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«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων 

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές» 

  

 

• Δικαιούχοι 

 Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς 

τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' 

κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο 

ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις  

 II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 

στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν 

στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί 

μέχρι 31.12.2015. 

• Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης Α’ κύκλου :  78 εκ. ευρώ (10% θα 

διατεθούν για νέες και 90% για υφιστάμενες).  

48.440.000,00 ευρώ στις Περιφέρειες της ΠΚΜ, 

ΑΜΘ,ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

     Σύνολο προγράμματος : 130 εκ. ευρώ. 

 



  Ενισχυόμενες δραστηριότητες στρατηγικών τομέων 

ΕΠΑνΕΚ : 

 

 Αγροδιατροφή 

 Ενέργεια 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Υγεία - Φάρμακα 

 Υλικά – Κατασκευές 

 

 



Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Κλείσιμο τουλάχιστον δύο διαχειριστικών χρήσεων για τις 

υφιστάμενες έως 31/12/2015 και σύσταση έως 31/12/2015 για 

τις νέες 

• Υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου ανά ΑΦΜ 

• Άδεια λειτουργίας/Νόμιμο απαλλακτικό ή αίτηση έκδοσης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης 

• Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ένταξη, ακόμη και αν αυτός 

είναι διαφορετικός από τον ήδη υφιστάμενο.  

• Εταιρική/Εμπορική Μορφή (Α.Ε, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, ΕΕ, ΟΕ, 

Ατομική, Συνεταιρισμός) 

• Να μην είναι προβληματικές, υπό πτώχευση, αναγκαστική 

διαχείριση, εκκαθάριση 

• Να μην εκκρεμεί ανάκτηση ενίσχυσης 

• Δέσμευση για τήρηση υποδομών (κτηριακών, ηλεκτρονικών, 

εξυπηρέτησης πληροφόρησης, ..) για προσβασιμότητα ΑμεΑ 

 



• Μη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή 

της πρότασης 

• Το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει υποβληθεί ούτε θα υποβληθεί 

για ένταξη σε άλλο συχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

• Τήρηση ορίου De minimis (ενισχύσεις 200.000 € τελευταία 

τριετία) 

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν δραστηριότητα σε έναν 

τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ έως 31/12/2015, διαθέτουν κατά την 

έγκριση τον ΚΑΔ εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους 

ΚΑΔ που δραστηροποείται η επιχείρηση. 

 

 

 

 

 



Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός-Δημόσια 

χρηματοδότηση (επιχορήγηση) 

 

• Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Ε/Σ : 15.000,00€ -

200.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν 

δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της χρήσης του 

2015 και τις 200.000,00€ στις περιπτώσεις κύκλου εργασιών 

μεγαλύτερου των 200.000,00€. 

• Ποσοστό επιχορήγησης : 40% των επιλέξιμων δαπανών και 

προσαυξάνεται σε 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού. 

• Προκαταβολή 40% της ενίσχυσης με εγγυητική 

προκαταβολής. 

• Δύναται όταν ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο ο Δικαιούχος 

να κάνε χρήση ανοικτού καταπιστευτικού λογαριασμού. 

 



Επιλέξιμη Δαπάνη Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσό/Ποσοστό στο 

Συνολικό Επιχορηγούμενο Π/Υ (%) 

Κτήρια -Εγκαταστάσεις-

Περιβάλλων χώρος 

40% 

Μηχανήματα -Εξοπλισμός 90%  

Αϋλες δαπάνες 100% μέχρι 100.000,00€ 

(πιστοποιήσεις, μελέτες, 

συμβουλευτική/τεχνική υποστήριξη-

καθοδήγηση, προβολή-προώθηση, 

τεχνογνωσία) 

Μισθολογικό Κόστος 

εργαζομένων 

(υφιστάμενου/νέου) με 

υποστήριξη από ΕΚΤ 

40% και μέχρι 24.000,00€ : 

-12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη/νέα) 

και μέχρι 2 ΕΜΕ 

-Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες 

πρόσληψης συζύγων και συγγενών α’ και 

β’ βαθμού 



• Δαπάνες επιλέξιμες : Από 11/2/2016. Ημερομηνία 

προκήρυξης του προγράμματος. 

 Διάρκεια υλοποίησης : 24 μήνες μετά την απόφαση 

ένταξης 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ 

ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), 

www.ependyseis.gr.  

 

 Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 

7.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 

20.05.2016. 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 

• Κατάσταση επιχείρησης 40% 

• Επενδυτικό Σχέδιο 40% 

• Ωριμότητα επενδύσεων 20% 

 

Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης 

(υφιστάμενη/νέα διαμορφώνονται τα υποκριτήρια 

αξιολόγησης και η βαθμολογία τους). 



Χρήσιμες επισημάνσεις για την ένταξη και 

υλοποίηση των έργων 

• Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς 

προσφορές, κ.λ.π. δικαιολογητικά. 

• Μετά την προένταξη καλούνται οι δικαιούχοι να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά. 

• Δυνατότητα ένστασης-αίτησης θεραπείας εντός 

συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών΄(άπαξ υποβολή 

εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσης της 

απόφασης ένταξης/απόρριψης). 

• Η παρακολούθηση γίνεται μέσω υποβολής αιτημάτων 

επαλήθευσης με χρήση ΠΣΚΕ καθώς και υποβολή 

φακέλου με δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. 



• Υποβολή –Έλεγχοι-Εκταμίευση επιχορήγησης 

1. 30% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου εντός 12 

μηνών υποχρεωτικά Σε περίπτωση πιστοποίησης 

ποσοστού μικρότερου του 20% ανάκληση της ένταξης 

2. 2 αιτήματα (όχι υποχρεωτικά) έως 80% 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

3. Αίτηση τελικής επαλήθευσης 60 μέρες μετά την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. 

 

Ο δικαιούχος δύναται αν υποβάλλει απευθείας αίτηση  

τελικής επαλήθευσης. 



• Η εκταμίευση πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο και την 

πιστοποίηση. 

• Στα αιτήματα ενδιάμεσης επαλήθευσης δύναται να 

περιέχουν προκαταβολές που δεν θα υπερβαίνουν το 

50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. 

• Δύνανται τροποποίησης στο φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο (έως δύο (2) αιτήματα τροποποίησης). 

Επίσης χωρίς περιορισμό αιτήματα ήσσονος σημασίας 

(π.χ. αλλαγή προμηθευτή χωρίς αλλαγή αξίας, αλλαγή 

έδρας εντός ίδιας περιφέρειας, κ.λ.π.) 

 



• Λήψη μέτρων δημοσιότητας  

• Υποχρεωτική παροχή στοιχείων για τρία χρόνια μετά την 

τελική τους πληρωμή. 

• Δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιούχων. 



Πληροφορίες 

 Ιστοσελίδα: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 

Newsletter: Εγγραφείτε στο newsletter του 

προγράμματος 

Κοινωνικά δίκτυα:  
 

 
www.facebook.com/antagonistikotita 

http://twitter.com/epan_ii 

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337 

 Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα 
με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00 

 Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό 
τηλέφωνο με αστική χρέωση 

 Email: infoepan@mou.gr  
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 Δήμητρα Κυριακοπούλου  

Συνεργάτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων.  

Τηλ. : 2310 883 141 

Mail : progtkm@central.tee.gr 

 


