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Ε.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ,  Π.Ε.Π. ΑΣΣΙΚΗ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ,                                                  

Π.Ε.Π. ΘΕΑΛΙΑ-ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΤ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΣΗ & ΝΗΩΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 



 

 

1. ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σν Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (II)» εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. 

«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013» (ΔΠ.ΑΝ.ΙΙ) θαη απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη  Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΤΠΑΑλ.) πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ Διιεληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Η πξσηνβνπιία απηή, ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο 

(ΓΓΒ) γηα ηελ Δμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηνρεχεη:  

 ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέσλ θαη πθηζηάκελσλ θπξίσο κεηαπνηεηηθψλ Μηθξνκεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, σο βαζηθήο επηινγήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε πνηφηεηα, πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία θαη ελζσκάησζε γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο.  

 ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

 ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο πξνο θιάδνπο θαη πξντφληα ςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξεθνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

 ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ/ζπλεξγηψλ βηνκεραλίαο – εκπνξίνπ – ππεξεζηψλ θαη δεζκψλ ζπλεξγαζίαο Διιεληθψλ θαη 

δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο.  

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γεκφζηα Γαπάλε) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα εθαηνκκπξίσλ 

(30.000.000,00) επξώ θαη ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ σο εμήο:  

 

1. Πνζφ 7.800.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα»  

2. Πνζφ 10.850.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αηηηθήο  

3. Πνζφ 8.000.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία)  

4. Πνζφ  1.600.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Γπηηθή Μαθεδνλία)  

5. Πνζφ 1.600.000,00 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ (ηεξεά Διιάδα)  

6. Πνζφ 150.000,00 € απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ (Νόηην Αηγαίν)  

 

 

3. ΦΟΡΔΙ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 

Σν Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα – Δμσζηξέθεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΙΙ» πινπνηείηαη απφ ηε Γηεύζπλζε Μηθξώλ θαη 

Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (Γλζε ΜΜΔ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ ΔΠΑΔ 

(ΔΦΔΠΑΔ). Οη δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ.  

 

4. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ  

 



 

Δπηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαη’ αξρήλ πξέπεη ηεξνχλ ηηο 

αθφινπζεο:  

Α) Γεληθέο πξνϋπνζέζεηο επηιεμηκόηεηαο:  

Ι) Ωο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο:  

Όιεο νη λέεο θαη νη πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα 

εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, έρνπλ ηδξπζεί θαη έθαλαλ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ κέρξη θαη ηελ 01-08-2012 θαη έθηνηε 

ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο νδεγνύ, σο εκεξνκελία ζχζηαζεο / έλαξμεο δξαζηεξηνηήησλ (ιεηηνπξγίαο) ηεο επηιέμηκεο 

επηρείξεζεο/δξαζηεξηφηεηαο λνείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή Βεβαίσζε 

Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ. Δπίζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ, ραξαθηεξίδεηαη σο λέα, κηα 

επηρείξεζε, ε νπνία θαηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έρεη θιείζεη έσο θαη πέληε (5) πιήξεηο 

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο.   

ΙΙ) Ωο πξνο ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο:  

Δπηιέμηκεο ζεσξνχληαη:   

1) νη εηαηξηθέο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία, 

Δηεξφξξπζκε Δηαηξία, Ιδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξία),  

2) νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη  

3) νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα,  

πνπ ηεξνύλ βηβιία Β ή Γ θαηεγνξίαο (απινγξαθηθό θαη δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα αληηζηνίρσο, ζύκθσλα κε 

ηνλ ηζρύνληα ΚΦΑ),  κε δξαζηεξηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θαηά πεξίπησζε θαη 

θαηά αλαινγία σο θάησζη νξίδεηαη θσδηθνχο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ΙΙΙ) Ωο πξνο ηελ θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Δπηιέμηκεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη, είηε κε βάζε ηελ θχξηα, είηε κε βάζε ηε 

δεπηεξεχνπζα ελεξγή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε έλαλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ πίλαθα ησλ επηιέμηκσλ θιάδσλ ΚΑΓ-NACE 20081 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπίζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο δχλαηαη λα είλαη επηιέμηκεο θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε κε επηιέμηκν ΚΑΓ, θαη επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε επηιέμηκε γηα ην πξφγξακκα 

δξαζηεξηφηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, λα έρνπλ θάλεη έλαξμε ηνπιάρηζηνλ ζε κία εθ ησλ επηιέμηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ηελ θαηεγνξία απηή ζα εκπίπηνπλ σο επηιέμηκεο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο κε επηιέμηκν ΚΑΓ, ν νπνίνο φκσο ήηαλ 

αλελεξγφο ΑΛΛΑ ηεθκεξησκέλα έγηλε έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ (ελεξγνπνίεζε)  πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.  

Οη επηιέμηκνη θσδηθνί νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Κ.Α.Γ., NACE 2008, αλαζεψξεζε 2 φπσο ηζρχεη), ζα πξέπεη λα  

αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο, ζηα έληππα θνξνινγηθήο δήισζεο 

(Δ3) ή ζε άιιν ζηνηρείν ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο. 

 

Β) Δηδηθέο Πξνϋπνζέζεηο Δπηιεμηκόηεηαο:  

                                                 
 



 

1) Μεκνλσκέλεο Πνιύ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ (Παξάξηεκα VI) νη νπνίεο ππνβάιινπλ πξνο 

αμηνιφγεζε δηαθξηηφ θαη κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο ΑΛΛΑ κε ρακειόηεξν πνζνζηό 

επηρνξήγεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 7 ηνπ νδεγνχ. 

 

2) Πνιύ Μηθξέο, Μηθξέο θαη Μεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

(βιέπε επηιέμηκνπο θσδηθνχο ζην Παξάξηεκα VI ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο), νη νπνίεο: 

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΙ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο 

θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ δύν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (Α) αλσηέξσ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή, κε επηιέμηκε 

δξαζηεξηφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ θαη κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο ΑΛΛΑ κε ρακειόηεξν 

πνζνζηό επηρνξήγεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 7 ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

3) Μεγάιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ 

θαη επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ (Παξάξηεκα VI ηνπ νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο), νη νπνίεο:   

 

 

 

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ΚΑΙ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ 

ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κηθξνκεζαίεο επηιέμηκεο 

επηρεηξήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (Α) αλσηέξσ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή, κε επηιέμηκε 

δξαζηεξηφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα VI ηνπ νδεγνχ  

ΔΙΣΔ: 

 Τπνβάιινπλ πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ θαη κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο ΑΛΛΑ κε ρακειόηεξν 

πνζνζηό επηρνξήγεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Κεθ. 7 ηνπ νδεγνχ   

 

4) Οκάδεο Πνιύ Μηθξώλ, Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ (ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3)) επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξίπησζεο (Α) νη νπνίεο 

ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε εθηόο από ην δηθό ηνπο δηαθξηηό επελδπηηθό ζρέδην ΚΑΙ ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο 

θνηλώλ ελεξγεηώλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, δελ απνθιείνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ κεηαβίβαζε, απνξξφθεζε, 

ζπγρψλεπζε ή/θαη κεηαηξνπή επηρεηξήζεσλ αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελέξγεηεο απηέο έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ 

01/08/2012, θαη έθηνηε ιεηηνπξγνχλ αδηαιείπησο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηε ζπλέρηζε ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο [θαηαζηαηηθφ επηρείξεζεο, δεκνζίεπζε ΦΔΚ, βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

βεβαίσζε κεηαβνιψλ (φπνπ πθίζηαηαη) απφ ηελ νηθεία ΓΟΤ] θαη φηη ν λένο θνξέαο πξνήξζε απφ θνξείο πνπ ην αξγόηεξν 

έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ είραλ θιείζεη ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. Η 



 

κεηαβίβαζε, απνξξφθεζε, ζπγρψλεπζε ή/θαη κεηαηξνπή επηρεηξήζεσλ εμεηάδεηαη θαη ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ελ ηζρχ 

θαλφλεο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ.  

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΩΝ & ΠΟΟΣΑ ΓΖΜΟΙΑ ΔΠΙΥΟΡΖΓΖΖ 

εληζρχνληαη έξγα χςνπο επέλδπζεο σο αθνινχζσο:  

 απφ  €20.000,00 έσο €200.000,00 επξώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ποσ ΔΕΝ εμπίπηοσν ζηοσς κωδικούς 

οικονομικής δραζηηριόηηηας 62, 63 και 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).  

 απφ  €20.000,00 έσο €100.000,00 επξώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα επηρεηξήζεσλ ποσ εμπίπηοσν ζηοσς κωδικούς 

οικονομικής δραζηηριόηηηας 62, 63 και 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).  

 

ε θάζε πεξίπησζε, ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνηεηλφκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 

60% ηνπ Μέζνπ Όξνπ ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο (1) δσδεθάκελεο 

πιήξνπο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ απνηειεί ηππηθή πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην παξφλ Πξφγξακκα.  Η πξνυπφζεζε ηνπ 

αλσηέξσ πνζνζηνχ ηζρχεη γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, είηε ζην πιαίζην κηαο 

ζπλεξγαζίαο είηε κεκνλσκέλα.  

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηζνδχλακεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ζχλαςε ή 

κε ζπλεξγαζηψλ θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

1) Γηα κεκνλσκέλα Δπηρεηξεκαηηθά ρέδηα ηεο πεξίπησζεο (Α)  ηνπ Κεθ. 6 ηνπ νδεγνχ θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ:  

 45% ηνπ επηιέμηκνπ  πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

2) Γηα ηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ρσξίο ζπλεξγαζίεο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ 

επηιέμηκσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (πεξηπηψζεηο (Β) θαη (Γ)) ηνπ Κεθ. 6 ηνπ νδεγνχ:  

 35% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηελ πεξίπησζε ηηο εκπνξηθέο ΜΜΔ,  

 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  

3) Όιεο νη θαηεγνξίεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα πιαίζηα ζύλαςεο ζπλεξγαζηώλ είηε κε επηιέμηκεο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο είηε κε άιιεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (πεξηπηψζεηο (Β) θαη (Γ) ηνπ Κεθ. 6 ηνπ νδεγνχ): 

 55% ηνπ επηιέμηκνπ  πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα.  

4) Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο  - ζπλεξγαζίεο ηεο  

     πεξίπησζεο (Γ) ηνπ Κεθ. 6 ηνπ νδεγνχ:  

 45% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο  θαη,  

 55% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ  ΜΜΔ.  

 

Σα αλσηέξσ ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

ΠΟΟΣΑ ΔΝΙΥΤΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΚΛΑΓΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΩΝ 

 ΜΔΜΩΝΟΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ 

ΜΔΓΔΘΟ 
ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ 

Σσλ θιάδσλ 

Μεηαπνίεζεο, 
Δπηιέμηκσλ 
Τπεξεζηψλ, 
Καηαζθεπψλ  

Σσλ 
επηιεγκέλσλ 
θιάδσλ ηνπ 

Δκπνξίνπ 

πλεξγαζίεο 
κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ 
θιάδσλ 

Μεηαπνίεζεο, 
Καηαζθεπψλ, 

επηιέμηκσλ 
Τπεξεζηψλ 

(ηνπιάρηζηνλ ηξεηο) 

πλεξγαζίεο κε Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο ησλ 
θιάδσλ ηνπ Δκπνξίνπ ή κε Μεγάιεο 

Δπηρεηξήζεηο 

Γχν (2) κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ 
Μεηαπνίεζεο, Καηαζθεπψλ, Δπηιέμηκσλ 
Τπεξεζηψλ καδί κε:  

 Δίηε  κία (1) κηθξνκεζαία επηιέμηκνπ θιάδνπ 
ηνπ Δκπνξίνπ 

 Δίηε κία (1) επηιέμηκνπ θιάδνπ Μεγάιε 
επηρείξεζε   



 

 

Πνιχ κηθξή, κηθξή 
θαη κεζαία (<250 

άηνκα) 
45% 35% 55% 55% 

Μεγάιε (≥250 
άηνκα) 

30% - - 45% 

 

 

 

 
6. ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ  

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο αθνξνχλ λέα πξντφληα / ππεξεζίεο ή ελ γέλεη πξντφληα / ππεξεζίεο ζε λέεο αγνξέο θαη πεξηιακβάλνπλ 

επελδχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαησηέξσ γεληθέο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ:  

 Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο – Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο  

 Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ 

 Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ, πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπαζίαο / εηηθέηαο. 

Δλέξγεηεο πνηφηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο.  

 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνβνιήο ζε αγνξέο – ζηφρνπο. 

 Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο.  

 Δλέξγεηεο (πιελ κειεηψλ) πξνζηαζίαο ή απφθηεζεο θαη ρξήζεο παηεληψλ, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.     

 Δλέξγεηεο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ (κφλν γηα λέεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο).  

 Λνηπέο Δλέξγεηεο (κφλν γηα λέεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο). 

 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζύλαςεο ζπλεξγαζηώλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο νδεγνχ, απφ ηηο επηιέμηκεο 

ελέξγεηεο / πεδία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε ζπλεξγαζία, εμαηξνύληαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο θαηεγνξίεο γηα   

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό,  πιεξνθνξηθή θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.   

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Καη’ εμαίξεζε γηα ηηο δαπάλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία «Λνηπέο Δλέξγεηεο / δαπάλεο» σο εκεξνκελία έλαξμεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο έληαμεο 

ηνπ έξγνπ ζην Πξόγξακκα.  

Α/Α Καηεγνξία Δλέξγεηαο (Γαπάλεο) 
Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηό ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ 

1. Μεραλνινγηθφο & Eξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο – Δηδηθέο 

Eγθαηαζηάζεηο 
  50%   

2. Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ     30 %   

3. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ / 

ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπαζίαο /εηηθέηαο – Δλέξγεηεο πνηφηεηαο 
70%   



 

/ πηζηνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

4. Δλέξγεηεο πξνβνιήο & επηθνηλσλίαο ζε αγνξέο – ζηφρνπο 60%   

5. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο 30 % θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 40.000,0€ 

6. Πξνζηαζία ή απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ, πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο 
50%   

7. Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ (κόλν γηα λέεο πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο). 

20%   

8.  Λνηπέο Δλέξγεηεο / Γαπάλεο (κόλν γηα λέεο πνιύ κηθξέο 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο). 
10%   

 

 
7. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη απζηεξά ζε 15 - δεθαπέληε κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα ηξίκελεο (3) παξάηαζεο, εθφζνλ ην αίηεκα ππνβιεζεί 

πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.  

 
8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 
 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά απφ ηηο 05-08-2013 κέρξη ηηο 10-10-2013 ώξα 14:00, δηα κέζνπ ηνπ δηθηπαθνχ 

ηφπνπ www.ependyseis.gr. Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ δελ γίλεηαη απνδεθηή 

θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνχληαη, ελψ θαηά ηελ 

παξαιαβή ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 

Ο θπζηθόο θάθεινο ππνβάιιεηαη ζην ζεκείν ην νπνίν ν επελδπηήο δειώλεη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ ππνβνιή.  

Σα επελδπηηθά ζρέδηα (θάθεινη ππνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), 

ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, 

ζε έλαλ από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε ηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, κε βάζε ηελ 

πεξηθεξεηαθή αξκνδηόηεηά ηνπ θαζέλα, θαζώο θαη ζηα ζπλεξγαδόκελα κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ιδξύκαηα θαη 

Αλαπηπμηαθνύο Φνξείο. 

 
9. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  
 

Α) Πξνθαηαβνιή 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, κέρξη θαη ην 100% ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ αλαγλσξηζκέλν πξνο 

ηνχην ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα 

ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ.   

Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά κε βάζε ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην νπνίν δεηεί λα ηνπ θαηαβιεζεί 

ζε κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ απνκείσζεο ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν 

κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 

Δπίζεο, αλάινγα κε ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγή ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη 

δαπάλεο (ειεγκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, λα δεηήζεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλόινπ 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο έλαληη θαηαβνιήο λέαο ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή 

http://www.ependyseis.gr/


 

επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ.  

Υσξίο λα παξαβηάδνληαη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο, ν δηθαηνχρνο δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εγγπεκέλεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ.. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη δπλαηφλ, πξν ηεο 

ιήμεο ηεο εγγπεκέλεο απφ ηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ εγγπεηηθήο επηζηνιήο, λα πξνζθνκηζζεί άιιε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ην ηπρφλ 

ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο.  

Η ζρεηηθή αίηεζε ζηελ ΔΣΔΑΝ Α.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30-11-2013 θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ. Η φπνηα πξνκήζεηα / επηβάξπλζε πξνθχπηεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία απηή δελ απνηειεί επηιέμηκν θφζηνο 

/ δαπάλε γηα ην πξφγξακκα. 

Β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 

Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε θπζηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ φπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ κέρξη 

ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο Έθζεζεο, θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. ηνλ δηθαηνχρν θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

δεινχκελε επηζπκία ηνπ, είηε ην ζχλνιν ηεο αλαινγνχζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίο απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο 

πξνθαηαβνιήο, είηε κέξνο απηήο κε απνκείσζε ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο θαηά ην ππφινηπν. 

Δλδηάκεζεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ είλαη δπλαηφλ λα ππνβιεζνχλ δχν ην πνιχ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 30% ηνπ 

ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνθαηαβνιψλ) ηνπ έξγνπ. 

Γ) Απνπιεξσκή 

Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ 

αξκφδην γηα ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ (ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην 13.2Γ ηνπ νδεγνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο). 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ,  ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.  

 

Σν Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη ην πιήξεο ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ην 
αλαδεηήζνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 ηνπ ΤΑΑΤΜΓ (http://www.mindev.gov.gr/) 

 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr ) 

 ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),  

  ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) 

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr ) 

 ησλ Δηαίξσλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθψλ Ιδξπκάησλ (Καηαζηήκαηα 
πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ θαη Παλειιήληαο Σξάπεδαο), ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Δπηκειεηεξίσλ θαη Αλαπηπμηαθψλ 
Φνξέσλ 
 
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζην 
ηειέθσλν 210-6985210. Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο αξκφδηνο εηαίξνο ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ (Γηακαιάθε 50 & 
νθνθιή Βεληδέινπ Σ.Κ. 71202 Ηξάθιεην), ηει.: 2810 302400, fax: 2810 344107, E-mail : info@ank.gr - Τπεχζπλε 
πξνγξάκκαηνο Κα Γξππάξε ηει.: 2810 302421, fax: 2810 344107, E-mail : gripari@ank.grθαη ην γξαθείν πιεξνθφξεζεο 
ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζην ηει.: 801 11 36 300. 
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