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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή από 17/03/2016 έως 27/04/2016 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.000.000 € ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ)  

ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 
15.000,00€ έως 60.000,00€. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% 
του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.  
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων 
επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης με τη 
δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι 
οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι 
ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. 
 
Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ιδίας ή και 
διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενες, με σκοπό την ίδρυση 
νέας  μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές 
μορφές: Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 
και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επιχειρηματικού σχεδίου έως και την καταληκτική 
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 
 
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς 
Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ):  

http://www.chania-cci.gr/
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• Αγροδιατροφή 
• Ενέργεια 
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  
• Εφοδιαστική Αλυσίδα 
• Περιβάλλον 
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
• Υγεία - Φάρμακα  
• Υλικά - Κατασκευές 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 
 

Οι δικαιούχοι, που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
σχεδίων θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά ακόλουθα: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-ΑΝΕΡΓΟΙ 

1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
κατά την υποβολή της αίτησης. 

2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
3. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας 

μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε 
αυτοτελώς είτε ως εταίρος). 

4. Να συστήνουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες 
επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική 
Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. 

5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους 
επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως 
αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την 
καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον Προσωρινό κατάλογο 
δυνητικών δικαιούχων της Πράξης, τους οποίους θα πρέπει να 
διατηρήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 
Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. 

6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 

λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) 
μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης 
του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

8. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με 
την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του 
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 
προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο 
ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία 
ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και 

http://www.chania-cci.gr/


 
 
 

 

Ελευθερίου Βενιζέλου 4,  Χανιά, 73 104,  τηλ.: +30-28210-52329,  φαξ: +30-28210-28307  www.chania-cci.gr            Σελίδα 3/4 

έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από 
άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα 
πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία 
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β-ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι 
ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας 
και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης.  Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί 
επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους 
σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών 
επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται 
εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής 
ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των 
συνολικών ακαθάριστων εσοδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – 
φορολογικό έτος 2015). 

Οι προϋποθέσεις 2 έως 8 της κατηγορίας Α ισχύουν και για την 
κατηγορία Β.ο σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής 
ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε 
δικαιούχο/ εταίρο ξεχωριστά. 

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα 
οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε 
σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου κι 2ου βαθμού και για τις δύο 
κατηγορίες δικαιούχων. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι: 

• Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική 
δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης. 

• Στα εταιρικά σχήματα η συμπληρωματικότητα εξετάζεται σε 
σχέση με τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των 
ειδικοτήτων, αλλά και σε σχέση με τις ειδικότητες που 
απαιτούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ου αφορά το επιχειρηματικοί σχέδιο και 
τεκμηριώνεται βάσει αυτού. 

• Η συμπληρωματικότητα μπορεί να είναι κάθετη ή/και 
οριζόντια, όπου η κάθετη συμπληρωματικότητα διασφαλίζει 
συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων διαφορετικών τομέων 
και η οριζόντια συμπληρωματικότητα διασφαλίζει 
συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου τομέα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

http://www.chania-cci.gr/
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Προετοιμάστηκε από ΤΤΜΙ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας– Δαπάνης 

Μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό - ποσό 

στον 
προϋπολογισμό 

του 
επιχειρηματικού 

σχεδίου 

1 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 
δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής 
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, 
λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας 
σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

60% 

2 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, 
συμβουλευτικής, λογιστική υποστήριξης, υπηρεσίες 
θερμοκοιτίδας,  σύνταξη και παρακολούθηση 
επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής 
κατάρτισης, κα.) 

8% 

3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής 
σε εκθέσεις 15% 

4 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση 
εξοπλισμού 

30% ΕΚΤ (χωρίς 
ρήτρα ευελιξίας) 

5 Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση Εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

40% με χρήση 
ρήτρας ευελιξίας 

6 Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

7 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 
(επιχειρηματία/εταίρων) 30% 

8 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 24.000 € 

9 
Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή 
ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής 
ή πνευματικής ιδιοκτησίας 

 
20%  

 
*Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες υπάρχουν και αρκετές επιμέρους 
λεπτομέρειες ανά Κατηγορία Δαπάνης . 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

http://www.chania-cci.gr/
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 
ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή από 08/03/2016 έως 15/04/2016 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.500.000 € ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ)  

ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 
έως 25.000 €. 
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η 
πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην 
περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός 
προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 
40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων 
δικαιούχων έως 50.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της 
επιλέξιμης δαπάνης. 
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% 
του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι για την έναρξη της άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και 
αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους 
επαγγελματική δραστηριότητα σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Πιο 
συγκεκριμένα: 
 
 Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  
 

 Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε 
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.  

 
Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: 
Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, 
μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι 
από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια 
2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των      
συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. 

 
Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. 
 
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 
Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 
μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, 
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γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, 
δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή 
ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, 
ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, 
ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, 
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, 
κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.ά. 
 
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη 
οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής 
υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων 
άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν 
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την 
χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in 
shop, δίκτυο πρακτόρευσης). 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
σχεδίων, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 
 

Κατηγορία Δικαιούχων Α(Άνεργοι): 
1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) 

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στα μητρώα ανέργων 
του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης. 

3. Να διαθέτουν ΑΦΜ. 
4. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 

να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, 
τις 20.0000 €, για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το 
οικογενειακό εισόδημα. 

5. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας 
και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε 
αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

6. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή 
με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), συστήνοντας επιχειρήσεις 
αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή 
Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς 
επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής 
(π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012), ο νομικός αυτός 
τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση. 

7. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους 
επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), 
όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και έως την 
καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 
ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο 
των δυνητικών δικαιούχων της δράσης και να τους διατηρήσουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Να διαθέτουν 
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ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του 
λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης), ως συμπληρωματική 
δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την 
άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. 

8. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 

λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) 
μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης 
του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

10. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με 
την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του 
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 
προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο 
ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία 
ένταξής τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και 
έγγραφη παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από 
άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα 
πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία 
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. 

 
Κατηγορία Δικαιούχων Β(Αυτoαπασχολούμενοι):  
1. Να διαθέτουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, 

πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς 
αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 
3. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 

να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, 
τις 20.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το 
οικογενειακό εισόδημα. 

4. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μιας 
και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε 
αυτοτελώς, είτε ως εταίρος). 

5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν 
σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Πρόσκλησης. 

6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να 
δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε 
δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο 
σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή 
των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να 
διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να 
διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου 
(σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως 
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συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την 
προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι 
απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης 
δραστηριότητας. 

7. Να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
8. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 

λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) 
μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης 
του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

9. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με 
την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του 
εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην 
προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο 
ενταχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να 
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ένταξής 
τους δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα ή/και έγγραφη 
παραίτησή τους από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., 
εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να 
φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία Διαχειριστική Αρχή 
του Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ. 

 
Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και 
στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο 
εταίρο ξεχωριστά. 
 
Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο 
ανωτέρω κατηγορίες: 
 

1. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν 
Εταιρεία που θα έχει μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, 
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε , καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα 
όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού 
προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 
4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή 
νομικού προσώπου για τη Δράση. 

2. Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με 
ίσα εταιρικά μερίδια 

3. Θα πρέπει υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των 
ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων. Όπως ορίζεται παραπάνω. 

4. Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε 
συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα 
πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική 
επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία 
προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. 

5. Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία 
κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ 
τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. 

6. Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών 
επιχειρήσεων. 
 

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη 
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Προετοιμάστηκε από ΤΤΜΙ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ 

δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη 
αποκλεισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Συνεπώς η μη 
ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την 
ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επιχειρηματικού 
σχεδίου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας– Δαπάνης 

Μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό - ποσό 

στον 
προϋπολογισμό 

του 
επιχειρηματικού 

σχεδίου 

1 

Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 
δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής 
επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, 
λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας 
σε θερμοκοιτίδες, κα.) 

60% 

2 

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, 
συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και 
παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, 
υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) 

20% 

3 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής 
σε εκθέσεις 10% 

4 Προμήθεια αναλωσίμων 15% 

5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου 
(επιχειρηματία/εταίρων) 30% 

6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000 € 

7 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική 
μίσθωση εξοπλισμού 

20% ΕΚΤ 
χωρίς χρήση ρήτρας 

ευελιξίας 

8 Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση Εξοπλισμού 
/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 

40% με χρήση 
ρήτρας ευελιξίας 

*Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες υπάρχουν και αρκετές επιμέρους 
λεπτομέρειες ανά κατηγορία δαπάνης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση. 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σκοπός του Προγράμματος είναι ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με 
αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ)» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

07/04/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2016. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
78.000.000€ 
(1Ος κύκλος 2016, 60%) 

ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ 
ΕΤΠΑ και Ελληνικό 
Δημόσιο 

ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων προτάσεων κυμαίνεται από  
15.000€ έως 200.000€.  
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, 
το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% μόνο μετά την 
πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση επενδύοντας στον τεχνολογικό, 
οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους ή/και την 
αναδιαμόρφωση των λειτουργιών ή των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στους 8 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ 
(αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστική αλυσίδα, υγεία-
φάρμακα, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες) 

1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ 
κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο 
ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 
β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία 
των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015. 

2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ και  

3. Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που 
αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός 
από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση.  

 
Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά 
για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% για τις 
υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 

http://www.chania-cci.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 
 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να:  
• έχουν την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια 

λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης 
ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες 
δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά 
σε ΚΑ∆, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η 
επιχείρηση  υποχρεούται  να προσκομίσει  την  άδεια  λειτουργίας  
πριν την  καταβολή  της  τελευταίας  πληρωμής.  

• Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να 
πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

• Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη 
Εταιρία και Ι.Κ.Ε Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]). 

• Μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 
• Μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που 

δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων. 
• Μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. 
• Διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 

υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές 
υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 
πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές 
όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.). 

 
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι: 
• Κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλλει μια μόνο πρόταση (ανά 

ΑΦΜ) 
• το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει 

ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 
• να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν 

χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

• να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για 
ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 

• Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια σώρευσης σύμφωνα με τον 
Κανονισμό De Minimis.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.   

http://www.chania-cci.gr/
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Προετοιμάστηκε από ΤΤΜΙ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. 
Κτίρια, 
εγκαταστάσεις  και  
περιβάλλων χώρος 

40% 

1.1  Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της 
επιχείρησης 
 

1.2  Κτιριακές υποδομές για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας 

2. Μηχανήματα – 
Εξοπλισμός 

90% 

2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
 

2.2 Εξοπλισμός  για την προστασία του 
Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας 
 

2.3 Τεχνολογική  αναβάθμιση  μέσω της αύξησης 
της χρήσης ΤΠΕ  

2.4 Λοιπός Εξοπλισμός 

3. Άυλες Δαπάνες 

100% 
και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€ 

3.1  Πιστοποίηση Συστημάτων, 
Σχεδιασμός και Τυποποίηση 

 

3.2   Προβολή  -  Προώθηση των επιχειρήσεων σε 
αγορές στόχους 
 

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους 
για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών 
 

3.4  Τεχνική  και Συμβουλευτική 
Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων    που θα 
συμβάλει στην βελτίωση  της  οργάνωσης  και 
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην 
υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής 
επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. 

4. 
Μισθολογικό κόστος 
υφιστάμενου ή νέου 
προσωπικού 

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 
12.000€  ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) 

και μέχρι δύο ΕΜΕ 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η 
πρόσληψη συζύγων & συγγενών α’ & β’ βαθμού 

4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος 
Υφιστάμενου Προσωπικού 
 

4.2  Πλήρες Μισθολογικό Κόστος 
Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού   

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας  δαπανών ορίζεται η 
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης. 
 

http://www.chania-cci.gr/
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων του Τουρισμού, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον 
εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 

ΗΜ/ΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Από 29/03/2016 έως 17/05/2016 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000.000 € ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗ 
ΕΤΠΑ και Ελληνικό 
Δημόσιο 

ΥΨΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός των αιτούμενων προτάσεων κυμαίνεται από  
15.000€ έως 150.000€.  
Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο εργασιών 
του Έτους 2015. 
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, 
το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% μόνο μετά την 
πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  
που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2015, δραστηριοποιούνται στον τομέα 
Τουρισμό, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο 
τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.  
Διευκρινίζεται ότι : 
- η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά 
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν 
την πρώτη εκταμίευση 
-ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της 
επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται 
συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ 
 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες: 
• να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την 
δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015. 
• ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της 
επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται 
συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3. 
• να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή 
(0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει 
λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η απαίτηση της 0,5 ΕΜΕ /τριετία κατά 
μέσο όρο προσαρμόζεται σε 0,5 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για το διάστημα 
λειτουργίας της. 

http://www.chania-cci.gr/
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                                             Προετοιμάστηκε από ΤΤΜΙ – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ 

• να λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 
• να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια. 
•να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 
επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ε.Ε, 
Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί. 
• να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει 
στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης 
από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 
100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία 
(τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά 
έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της 
ενίσχυσης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Η διάρκεια υλοποίησης  των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης 
του επενδυτικού σχεδίου. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / 

ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 
Κτίρια, εγκαταστάσεις και 
περιβάλλον χώρος 

* 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός * 

3 

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις 
Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Εξοικονόμησης ενέργειας και 
ύδατος 

* 

4 
Πιστοποίηση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό 
συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταρκτικών της πιστοποίησης 
δαπανών. 

5 Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€ 

6 
Λογισμικά και Υπηρεσίες 
Λογισμικού 

μέχρι 20.000€ 

7 Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€ 

8 
Παρακολούθηση υλοποίησης του 
Επενδυτικού Σχεδίου 

μέχρι 2.500 € 

9 Μελέτες / έρευνες αγοράς 5.000 € και μέχρι 2.500 €/μελέτη 

10 

Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων 
(υφιστάμενο ή/και νέο 
προσωπικό) με χρήση ρήτρας 
ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 
1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της 
ΥΑΕΚΕΔ. 

40% και μέχρι 24.000€ ως 
ακολούθως: 
12.000,00€ ανά ΕΜΕ 
(υφιστάμενη ή/και νέα) και 
μέχρι δύο ΕΜΕ 

*Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες με α/α (1), 
(2) και (3) ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 
50% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης και μετά. 

http://www.chania-cci.gr/
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