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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

στο πλαίσιο  του Προγράµµατος 

«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» 

 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων 
 

κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 
  

Καλεί 
 

τους ενδιαφερόµενους για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών 
σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου -Υπηρεσιών» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.   
 
Το Πρόγραµµα αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
 
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 456.000.000 ευρώ ∆ηµόσια 
∆απάνη και χρηµατοδοτείται από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα: 
 

1. Ποσό 130.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής  
2. Ποσό 135.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης ως 

εξής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 90 εκ. €, Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» 22,5 
εκ. €, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 22,5 εκ. €. 

3. Ποσό 63.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-
Ηπείρου ως εξής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 18,0 εκ. 
€ και Περιφέρεια Ηπείρου 22,5 εκ. €. 

4. Ποσό 67.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδας -
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 22,5 εκ. €, Περιφέρεια 
Πελοποννήσου» 22,5 εκ. € και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 22,5 εκ. €. 

5. Ποσό 60.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: 
Περιφέρεια Κρήτης» 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 22,5 εκ. € και Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου 15 εκ. € (εθνικοί πόροι).  

 



 
Η ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 
Η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγµατοποιηθούν 
στις ∆εκατρείς (13) ∆ιοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.  
 
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων υφιστάµενων και νέων/υπό σύσταση πολύ 
µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων [όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200)] για την υλοποίηση 
επενδύσεων προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον µε τη 
συγκεκριµένη χρηµατοδότηση επιδιώκεται και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η 
ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 
 
Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προϋπολογισµού από €30.000,00 έως €300.000,00 για τη 
θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», από €20.000,00 έως €300.000,00 για τη θεµατική ενότητα 
«Τουρισµός» και από €20.000,00 έως €100.000,00 για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο - 
Υπηρεσίες». Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ποικίλει ανάλογα µε το καθεστώς και 
τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης [Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί (ΕΚ) 1998/2006 και (ΕΚ) 
800/2008]. 
 
Το Πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε βάση τον Εγκεκριµένο Οδηγό Προγράµµατος, στον οποίο 
περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο 
τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η 
ένταξή τους για χρηµατοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η διαδικασία 
ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και 
οι λοιποί όροι του Προγράµµατος. 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και µέχρι τις 25.04.2013 στο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). 
Μετά το πέρας της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν 
γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) 
πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε 
δέκα (10) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
των προτάσεων σε ένα από τα σηµεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό 
παράρτηµα του οδηγού.  

Η προκήρυξη της ∆ράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και 
τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 - 6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥ∆ 
ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για την Ενηµέρωση Κοινού των 
Περιφερειών (τα σηµεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο ∆ιαδίκτυο ως 
Παράρτηµα του οδηγού της Προκήρυξης). 

     
 

      Ο Υπουργός  
         Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  

         Μεταφορών, Υποδοµών και ∆ικτύων 

      
                                       Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 


