009) είναι ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας 

δαπανών και όχι η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών 

προτάσεων στους αρµόδιους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) από τους 

υποψήφιους επενδυτές. Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης υποβολής των 

επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί µε Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα 

ανακοινωθεί σε µεταγενέστερο χρόνο από την ίδια ιστοσελίδα.     

 

Γεωγραφικές Ζώνες 

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά όλη την Ελληνική Επικράτεια, η οποία υποδιαιρείται 

σε δύο (2) γεωγραφικές ζώνες. Αναλυτικά, οι περιοχές που περιλαµβάνονται σε 

κάθε Γεωγραφική Ζώνη παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. 

 
Κατηγορίες ενισχύσεων  - Θεµατικές Ενότητες 

Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: 

α)  Θεµατική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικρών και πολύ µικρών  

επιχειρήσεων  στη µεταποίηση  

β)  Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός»: Αφορά στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των τουριστικών µικρών και πολύ 

µικρών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυµάτων) χωρίς αύξηση της 

δυναµικότητας τους   

γ)  Θεµατική Ενότητα «Εµπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτοµίας µικρών και πολύ µικρών  επιχειρήσεων  σε σχετικούς 

κλάδους του τριτογενή τοµέα 

δ)  Θεµατική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της καινοτοµίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων   σε σχετικούς 

κλάδους του τριτογενή τοµέα 

 



 

 2 

Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τοµέας της αλιείας 

εξαιρούνται από την εν λόγω  προκήρυξη.  

 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

To φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται 

«∆υνητικός ∆ικαιούχος της Ενίσχυσης».  

 

Oι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι 

ακόλουθες: 

• να είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική επικράτεια 

• να έχουν συµπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάµηνες και 

κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις 

• να λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή 

Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται: 

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ 

(10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Τουρισµός»  

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ 

(10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες» 

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ 

(10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο» 

- από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ 

(10.000.000 €) το µέγιστο για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση» 

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για 

χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις 

πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων 

του εδαφίου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. 

• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεµατική 

Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν 

βιβλία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτοµα κατά το 2008 

• να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της 

σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον 

ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε 

τους όρους του Παραρτήµατος ∆ της παρούσας. 

• να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 

ενίσχυσης  
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∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµοί ή / 

και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν, άµεσα ή 

έµµεσα, µε ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. α' και 

β' βαθµού. 

∆εν έχουν επίσης δικαίωµα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη 

µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας. 

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της 

κάθε επιχείρησης. Για εκείνες τις επιχειρήσεις του τοµέα του Τουρισµού που δεν 

τηρούν βιβλία βάση νόµου, ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε τον τύπο: Καθαρό Τεκµαρτό Φορολογητέο Εισόδηµα / 0,32. 

 

Ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων 

εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων µόνιµης και πλήρους 

απασχόλησης, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας κατά το ηµερολογιακό έτος 2008. 

Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής 

απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση 

αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών 

αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισµένες πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές 

χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισµένες πλήρεις 

δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις. 

 

Όρια Επιχορηγούµενου Προϋπολογισµού – ∆ιάρκεια υλοποίησης 

1. Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου 

ενίσχυσης κυµαίνεται: 

i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €) 

για την θεµατική ενότητα «Μεταποίηση» 

ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 

250.000 €) για την θεµατική ενότητα «Τουρισµός» 

iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) 

για την θεµατική ενότητα «Εµπόριο» 

iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) 

για την θεµατική ενότητα «Υπηρεσίες» 

 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από 

τις παραπάνω Θεµατικές Ενότητες µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση 

µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται µε το ως άνω όριο. Στην 
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περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν 

επιχορηγούνται. 

2. Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) µήνες για την µεταποίηση και τον τουρισµό και 

τους δώδεκα (12) µήνες για τις άλλες θεµατικές ενότητες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του Ε.Φ.∆. και του δικαιούχου της 

ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τετράµηνης και δίµηνης παράτασης αντίστοιχα, 

η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτηµα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε 

κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης του παρόντος 

µέτρου ενίσχυσης. 

 
Προϋπολογισµός & Ποσοστά ∆ηµόσιας Επιχορήγησης - Ίδια Συµµετοχή 

1. Ο προϋπολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε  1,05 δις ευρώ. 

 

2. Η προκήρυξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη» «∆υτική Ελλάδα-

Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & 

Νήσοι Αιγαίου». 

 Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης (franchise) 

και υπάγονται σε µια από τις προαναφερόµενες θεµατικές ενότητες έχει 

προβλεφθεί ξεχωριστός προύπολογισµός ύψους 50 εκατ. ευρώ. 

   

3. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συµµετοχή 

του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων 

δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Ιδιωτική Συµµετοχή (%) 

Γεωγραφική 

Ζώνη 

Επιχορήγηση 

(%) 

Ελάχιστο Ποσοστό 

Ίδιας 

Συµµετοχής 

(%) 

Μέγιστο Ποσοστό 

τραπεζικού 

δανείου (%) 

Γεωγραφική 

Ζώνη Α 
55 20 25 

Γεωγραφική 

Ζώνη Β 
65 20 15 

 

4. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της 

ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ίδια συµµετοχή ή/και µεσοµακροπρόθεσµο 

Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ίδιας συµµετοχής παρουσιάζεται στον 

παραπάνω πίνακα. Το µεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο δεν είναι 

υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό µεσοµακροπρόθεσµου τραπεζικού δανείου 

παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα.  

 

5.  Η ίδια συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης, πρέπει να 

ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου 

προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης. Το ποσοστό αυτό 

δεν µπορεί να µειωθεί κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της επένδυσης και 

ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης.  

 

6. Ως ίδια συµµετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατοµικές επιχειρήσεις και το 

εταιρικό/µετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. 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.  

 

7. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεµατικά προβλεφθούν ως τρόπος κάλυψης της 

ίδιας συµµετοχής, προσκοµίζεται η απόφαση του αρµόδιου οργάνου  της 

εταιρίας µε την οποία αποφασίσθηκε η δέσµευση των αποθεµατικών για την 

επένδυση επί µία τριετία (3ετία) από  την ολοκλήρωσή της. Σηµειώνεται ότι θα 

πρέπει να υπάρχουν στην επιχείρηση διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία της 

υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.  
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8. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκµηρίωση της δυνατότητας καταβολής 

της ίδιας συµµετοχής και την πιστοποίηση της καταβολής της ίδιας συµµετοχής, 

καθορίζονται στα Παραρτήµατα Γ  και  Η αντίστοιχα. 

 
Επιλέξιµοι Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), Επιλέξιµες Ενέργειες 

και ∆απάνες  

1. Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στα 

Παραρτήµατα Ε (για τις θεµατικές ενότητες Μεταποίησης και Τουρισµού) και ΣΤ 

(για τις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Υπηρεσιών).  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε µια µόνο 

θεµατική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα πριν 

την 01/01/2009, και να πραγµατοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιµη δραστηριότητα 

στην ίδια θεµατική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.  

Οι επιχειρήσεις µε µικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες) 

µπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι 

υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεµατική ενότητα που αντιστοιχεί στην 

δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον µέσο όρο 

του κύκλου εργασιών τριετίας τους, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά 

φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηµατική δραστηριότητα της επιχείρησης που 

αντιστοιχεί στην εν λόγω θεµατική ενότητα είναι επιλέξιµη. Επιπλέον, το 

επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα) 

σχετικές µε αυτήν τη θεµατική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών µπορεί να 

αφορά σε άλλη θεµατική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιµη 

δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2009. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία 

έτη, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών. 

Λόγω του καθορισµού των νέων Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.) µε 

την Π.Ο.Λ. 1133/2008 µε την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/∆Μ/6-10-

2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ορισµένοι κωδικοί 

δραστηριότητας έχουν αλλάξει θεµατική ενότητα (π.χ. ανήκαν µε την παλιά 

κωδικοποίηση στην µεταποίηση τώρα ανήκουν στις υπηρεσίες). Οι δυνητικοί 

δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική 

τους πρόταση βάσει των νέων Κ.Α.∆. και στην θεµατική ενότητα που ανήκουν 

σύµφωνα µε τους νέους Κ.Α.∆.. Ο Ε.Φ.∆. στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική 

πρόταση αφού ελέγξει την αντιστοίχιση των σχετικών φορολογικών εντύπων µε 
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τον δηλωθέντα Κ.Α.∆. θα αποδέχεται την υποβολή στην θεµατική ενότητα αυτή 

ανεξάρτητα εάν περισσότερο από  το 50% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών 

τριετίας εµφανίζεται στην θεµατική ενότητα στην οποία αντιστοιχούσε ο παλαιός 

Κ.Α.∆.   

2. Οι επιλέξιµες ενέργειες για συγχρηµατοδότηση από την παρούσα προκήρυξη 

αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος Β΄ της παρούσας. 

3. Οι επιλέξιµες δαπάνες για την πραγµατοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι 

οποίες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµα παραστατικά, αναφέρονται στον Πίνακα 

2 του Παραρτήµατος Β.  

 

Οι επιλέξιµοι συνδυασµοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεµατική Ενότητα, 

περιγράφονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος Β  της παρούσας. 

 

Επισηµαίνονται τα εξής: 

• Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγµατικά και 

οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν µπορεί να ανακτηθεί 

από τον δικαιούχο µπορεί να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη. 

 
• ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για εκσυγχρονισµό κτιρίων επί ακινήτου που 

δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' 

εξαίρεση, περιλαµβάνεται στις επιλέξιµες δαπάνες ο εκσυγχρονισµός κτιρίων 

εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή µίσθωση ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας 

επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την 

ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προσκόµιση του 

δικαιολογητικού περιλαµβάνεται στο «έντυπο υποβολής πρότασης» του 

δυνητικού δικαιούχου.  

 Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριµένη περίοδος κατά την στιγµή 

της υποβολής της επενδυτικής πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται 

να προσκοµίσει δικαιολογητικό µίσθωσης µε ισχύ οκτώ (8) ετών προκειµένου 

να λάβει οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση καταβολή, 

προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή). Η περίοδος της οκταετίας 

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

• Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιµες µόνο όταν 

αφορούν ακίνητα αµιγώς επαγγελµατικής χρήσης.  

• Η επιλεξιµότητα των δαπανών της επενδυτικής πρότασης ξεκινά από την 

ηµεροµηνία προδηµοσίευσης της εν λόγω προκήρυξης στο site www.espa.gr. 
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• Οι δαπάνες που αφορούν την υποβληθείσα επενδυτική πρόταση και 

πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας προδηµοσίευσης 

της προκήρυξης και της υπογραφής της σχετικής σύµβασης µεταξύ του 

Ενδιάµεσου Φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.∆.) και του ∆υνητικού ∆ικαιούχου της 

ενίσχυσης, κρίνονται επιλέξιµες µόνον εφόσον υπογραφεί τελικά η σχετική 

σύµβαση.  

• ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης 

δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια 

συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή 

όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

 

Έντυπο υποβολής πρότασης - ∆ικαιολογητικά και στοιχεία  

Η επενδυτική πρόταση θα υποβάλλεται µε τυποποιηµένο Έντυπο Υποβολής 

Πρότασης, το οποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που 

παρέχει το Υπ.Οι.Ο. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.  

Επιπλέον, το «έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρότασης θα υποβάλλεται 

υποχρεωτικά και σε φυσική µορφή εις διπλούν. 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαµβάνονται στην επενδυτική πρόταση δεν 

µπορούν να υποκατασταθούν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, µε εξαίρεση όσων ορίζονται ρητώς στο Παράρτηµα Γ της παρούσας 

προκήρυξης.  

Προκειµένου να είναι παραδεκτή µια επενδυτική πρόταση, πρέπει να πληρούνται 

όλες οι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης 

σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της παρούσας και επιπλέον:  

 α)  η επενδυτική πρόταση να αφορά επιλέξιµη θεµατική ενότητα 

 β) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης να ασκεί επιλέξιµη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και η επενδυτική πρόταση να έχει υποβληθεί στην 

προσήκουσα θεµατική ενότητα 

 γ)  το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της επένδυσης να είναι σύµφωνο µε τα 

οριζόµενα στην παρούσα. 

 δ) ο προϋπολογισµός της επενδυτικής πρότασης να είναι σύµφωνος µε τα 

οριζόµενα στην παρούσα.  

Σε περίπτωση υποβολής επενδυτικής πρότασης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

των προηγουµένων παραγράφων ή δεν περιλαµβάνει τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και στοιχεία σύµφωνα,  θεωρείται «µη παραδεκτή».  
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Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία (1) 

επενδυτική πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα άξονα ενός Π.Ε.Π. και 

αποκλειστικά σε ένα από τα σηµεία υποδοχής του Ε.Φ.∆. της διοικητικής 

Περιφέρειας  όπου πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση στο πλαίσιο της εν λόγω 

προκήρυξης. Η υποβολή περισσοτέρων της µιας (1) προτάσεων από τον δυνητικό 

δικαιούχο στον ίδιο ή σε άλλο Ε.Φ.∆., ή η υποβολή επενδυτικής πρότασης σε 

αναρµόδιο Υποκατάστηµα του Ε.Φ.∆. καθιστά όλες τις υποβληθείσες προτάσεις του 

αυτοδίκαια «µη παραδεκτές».  

Κριτήρια αξιολόγησης 

Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής:  

Κριτήριο 1:  Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του 

δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης 

Κριτήριο 2. ∆υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής  

Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα της επιχείρησης  

Κριτήριο 4. ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  

Κριτήριο 5. Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης 

Ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης των κριτηρίων και υποκριτηρίων, 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ζ.  

Προκειµένου µία παραδεκτή επενδυτική πρόταση να θεωρηθεί θετικά 

αξιολογηµένη:  

(i) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 1.Α 

(ii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2 

(iii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 4.1 

(iv) να έχει λάβει τουλάχιστον εννέα (9) µονάδες, σε σύνολο τριάντα (30) 

µονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσιµότητα) 

(v) να έχει λάβει τουλάχιστον σαράντα (40) µονάδες, σε σύνολο (100) µονάδων, 

για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5. 
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Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθµολογία µικρότερη του σαράντα (40) 

χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογηµένες επενδυτικές προτάσεις. 

 
Καταβολή δηµόσιας επιχορήγησης 

1.  Παρέχεται στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης η δυνατότητα αιτήµατος 

προκαταβολής έναντι του υποβαλλοµένου επενδυτικού σχεδίου, µετά την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, το ύψος της οποίας δεν µπορεί σε καµιά 

περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του ποσού της επιχορήγησης 

(δηµόσιας δαπάνης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της προκαταβολής 

είναι η κατάθεση στον Ε.Φ.∆. ισόποσης (µε το ύψος της προκαταβολής) 

εγγυητικής επιστολής τραπέζης που λειτουργεί νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια 

ή σε κράτος µέλος της Ε.Ε.  

2.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Η της παρούσας. Η καταβολή της δηµόσιας 

επιχορήγησης γίνεται σε µία ή δύο δόσεις µε αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου και µετά από επιτόπια πιστοποίηση του ΕΦ∆. 

 
Υποχρεώσεις των δικαιούχων της ενίσχυσης 

1. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 

προβλέπονται στην εν λόγω προκήρυξη και στη σύµβαση που υπογράφει µε 

τον Ε.Φ.∆. Τα στοιχεία των δικαιούχων που θα υπογράψουν συµβάσεις 

αναρτώνται στη λίστα δικαιούχων στην ιστοσελίδα espa.gr.  

2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν µπορεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή 

Κοινοτικό Πρόγραµµα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή τµήµατος 

αυτής. 

3. Όταν ο δικαιούχος διαφοροποιηθεί ουσιωδώς από δαπάνες οι οποίες έχουν 

συµβάλει στην βαθµολογία της πρότασής του κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην σύµβασή του µε 

τον Ε.Φ.∆. θα επιβάλλεται η αναλογική  µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας 

επιχορήγησης.  

4. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσµεύεται να λειτουργεί εντός των 

γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Π.Ε.Π. από 

το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να µη µεταβάλλει τη χρήση της 

ενισχυόµενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών 

µετά την ολοκλήρωσή της. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης ο 

δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.∆. τα ετήσια φορολογικά έντυπα για όσο 
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χρόνο απαιτείται. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται σε ολική ή µερική 

επιστροφή της καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης. 

5. Απαγορεύεται η µεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης 

που έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί 

από άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η απαγόρευση αυτή 

ισχύει µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης της επένδυσης. Για τον έλεγχο αυτής της υποχρέωσης, ο 

δικαιούχος αποστέλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στον Ε.Φ.∆. που αναφέρει την 

διατήρηση των επιχορηγουµένων παγίων ή την αντικατάστασή τους από 

άλλα τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή µερική επιστροφή της καταβληθείσας 

δηµόσιας επιχορήγησης. 

6. Απαγορεύεται η εκµίσθωση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επένδυσης 

µέχρι τη συµπλήρωση της τριετίας (3ετίας) από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της περίπτωσης κατά την 

οποία εκµισθώνεται το σύνολο της επιχειρηµατικής µονάδας. Η υποχρέωση 

ελέγχεται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση. Σε περίπτωση εκµίσθωσης του συνόλου της 

επιχειρηµατικής µονάδας, ο µισθωτής δεσµεύεται στην τήρηση των όρων της 

παρούσας απόφασης που τον αφορούν και ιδιαίτερα στη λειτουργία και µη 

µεταβολή της χρήσης της ενισχυόµενης επένδυσης και τη διατήρηση των 

νέων θέσεων απασχόλησης, για το προβλεπόµενο αντίστοιχο χρονικό 

διάστηµα. Η εν λόγω δέσµευση πρέπει να περιλαµβάνεται στο µισθωτήριο 

συµβόλαιο. 

7. Από την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και για χρονική 

διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει σε 

εµφανές σηµείο της επιχείρησής  του αναµνηστική πλάκα στην οποία θα 

αναγράφεται: 

«Ο εκσυγχρονισµός της επιχείρησης υλοποιήθηκε µε συγχρηµατοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

8. α)  Από την ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης της 

επένδυσης και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος της 

ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να διατηρεί τον αριθµό των 

δηµιουργηµένων νέων θέσεων απασχόλησης παράλληλα µε τις 

υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης σύµφωνα µε τις οποίες έγινε η 

αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου όπως αναφέρεται και ορίζεται 

στην υπογραφείσα σύµβασή του µε τον Ε.Φ.∆.. Για τον έλεγχο της 
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τήρησης της υποχρέωσης ο δικαιούχος αποστέλλει στον Ε.Φ.∆. το 

ετήσιο έντυπο Ε7 ή/και τις καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας ή/ και τις 

Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.)  για το διάστηµα που 

απαιτείται.  

β)  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µείωση του αριθµού των θέσεων 

απασχόλησης εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος των 

δύο (2) ετών, σε σχέση µε αυτές που περιγράφονται στη βεβαίωση 

ολοκλήρωσης, επιβάλλεται αναλογική µείωση ή επιστροφή της δηµόσιας 

επιχορήγησης.  

γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον χρόνο του τελικού επιτόπιου 

ελέγχου αλλά και οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα για δύο (2) έτη µετά, 

παραβίαση της δέσµευσης που έχει ο δικαιούχος για διατήρηση των 

υφιστάµενων θέσεων εργασίας 2008 που καταγράφονταν στο έντυπο 

Υποβολής Επενδυτικής Πρότασης, ο δικαιούχος χάνει εξ’ ολοκλήρου το 

δικαίωµα της ενίσχυσης, και εάν έχει ήδη λάβει µέρος της επιχορήγησης 

οφείλει να την επιστρέψει. 

9. Σηµειώνεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων των 

κατά περίπτωση απαιτούµενων γενικών και ειδικών αδειών ή /και 

δικαιολογητικών, που αφορούν την πραγµατοποίηση της επένδυσης και τη 

νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης ή/και παροχής της συγκεκριµένης 

υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται κατά τον έλεγχο. Η λήψη 

όλων των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών αποτελεί προϋπόθεση για 

την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.  

10. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του δικαιούχου της ενίσχυσης 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προκήρυξη και στη σύµβαση, η 

σύµβαση δύναται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρεούται σε µερική ή 

ολική επιστροφή των ποσών της δηµόσιας επιχορήγησης. Είναι επίσης δυνατή 

η λύση της σύµβασης µονοµερώς, µετά από αίτηµα του δικαιούχου της 

ενίσχυσης που υποβάλλεται στον Ε.Φ.∆. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν 

καταβληθείσα δηµόσια επιχορήγηση καθίσταται αµέσως απαιτητή στο σύνολό 

της.  

11. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δηµόσιας 

επιχορήγησης από τον επενδυτή σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από 

την ηµεροµηνία καταβολής τους. 

Καθεστώς ενίσχυσης 

1. Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης µε αριθµό 

Ν304/2009, το οποίο βασίζεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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«Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε 

σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης» (2009/C83/01). 

2. Η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας, αθροιζόµενη µε 

οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση  βάσει της ως 

άνω Ανακοίνωσης ή βάσει του Κανονισµού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σηµασίας (de minimis) κατά την περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. 

3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συµβάσεων µεταξύ των 

Ε.Φ.∆. και των δικαιούχων της ενίσχυσης, δεν µπορεί να ξεκινήσει πριν από 

την έγκριση του καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν 

µπορεί να ξεπερνά την 31/12/2010. 


