
 

Πρόγραμμα ενίσχυσης 456 εκατομμυρίων ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις  
 

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του 
προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, 
Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα 
προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου. 
 
Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και 
υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την 
δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που 
επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν 
επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς 
ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό 
και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 
 
Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με όλους τους 
Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα 
οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του 
προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά.  
 
Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί 
προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των 
προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. 
Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν 
από τα μέσα του 2013. 
 
Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία 
κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος. Το 
70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. 
Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %, 
σύμφωνα με τον πίνακα που επίσης ακολουθεί.  
 
Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό 
σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – 
Υπηρεσιών.  
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις 
κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- 
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες 
πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες 



προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες 
λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.  
 
Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που 
θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες 
σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό 
θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών 
προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και 
ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται: 
-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού 
-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες. 
 
Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, 
τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού 
δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω 
των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του 
ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων 
με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. 
 
Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται 
στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

ΠΕΠ Περιφέρεια 

Συνολικό
ς π/υ 

 (Δ.Δ. σε 
€) 

Μερίδιο 
για 
υφιστάμενες 
επιχειρήσεις

Μερίδιο 
για νέες και 
υπό 
σύσταση 
επιχειρήσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ 

Ανατολική 
Μακεδονία- 
Θράκη 

22.500.0
00 80% 20% 

Κ. 
Μακεδονία 

90.000.0
00 85% 15 % 

Δ. 
Μακεδονία 

22.500.0
00 70% 30% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-
ΗΠΕΙΡΟΣ 

Ήπειρος 
22.500.0

00 80% 20% 

Στερεά 
Ελλάδα 

18.000.0
00 70% 30% 

Θεσσαλία 
22.500.0

00 80% 20% 

ΔΥΤΙΚΗ Ιόνια 22.500.0 80% 20% 



ΕΛΛΑΔΑ-
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

00 

Δ. Ελλάδα 
22.500.0

00 70% 30% 

Πελοπόννη
σος 

22.500.0
00 70% 30% 

ΚΡΗΤΗ –
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Β. Αιγαίο 
22.500.0

00 80% 20% 

Ν. Αιγαίο 
15.000.0

00 80% 20% 

Κρήτη 
22.500.0

00 80% 20% 

ΑΤΤΙΚΗ Αττική 
130.500.

000 80% 20% 

Σύνολο   
456.000.

000   
 
 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 
  

  
Περιφέρεια 

Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και 
Εθνική) (%) 

% ενίσχυσης
για μεσαίες 
επιχειρήσεις 

% ενίσχυσης για 
μικρές επιχειρήσεις

Ανατολική 
Μακεδονία- Θράκη 50 60 

Κ. Μακεδονία 40 50 
Δ. Μακεδονία 40 50 
Ήπειρος 50 60 
Στερεά Ελλάδα 40 50 
Θεσσαλία 40 50 
Ιόνια 40 50 
Δ. Ελλάδα 50 60 
Πελοπόννησος 40 50 
Β. Αιγαίο 40 50 
Ν. Αιγαίο 40 50 
Κρήτη 40 50 
Αττική 40 50 

 
 
Από το Γραφείο Τύπου 
 
Δήλωση υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη για την παρουσίαση νέου προγράμματος στήριξης της 
ρευστότητας από το ΕΣΠΑ: 
 
«Προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών είναι η στήριξη της 
ρευστότητας, η επανεκκίνηση των έργων και η προώθηση των διαρθρωτικών 
αλλαγών που χρειάζεται η οικονομία μας σήμερα.  



Στο πλαίσιο της στήριξης της ρευστότητας, σήμερα παρουσιάζουμε ακόμα μια 
δράση.  
Ένα πρόγραμμα ύψους 456 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που αφορά στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης 
και του τουρισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με τις 13 
περιφέρειες της χώρας.  
Ο οδηγός του προγράμματος θα παρουσιαστεί με όλες τις λεπτομέρειες στις 14 
Ιανουαρίου και μέχρι τον Μάρτιο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υποβάλει τις 
προτάσεις τους.  
Η εξειδίκευση επιμέρους παραμέτρων θα γίνει στο μεταξύ από τις περιφέρειες και τα 
επιμέρους επαγγέλματα που θα ενταχθούν θα προσδιοριστούν από τους 
Περιφερειάρχες.  
Από την πλευρά μας είμαστε δεσμευμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ από το 
ΕΣΠΑ και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα που αφορούν στην 
επιχειρηματικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
Είμαστε ήδη πάνω από το μέσο όρο απορροφήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Αυτό δεν μας αρκεί. Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο ρευστότητας και θα κάνουμε ότι 
καλύτερο μπορούμε. Είναι ανάγκη αυτή την ώρα για τη χώρα».  
 
Από το Γραφείο Τύπου 
 


