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ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
   

Προσπάθεια ενημέρωσης των μηχανικών-μελών του για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης, που ανακύπτουν μέσω εθνικών ή κοινοτικών δράσεων 
και προγραμμάτων, ξεκινά το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Η ενημέρωση των συναδέλφων θα γίνεται μέσω του “Τεχνογραφήματος”, 
της ιστοσελίδας του Τμήματος (http://www.tkm.tee.gr) και ειδικών ενη-
μερωτικών εκδηλώσεων, οπότε ...μείνετε συντονισμένοι! 
Η αρχή γίνεται με το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών», 
που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέας επιχείρησης αλλά και εκ-
συγχρονισμού ήδη υφιστάμενης, από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις 
για την συμμετοχή σε αυτό όλων των μηχανικών, ενώ 
επιχορηγεί μία ευρεία γκάμα δαπανών που είναι απα-
ραίτητες για τη λειτουργία των τεχνικών γραφείων και 
εταιρειών.
Το Τεχνογράφημα με τη βοήθεια του συναδέλφου (Msc, 
MBA, CMI Diploma) Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχα-

νικού κ. Ιωάννη Τσιτσόπουλου που ασχολείται με τα θέματα διαχείρισης 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρουσιάζει τα σημαντικότερα στοι-
χεία του προγράμματος για την καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων της 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

n 1. Στόχος του προγράμματος 
Το πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο 
την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατο-
λισμένες στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στο περιβάλλον και στις 
τεχνολογίες πληροφορικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους 
θέσης. 
Eιδικότερα  κεντρικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι:
• η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας και 
ιδιαίτερα του τομέα της Μεταποίησης, του Τουρισμού, της Παροχής Υπη-
ρεσιών και του Εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης. 
• η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστι-
κότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας 
προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, πε-
ριβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομία.
• η ανάδειξη του επιχειρηματικού «πλεονεκτήματος» των περιφερειών 
της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ, στους εν λόγω 
τομείς και δραστηριότητες.  

n 2. Φορείς Υλοποίησης 
Το παρόν Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη-
τα (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ (για την 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας  αρμόδιος εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ 
είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) και τις Περιφέρειες της χώρας (για την Κεντρική 
Μακεδονία είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).
Ειδικότερα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμβάλλει στην:
- Εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας επιχειρήσεων 
(καθεστώς ενίσχυσης, ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης, επιλέξιμοι 
ΚΑΔ κτλ.), 
- Στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης  
- Στελέχωση των επιτροπών παρακολούθησης μετά την ένταξη των επιχει-
ρηματικών σχεδίων.

n 3. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης (Δημόσια ενίσχυση) του παρό-
ντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ 
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων. 
Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο προϋπολογισμός της δη-
μόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 90 εκ. ευρώ και προέρχεται από το ΠΕΠ 
Μακεδονίας-Θράκης 

Για τους μηχανικούς που θέλουν να συμμετάσχουν οι επιλέξιμοι ΚΑΔ 
(Κωδικοί Δραστηριότητας)  του προγράμματος παρουσιάζονται παρα-
κάτω:

42,. Έργα πολιτικού μηχανικού
42.91.20.01 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 
42.91.20.02 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες,
βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους 
42.99.29.01 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επε-
ξεργασίας και καθαρισμού νερού

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου
• 43.12.11.01 Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών 
• 43.12.11.02 Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτά-
σεων 
• 43.12.12.01 Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς 
δημιουργία εργοτάξιου 
• 43.12.12.02 Εργασίες επιχωματώσεων 

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
• 43.13.10.01 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων 

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 
62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 
62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και
δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τε-
χνικές δοκιμές και αναλύσεις
• 71.11.23.01 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης 
παραδοσιακών κτιρίων 
• 71.11.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων 
χωρικής ανάπτυξης 
• 71.11.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης 
• 71.11.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής 
ανάπτυξης 
• 71.11.31.04 Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών 
• 71.11.31.05 Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών 
• 71.11.41.01 Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρη-
σης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου) 
• 71.11.41.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρ-
φωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 
• 71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, 
πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
• 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών
• 71.12.11.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων τεχνικών έργων
• 71.12.11.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών 
έργων 
• 71.12.11.03 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 
• 71.12.11.04 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών 
συμβουλών γενικά 
• 71.12.11.05 Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και 
τεχνικά έργα 
• 71.12.12.01 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων 
ή ειδικών τεχνικών έργων
• 71.12.12.02 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών 

n 4. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
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Συνέχεια στη σελίδα  14

Κατανομή Π/Υ (Δ/Δ σε €) ανά κατηγορία 
ενισχυόμενης επιχείρησης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ              Υφιστάμενες              Νέες - υπό σύσταση
                                             επιχειρήσεις                  επιχειρήσεις

  90.000.000,00                          70%                                 30%

κατασκευών κτιρίων 
• 71.12.12.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής 
και Δονήσεων
• 71.12.13.01 Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε 
να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση 
• 71.12.13.02 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών 
(θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 
• 71.12.13.03 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών 
κτιρίων 
• 71.12.13.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 
• 71.12.13.05 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων 
(θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 
• 71.12.13.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 
για συστήματα  πυρόσβεσης 
• 71.12.13.07 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 
• 71.12.14.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών 
μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 
• 71.12.14.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων 
(οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, 
έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
• 71.12.14.03 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων 
ελέγχου της κυκλοφορίας 
• 71.12.15.01 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για 
εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 
• 71.12.16.01 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων 
(εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
• 71.12.17.01 Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - 
σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών 
• 71.12.19.01 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 
• 71.12.19.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων 
πόρων 
• 71.12.19.03 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης 
τοπογραφικών έργων 
• 71.12.19.04 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 
• 71.12.19.05 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης 
και ελέγχου της διάβρωσης 
• 71.12.19.06 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα 
προϊόντα 
• 71.12.19.07 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με 
τη μόλυνση 
• 71.12.19.08 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά 
• 71.12.19.09 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά 
• 71.12.19.10 Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά 
• 71.12.19.11 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 
• 71.12.19.12 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού 
• 71.12.31.01 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών 
• 71.12.31.02 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και 
ερευνών 
• 71.12.31.03 Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 
• 71.12.31.04 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών 
• 71.12.33.01 Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης 
• 71.12.34.01 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων 
με δορυφόρο 
• 71.12.35.01 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης 
• 71.12.35.02 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης 
• 71.12.35.03 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης 
• 71.12.35.04 Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης 
• 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
• 72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
• 72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές 
επιστήμες και τη μηχανική

Κατηγορίες Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχει-
ρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011,  έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα 
πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν 
την υποβολή της πρότασης.
Νέες - υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: οι 
επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. 
Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν τον/τους δη-
λούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση 
πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δημόσιας Δαπάνης  για 
την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζεται στους παρακά-
τω πίνακες: 

Κατανομή Διαθέσιμου Προϋπολογισμού 
(Δ/Δ σε €) ανά Θεματική Ενότητα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ         Μεταποίηση (€)      Τουρισμός (€)          Εμπόριο-
 Π/Υ                                              Υπηρεσίες (€)

63.000.000,00      28.980.000,00      18.900.000,00       15.120.000,00 

4.3. Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής :
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, 
είναι οι ακόλουθες ανάλογα με την κατηγορία των ενισχυόμενων επιχειρή-
σεων (υφιστάμενες ή νέες - υπό σύσταση):
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:
• να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού)
• να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξι-
μους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
• να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επεν-
δυτικής πρότασης 
• να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην Ελληνική 
επικράτεια
• να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του 
Καν. (ΕΚ) 800/2008 (Παράρτημα IV του Οδηγού)
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
• να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ 
άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέ-
ωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση 
που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στε-
ρούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων 
η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση 
ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το Πρόγραμμα
• να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων 
γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα V του 
Οδηγού)
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχει-
ρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 
υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατό-
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ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 
ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   

μων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές 
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμο-
γές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 
ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
• να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρη-
ματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδο-
τείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για 
ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 
από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:
• να μην εμπίπτουν ή να δεσμεύονται ότι δεν θα εμπίπτουν στα κριτήρια 
διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (βλ. Παράρ-
τημα ΙΙΙ του  Οδηγού)
• να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξι-
μους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας
• οι νέες επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 
υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να 
διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επι-
χορήγησης
• να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελλη-
νική επικράτεια
• να έχουν ή να δεσμευτούν ότι θα έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας 
Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008, λαμβανο-
μένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 4 παραγρ. 2 αυτού (Παράρτημα ΙV του Οδηγού)
• να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ 
άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδο-
σης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε 
περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρή-
σεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις 
των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για 
έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της πρότασης απορρίπτονται εξ’ αρχής από το πρόγραμμα. Ειδικά οι υπό 
σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμι-
μα και να πληρούν τον παρόντα όρο στην ολοκλήρωση του έργου τους
• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία 
από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., 
Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε
• να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν βιβλία Β' 
ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 
(μόνο για τις νέες επιχειρήσεις)
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης (μόνο για τις νέες 
επιχειρήσεις)
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 
υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατό-
μων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές 
νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμο-
γές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 
ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 
εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
• να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρη-
ματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδο-
τείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για έντα-
ξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
• εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος 
της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες 
αγορές
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ./υπό σύσταση 
επιχείρηση

n 5. Προϋπολογισμός Έργων και Ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης)
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».
Οι ενισχύσεις του παρόντος προγράμματος για την Περιφέρεια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας θα διατεθούν στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008. Τα ποσοστά ενισχύσεων διαμορφώνονται από 
40% έως και 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τις δαπάνες 
του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες :
Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) με βάση το άρθρο 13 του Καν. 
(ΕΚ) 800/2008.

Ποσοστά Ενίσχυσης (πλην της ενίσχυσης 
των λειτουργικών δαπανών

 Περιφέρειες     Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)       Ιδιωτική
                                                                                                                                    Συμμετοχή
                                                                                                                                            (%)

% ενίσχυσης 
για μεσαίες 

επιχειρήσεις

40

% ενίσχυσης 
για μικρές και 
πολύ μικρές 
επιχειρήσεις

50

% ιδιωτικής 
συμμετοχής 
για μεσαίες 

επιχειρήσεις

60

% ιδιωτικής 
συμμετοχής 

για μικρές και 
πολύ μικρές 
επιχειρήσεις

50Κεντρική 
Μακεδονία

 Περιφέρειες     Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)       Ιδιωτική
                                                                                                                                    Συμμετοχή
                                                                                                                                            (%)

% ενίσχυσης 
για μεσαίες 

επιχειρήσεις

-

% ενίσχυσης 
για μικρές και 
πολύ μικρές 
επιχειρήσεις

25

% ιδιωτικής 
συμμετοχής 
για μεσαίες 

επιχειρήσεις

100

% ιδιωτικής 
συμμετοχής 

για μικρές και 
πολύ μικρές 
επιχειρήσεις

75Κεντρική 
Μακεδονία

Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχει-
ρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008.

Σε σχέση με άλλα προ-
γράμματα χρηματοδότη-

σης το παρόν πρόγραμμα 
παρέχει:

• Δυνατότητα χρηματοδό-
τησης τόσο υφιστάμενων 

όσο και νέων-υπό σύσταση 
επιχειρήσεων

• Δυνατότητα χρηματοδό-
τησης των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων ανεξαρ-
τήτου μεγέθους (πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες 
τεχνικές εταρείες/γρα-

φεία)
• Κατηγοριοποίηση δια-

θέσιμου προϋπολογισμού 
δημόσιας δαπάνης ανά-
λογα με το μέγεθος της 

επιχείρησης, τη θεματική 
ενότητα και την κατηγορία 

της επιχείρησης.  
• Υψηλά ποσοστά επιχο-

ρήγησης από 40% έως 
και 50%.

• Μη υποχρέωση για 
ύπαρξη κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων για τη συμ-

μετοχή στο πρόγραμμα
• Μη ύπαρξη ελάχιστου 

ορίου κύκλου εργασιών για 
τη συμμετοχή των επιχει-

ρήσεων στο πρόγραμμα
• Απουσία σύνδεσης 
κύκλου εργασιών και 

υποβαλλόμενου προϋπο-
λογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου.
• Μη υποχρέωση τεκμη-

ρίωσης με αποδεικτικά 
στοιχεία της δυνατότητας 

κάλυψης της Ιδιωτικής 
Συμμετοχής (Δάνειο ή/και 

Ιδία Συμμετοχή).
• Καταβολή προκαταβολής 

μέχρι και το 100% της 
αναλογούσας Δημόσιας 

Δαπάνης έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής.

• Δυνατότητα καταβολής 
δημόσιας δαπάνης με 

υλοποίηση του 30% του 
Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

• Επιλεξιμότητα προκα-
ταβολών σε προμηθευτές 
σε ποσοστό έως και 50% 

του συνολικού κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, ως 
δαπάνες προς πιστοποίη-

ση και χρηματοδότηση.
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n 6. Επιλέξιμες Δαπάνες

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο 
συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:

Α/Α      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή
            ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ  
     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2

3

4

METAΠOIHΣH TOYPIΣMOΣ ΕΜΠΟΡΙΟ -  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κτίρια, εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
Μεταφορικά Μέσα 

(επαγγελματικής χρήσης)
Εξοπλισμός και 

εγκαταστάσεις Προστασίας 
Περιβάλλοντος και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας
Δικαιώματα τεχνογνωσίας
Πιστοποίηση συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας
Λογισμικό

Προβολή - Προώθηση
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Λειτουργικές δαπάνες μόνο 
για τις νέες- υπό σύσταση 

μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (ποσοστό 
χρηματοδότησης 25%)

60%                      80%                   60%

100%        100%             100%

15.000        15.000             10.000

100%        100%             100%

5 20%                      20%                   20%

6 6.000         6.000              6.000

7 30.000        30.000             10.000
20.000        30.000             10.0008
10.000        10.000             10.0009

10 40%                      40%                   40%

1

Επί ποινή αποκλεισμού, η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογι-
σμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υπο-
χρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}. Κατά την 
ολοκλήρωση του έργου δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών 
και ποσών των κατηγοριών δαπανών παρά μόνο τα μέγιστα εγκεκριμένα 
επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα. 

n 7. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργων
Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Του-
ρισμός» και  τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».
Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, η οποία θα δίνεται ύστερα 
από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης και εφόσον η υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν υπερβαίνει την 30/06/2015.

n 8. Διαδικασία Υποβολής προτάσεων
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 προ-
τάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτά-
σεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε 
έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερο-
λογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα 8 του οδηγού του 
προγράμματος. Σημειώνεται ότι ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο ση-
μείο που δηλώνεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. 

n 9. Διαδικασίες Αξιολόγησης 
Κατά την αξιολόγηση θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι
• Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των 
προτάσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ(ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την Περιφέρεια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας).
• Αξιολόγηση των προτάσεων από αξιολογητές που προέρχονται από το 
Μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ
• Εξέταση των αποτελεσμάτων των ως άνω διαδικασιών από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης 
• Έκδοση απόφασης ένταξης
• Κοινοποίηση των αποφάσεων ένταξης στους δικαιούχους
• Παρακολούθηση υλοποίησης των ενταγμένων έργων

n 10. Καταβολή Επιχορήγησης 
Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προ-
καταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκό-
μιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕ-
ΠΑΕ από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Ενδιάμεσες καταβολές
Πραγματοποιούνται έπειτα από υποβολή Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλή-
θευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου (το ανώτατο μέχρι 2 αιτή-
ματα) και διενεργείται  πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμέ-
νου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου 
και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στο στάδιο αυτό, καταβάλλεται 
στο δικαιούχο μέχρι και το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδό-
τησης.

Αποπληρωμή
Η αποπληρωμή πραγματοποιείται έπειτα από την επαλήθευση-πιστοποίη-
ση της ολοκλήρωσης του έργου και την παραλαβή του, όπου προσδιορίζε-
ται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του, η ημερομηνία ολοκλήρωσής του 
και πραγματοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα αξιοποί-
ησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για την 
διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων τα οποία αναφέρονται 
στο παράρτημα ΧVII (παρ.17) του Οδηγού του Προγράμματος.

n 11. Πληροφορίες 
Το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, καθώς και για οποιαδή-
ποτε πληροφορία οι υποψήφιοι Μηχανικοί επενδυτές της Περιφέρειας 
μπορούν να τις αποκτήσουν από :

> τους  διαδικτυακούς τόπους:
• του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων (www.ypoian.gr)
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
• της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),
• του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr)
• της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr)
• της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr),  καθώς και 
των διαδικτυακών τόπων των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνε-
ταιριστικών Τραπεζών, Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων τα στοι-
χεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.

> Tην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, 54110 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-319627 2313-325440).

> Την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Οικισμός Λήδα Μαρία- 6οχλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 
57001 Θεσσαλονίκη, τηλ.2310-480.000, e-mail: info@e-kepa.gr, 
www.e-kepa.gr ).

> Τα κατά τόπους Επιμελητήρια και ΣυνεταιριστικέςΤράπεζες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία αναφέρονται στον Οδηγό του Προ-
γράμματος (Παράρτημα 8). n

Σε σχέση με άλλα προ-
γράμματα χρηματοδότη-
σης το παρόν πρόγραμμα 
παρέχει:

• Ευρύτατο φάσμα επιλέ-
ξιμων δαπανών.
• Επιχορήγηση λει-
τουργικών δαπανών για 
μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (νέες και υπό 
σύσταση) μέχρι και 40% 
του προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου.
• Δυνατότητα κάλυψης 
της ιδίας συμμετοχής εξ΄ 
ολοκλήρου με δανεισμό.
• Δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση βεβαίωσης θε-
τικού ενδιαφέροντος στις 
περιπτώσεις πρόθεσης 
κάλυψης της ιδίας συμμε-
τοχής με δανεισμό.
• Μη εμπλοκή του Τει-
ρεσία στις Διαδικασίες 
αξιολόγησης.
• Φιλικός Οδηγός, πλήρης, 
με κάθε πληροφορία 
χρήσιμη για την ενημέ-
ρωση-κινητοποίηση  των 
ενδιαφερομένων.
• Απλούστευση στις διαδι-
κασίες διαχείρισης (Μείω-
ση γραφειοκρατίας).
• Προσαρμογή του κα-
νονιστικού πλαισίου στις 
ανάγκες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.
• Ενεργή συμμετοχή της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας σε όλες τις 
φάσεις σχεδιασμού και 
υλοποίησης του προγράμ-
ματος.
• Διαφανές και Αντικειμε-
νικό σύστημα αξιολόγη-
σης-επιλογής υποψηφίων  
με τη χρήση κατάλληλου 
πληροφοριακού συστή-
ματος.
• Δυνατότητα αξιοποίησης 
των χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ 
ΜΜΕ κλπ) για την διευκό-
λυνση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων.
• Μεγάλος αριθμός σημεί-
ων υποβολής.
• Μη υποχρεωτική δημι-
ουργία θέσεων απασχό-
λησης.


