
1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - 

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

Ενισχύονται οικονομικά επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, 
του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Με ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) 55% ή 65%, 
ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται 
από 200.000 € έως 300.000 €, ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα. 

Ταυτότητα και Σκοπός της Δράσης 

Η στήριξη, με τη μορφή της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των μικρών επιχειρήσεων 
αποτελεί κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Οι μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που 
δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, βιώνουν προβλήματα 
προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων 
επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. 

Παράλληλα, χαρακτηρίζονται από περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, εξαιτίας 
κυρίως της αδυναμίας πρόσβασής τους στον χρηματοοικονομικό σύστημα, από έλλειψη 
τεχνογνωσίας, από αδυναμία επέκτασης σε διευρυμένες αγορές, ενώ συνήθως αντιμετωπίζουν 
υψηλότερα κόστη παραγωγής και λειτουργίας. 

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε 
περιφερειακό επίπεδο αποβλέπει πρωτίστως στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στη 
διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του 
πληθυσμού στις περιοχές αυτές και στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής. 

Tα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Πρoγράμματα (ΠΕΠ) τoυ Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 συγχρηματoδoτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στo πλαίσιo 
των Δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την κoινωνική και oικoνoμική συνoχή και 
στoχεύoυν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. 
Με το παρόν πρόγραμμα ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την 
Επικράτεια και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στoυς τoμείς της Μεταποίησης, 
του Τουρισμού, του Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, που αποσκοπούν: 

• Στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων 
• Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας  
• Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
• Στην εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το 

περιβάλλον 
• Στον εμπλουτισμό, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 

τομέα του τουρισμού  
• Στην ανάπτυξη της Καινοτομίας 
• Στην εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής 

Oι επενδυτικές προτάσεις των επιχειρήσεων πoυ θα ενταχθoύν στους δεκατρείς (13) Άξονες 
των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Πρoγραμμάτων, ενισχύoνται με δημόσια 
επιχoρήγηση, η oπoία πρoέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και υλοποιούνται κατ΄ εφαρμογή της Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«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). Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν από το Ελληνικό 
Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στo πλαίσιο 
της προκήρυξης στην οποία αναφέρεται o παρών Οδηγός, ανέρχονται στο ένα δισεκατομμύριο 
πενήντα εκατομμύρια ευρώ (1.050.000.000 €), και κατανέμονται ανά Περιφέρεια και Θεματική 
Ενότητα σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Α του Ενημερωτικού Οδηγού. 

 



Τι χρηματοδοτείται 

Επενδυτικά σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στις δεκατρείς (13) Διοικητικές 
Περιφέρεις (στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων), επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ο οποίος ανα θεματική ενότητα μπορεί να 
κυμαίνεται από: 

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 υπoψήφιoς επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο του μέγιστου προυπολογισμού της Θεματικής Ενότητας στην οποία έχει υποβάλει 
πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, 
αντικείμενο αξιολόγησης και ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης. 

Για τις ανάγκες της παρούσας, η Ελληνική Επικράτεια υποδιαιρείται σε δύο (2) Γεωγραφικές 
Ζώνες, με ποσοστά ενίσχυσης 55% ή 65% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, όπως 
αυτός αναφέρεται παραπάνω. Αναλυτικά, οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε κάθε Γεωγραφική 
Ζώνη παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α του Ενημερωτικού Οδηγού. 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που πρόκειται να επιτευχθεί με στοχευμένες δράσεις 
οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της περιβαλλοντικής προστασίας, της 
εξοικονόμησης ενέργειας, εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες. 

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 δυναμικότητάς 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 

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα της «δικαιόχρησης» (franchising) 
υποβάλλουν πρόταση και εντάσσονται στις παραπάνω θεματικές ενότητες. 

Η πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και ο τομέας της αλιείας εξαιρούνται από την 
παρούσα προκήρυξη. 

Η συνοπτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζεται στoν Πίνακα 3 του 
ενημερωτικού οδηγού. 



Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών παρουσιάζονται στoν Πίνακα 4 του 
ενημερωτικού οδηγού. 

Αναλυτικές επεξηγήσεις για την επιλεξιμότητα των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης 
ενέργειας και επιλέξιμης δαπάνης δίνονται στον Πίνακα 5 του Οδηγού. 

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες δαπάνες: 

• ο ΦΠΑ οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.  

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί να θεωρηθεί 
επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτός έχει με 
οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενα σε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχει υπαχθεί στη 
μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ δικαιούχου που υπόκειται σε καθεστώς κατ' αποκοπή φόρου 
ή ποσοστού έκπτωσης. 

• κάθε δαπάνη πoυ πραγματoπoιήθηκε πριν την προδημοσίευση της παρούσας  
• οι δαπάνες για κτιριακά (ανέγερση, εκσυγχρονισμός κτιρίων κτλ), επί οικόπεδου / 

ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: 

Περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες: οι δαπάνες για κτιριακά εφόσον υπάρχει 
παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει 
συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα 
προσκομίσει, προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση 
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή 
νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ 
(8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου 
το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη. 

Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προδημοσίευσης της 
προκήρυξης, συνιστάται στους υποψηφίους επενδυτές να μην προχωρούν στην 
πραγματοποίηση δαπανών πριν από την κοινοποίηση προς αυτούς του εγγράφου (που 
αποστέλλει ο ΕΦΔ) για την χρηματοδότηση ή μη της επενδυτικής τους πρόταση (όταν η 
χρηματοδότηση της επένδυσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την 
υλοποίηση ή όχι της επένδυσης). 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την 
επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης». 

Οι 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: 

o από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ 
(10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Τουρισμός»  



o από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ 
(10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες» 

o από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ 
(10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο» 

o 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 λιγότερους από 50 εργαζόμενους (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 
ΕΜΕ) κατά το 2008. 

• Να είναι Μικρομεσαίες 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 Δ της 
παρούσας. Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας των επιχειρήσεων πoυ λειτουργούν 
με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγχεται επισταμένως το θέμα της 
δεσπόζουσας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της «μητρικής εταιρίας» έναντι της 
«θυγατρικής». 

• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης. 
• Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η 

Ιουλίου 2008. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές κατά 
την ημερομηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. 

Μια Επιχείρηση θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους 
ακόλουθους όρους: 

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί 
πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός 
τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
τελευταίων μηνών, ή 

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω 
από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί 
κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή 

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση 
πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε 
συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν 
θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ότι είναι 
προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου. 

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν 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. 



Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. 
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. 

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρήσεων (ΚΑΔ 2008) 

Μεταποίηση: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 10, 11, 13-33, 58 
Τουρισμός: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 55, 55.10 (εξαιρούνται οι κωδικοί 55.10.10.03 και 
55.10.10.04), 55.20 και 55.30 
Εμπόριο: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 45-47 
Παροχή υπηρεσιών: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 35-39, 43, 49-53, 56, 59-63, 68-75, 77-82, 85-88, 
90-91, 93, 96 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, σε επιχειρήσεις με μεικτές δραστηριότητες 
να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από μια θεματικές ενότητες (μεικτές 
προτάσεις). 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες Επιχειρήσεων (δραστηριοτήτων) παρουσιάζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα 2 του Ενημερωτικού Οδηγού. 

Σημείωση 

Το καθεστώς ενισχύσεων δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Μπορεί να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων εκτός εάν το ύψος 
της ενίσχυσης καθορίζεται βάσει της τιμής ή της ποσότητας των προϊόντων αυτών τα οποία 
αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή κυκλοφορούν στην αγορά από τις οικείες 
επιχειρήσεις, ή εάν η ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι μετακυλύεται εν όλω ή εν 
μέρει στους πρωτογενείς παραγωγούς. 

Το καθεστώς ενισχύσεων δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της αλιείας. 

Η ενίσχυση δεν αποτελεί εξαγωγική ενίσχυση ούτε σε ενίσχυση που ευνοεί τα εγχώρια προϊόντα 
έναντι των εισαγομένων. 

Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. 

 


