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Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 
 

ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων». 
  

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές 
παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ, ανακοίνωσε σήµερα την προδηµοσίευση της 
προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Η 
προκήρυξη εντάσσεται στα  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 
του ΕΣΠΑ. Πιο συγκεκριµένα η προκήρυξη αφορά µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – 
Εµπορίου και Υπηρεσιών. 

Τα βασικά στοιχεία της προδηµοσίευσης παρουσιάζονται παρακάτω. 
Σε καµία περίπτωση η συνοπτική περιγραφή της προδηµοσίευσης της 

προκήρυξης δεν υποκαθιστά την αναλυτική προδηµοσίευση, το πλήρες κείµενο 
της οποίας και τα σχετικά συνηµµένα παραρτήµατα και πίνακες µπορείτε να 
βρείτε στον ιστότοπο της ΕΣΕΕ www.esee.gr 
 
 
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής 
 
Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, 
είναι οι ακόλουθες:  

• να είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική επικράτεια. 

• να έχουν συµπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάµηνες και 
κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 

• να λειτουργούν µε νοµική µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή 
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.  

• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται:  

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ 
(10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Τουρισµός»  

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µ µέχρι δέκα εκατοµµύρια 
ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα 
«Υπηρεσίες»  

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) µ µέχρι δέκα εκατοµµύρια 
ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα «Εµπόριο»  

- από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) µ µέχρι δέκα εκατοµµύρια 
ευρώ (10.000.000 €) το µέγιστο για τις θεµατική ενότητα 
«Μεταποίηση» 
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Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις 
πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των 
ορίων του εδαφίου αυτού, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο 
(2) ετών.  

• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη  
Θεµατική Ενότητα «Τουρισµός» είναι επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που 
δεν τηρούν βιβλία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

• να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτοµα κατά το 2008. 

• να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύµφωνα µε τον ορισµό της 
σύστασης της Επιτροπής 2033/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε 
τον ορισµό των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

• να µην εκκρεµεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής 
ενίσχυσης.  

 
 
 

 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

1 Κτίρια και εγκαταστάσεις:  

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις σ
τους  

χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρ
ήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις θεµατικές ενότητες της Μεταποίησης, 
του Εµπορίου και των Υπηρεσιών δεν µπορεί να ξεπερνά το 50% του 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της επενδυτικής πρότασης.  

2 Μηχανήµατα και Εξοπλισµός:  

Προµήθεια - µεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων 

 και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.  

3 Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος:  

Αγορά µεταφορά εγκατάσταση εξοπλισµού, ∆ηµιουργία ειδικών 

 εγκαταστάσεων,Προµήθεια  µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων:  

για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι  
µεταχειρισµένος εξοπλισµός.  
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4 Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας:  

Αγορά  µεταφορά  εγκατάσταση εξοπλισµού, 
∆ηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων,  

Προµήθεια  µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων:  

για την εξοικονόµηση ενέργειας. 

 Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι  
µεταχειρισµένος εξοπλισµός 

5 Συστήµατα Αυτοµατοποίησης:  

Προµήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστηµάτων  

αυτοµατοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες 

 της επιχείρησης.  

Ως επιλέξιµη επένδυση µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, νοείται  
αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.  

6 ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας:  

Αγορά ∆ικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την  

εισαγωγή των καινοτοµιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.  

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοσ
τό  

το 10% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της  

υποβαλλόµενης πρότασης.  

7 Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας:  

Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης  

ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης  

(µέγιστο επιλέξιµο κόστος 15.000 EURO)  

8 Προβολή  Προώθησης:  

∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή συµβουλευτικές υπηρεσί
ες  

απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν  

µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του επιχορηγούµενου  

προϋπολογισµού που αναγράφεται στην σύµβαση όπως ισχύει.  

 

9 Αµοιβές Συµβούλων:  

Το κόστος α)εκπόνησης/σύνταξης του Επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς 
και το κόστος β)παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης είναι 
επιλέξιµα µέχρι  το ύψος των 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. 
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Χρηµατοδότηση 

• Ελάχιστο ποσοστό Ίδιας συµµετοχής 20% 

• Προκαταβολή 40%  

Χρονικά Όρια ολοκλήρωσης 

Εµπόριο – Υπηρεσίες: 12 µήνες  

Μεταποίηση - Τουρισµός: 18 µήνες 

Προϋπολογισµοί 

• Μεταποίηση : 50. 000 – 300.000 ευρώ 

• Τουρισµός : 30.000 – 250.000 ευρώ 

• Εµπόριο – Υπηρεσίες: 20.000 – 200.000 ευρώ 

• Κατανοµή ανά περιφέρεια ανάλογα προηγούµενη εµπειρία -µε το δείκτη 
ανεργίας: 

- Σε περιφέρεις µε υψηλή ανεργία (Γεωγραφική Ζώνη Β): 
Χρηµατοδότηση 65% 

- Σε περιφέρειες µε χαµηλή ανεργία (Γεωγραφική Ζώνη Α): 
Χρηµατοδότηση 55% 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων καθορίζονται ως εξής:  

Κριτήριο 1: Επιχειρηµατική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του 
δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης  

Υποκριτήριο 1.1 - Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες  

(Συντελεστής στάθµισης για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή 
Γ΄κατηγορίας: 10) 

Υποκριτήριο 1.2 - Σπουδές 

Υποκριτήριο 1.3 - Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο 

Κριτήριο 2: ∆υνατότητα διάθεσης της ίδιας συµµετοχής 

Η εξέταση του κριτηρίου της δυνατότητας διάθεσης της ίδιας συµµετοχής 
καταλήγει υποχρεωτικά σε θετική ή αρνητική κρίση (ΝΑΙ – ΟΧΙ). Αν η κρίση 
είναι αρνητική απορρίπτεται η πρόταση. Αν η κρίση είναι θετική συνεχίζεται η 
αξιολόγηση µε τα άλλα κριτήρια και υποκριτήρια.  

Κριτήριο 3: Βιωσιµότητα της επιχείρησης  

Υποκριτήριο 3.1 – Ρυθµός αύξησης Κύκλου Εργασιών 

(Αφορά σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας) 

Το υποκριτήριο 3.1 βαθµολογείται µε βάση το µέσο ρυθµό ανάπτυξης τα 
τελευταία 3 χρόνια. Υπολογίζεται µε τον δείκτη ΡΑΚΕ, που εκφράζεται από 
τον τύπο: 
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ΡΑΚΕ = {0,6 * [(ΚΕ(ν-2) - ΚΕ(ν-3)) / ΚΕ(ν-3)]} + {0,4 * [(ΚΕ(ν-1) - ΚΕ(ν-2)) / ΚΕ(ν-

2)]} 

Όπου: 

ΚΕ: Κύκλος Εργασιών 

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009) 

Υποκριτήριο 3.2 – Κερδοφορία 

3.2.α Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγορίας: Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων. 

3.2.β Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ Κατηγορίας: Περιθώριο κέρδους 

Υποκριτήριο 3.3 – Προστιθέµενη Αξία ανά εργαζόµενο 

Βασίζεται σε στοιχεία του τελευταίου έτους και βαθµολογείται µε βάση το 
δείκτη ΠΑΕ που υπολογίζεται ως εξής: 

ΠΑΕ = [Έσοδα – Αγορές – Αµοιβές & Έξοδα τρίτων] / [Υφιστάµενες θέσεις 
απασχόλησης + 1]  

Υποκριτήριο 3.4 – Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων 

Το υποκριτήριο 3.4 εκφράζει το κατά πόσον τα κέρδη των προηγούµενων 
δύο ετών καλύπτουν το ύψος της επένδυσης. Βαθµολογείται µε βάση το 
δείκτη ΚΕΚ που υπολογίζεται ως εξής: 

ΚΕΚ = [Κ(ν-2) - Κ(ν-1))] / (επιχορηγούµενος π/υ επένδυσης) 

Όπου: 

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009) 

Κ: τα κέρδη, σύµφωνα µε το Έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης, προ 
αποσβέσεων και φόρων 

Κριτήριο 4: ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  

Υποκριτήριο 4.1 – ∆ιατήρηση και ∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

Η δέσµευση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης δηλώνεται κατά τη 
φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης και ελέγχεται για 2 έτη µετά 
την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης βάσει του εντύπου Ε7. 

Υποκριτήριο 4.2 – Ποσοστό αύξησης απασχόλησης 

Το υποκριτήριο 4.2 αντικατοπτρίζει τη δηµιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης λαµβάνοντας υπόψη του το µέγεθος των επιχειρήσεων. 
Βαθµολογείται µε βάση το δείκτη ΠΑΑ που υπολογίζεται από τον τύπο: 

ΠΑΑ = [4 * Νέες θέσεις απασχόλησης * [Νέες θέσεις απασχόλησης / (1 + 
υφιστάµενες)] 

Υποκριτήριο 4.3 – Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης 

Βαθµολογείται µε βάση το δείκτη ΑΤΑ που υπολογίζεται από τον τύπο: 

ΑΤΑ = [Νέες θέσεις απασχόλησης / (ποσό επιχορήγησης – 10.000 ευρώ)] * Ζ 
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Όπου το Ζ ισούται µε 30.000 στην περίπτωση γεωγραφικής ενότητας Α και 
40.000 στην περίπτωση γεωγραφικής ενότητας Β. 

Κριτήριο 5: Επιχειρησιακός και τεχνικός σχεδιασµός της επένδυσης  

Υποκριτήριο 5.1 – Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών 

Υπολογίζεται βάσει των δαπανών ως ποσοστό επί της επένδυσης που 
αφορούν σε: 

(α) Επενδύσεις σε «καθαρές τεχνολογίες» 

(β) Επενδύσεις για περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις   

 

 

Υποκριτήριο 5.2 – Εισαγωγή καινοτοµίας 

Υπολογίζεται βάσει των δαπανών ως ποσοστό επί της επένδυσης που 
αφορούν σε: 

(α) ∆απάνες για αγορά εξοπλισµού, ειδικού κλαδικού υλικού και λογισµικού 
και οργάνων και σχετιζόµενων υλικών 

(β) ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει (πηγές: ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών ή 
τιµολόγια) 

(γ) ∆απάνες για κατοχύρωση ή αγορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας  

Υποκριτήριο 5.3 – Εισαγωγή τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής 

Αφορά σε δαπάνες για υπολογιστές και εξειδικευµένο λογισµικό, βάσεις 
δεδοµένων, τράπεζες δεδοµένων κλπ.  

Υποκριτήριο 5.4 – Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη 

Υπολογίζεται βάσει των ακόλουθων ποσοστών: 

(α) ποσοστό προµηθειών και αγορών (πρώτων υλών και υπηρεσιών) εντός 
της Περιφέρειας στο σύνολο των προµηθειών και αγορών. 

(β) ποσοστό δαπανών απασχολουµένων, εξειδικευµένου προσωπικού, 
υπεργολαβιών εντός της Περιφέρειας στο αντίστοιχο σύνολο δαπανών. 

Υποκριτήριο 5.5 – Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης 

- Περιγραφή και τεκµηρίωση των προοπτικών της επένδυσης µε βάση τις 
συνθήκες του κλάδου και της αγοράς. 

- Τεκµηρίωση του χρονοδιαγράµµατος 

- Τεκµηρίωση του αριθµού των νέων θέσεων απασχόλησης που θα 
δηµιουργηθούν. 

Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας που περιλαµβάνει τους συντελεστές 
στάθµισης των κριτηρίων και υποκριτηρίων 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ / ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 

   
Επιχειρήσεις που  τηρούν  
βιβλία B΄και Γ΄ κατηγορίας 

Επιχειρήσεις Τουρισµού πο
υ δεν τηρούν βιβλία 

ΚΩ∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστής στάθµισης Συντελεστής στάθµισης 

1.1 Εµπειρία σε σχετικές δραστηριότητες   10 15

1.2. Σπουδές 7  101. 
Επιχειρηµατική 
 ικανότητα και 
φερεγγυότητα 

1.3. Επαγγελµατική κατάρτιση σχετική µε το αντικείµενο   3 5

3.1. Ρυθµός Αύξησης Κύκλου Εργασιών  7  

3.2 Κερδοφορία   8  

3.3. Προστιθέµενη Αξία ανά Εργαζόµενο  7  

3 
Βιωσιµότητα  
της επιχείρησης 

3.4. Κάλυψη επένδυσης από κέρδη προ φόρων  8  

4.2. Ποσοστό αύξησης απασχόλησης   10 10 

4. 

∆ιατήρηση και  
∆ηµιουργία  
νέων θέσεων  
απασχόλησης 4.3. Συµβολή στην αύξηση της τοπικής απασχόλησης  10 10 

5.1. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών  10 15 5. Επιχειρησιακός 
και τεχνικός 

σχεδιασµός της 5.2: Εισαγωγή καινοτοµίας  7 10 
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5.3: Εισαγωγή τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής  7 11 

5.4. Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη  3 7 

επένδυσης  
επενδυτικής  
πρότασης 

5.5. Τεκµηρίωση του σχεδίου της επένδυσης  3 7 

ΣΥΝΟΛΟ  100 100
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Προκειµένου µία παραδεκτή επενδυτική πρόταση να θεωρηθεί 

θετικά αξιολογηµένη, θα πρέπει: 

(i) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 1.Α 

(ii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο κριτήριο 2 

(iii) να έχει βαθµολογηθεί θετικά (ΝΑΙ) στο υποκριτήριο 4.1 

(iv) να έχει λάβει τουλάχιστον εννέα (9) µονάδες, σε σύνολο τριάντα (30) 
µονάδων για το κριτήριο 3 (βιωσιµότητα) 

(v) να έχει λάβει τουλάχιστον σαράντα (40) µονάδες, σε σύνολο (100) 
µονάδων, για τα κριτήρια 1, 3, 4 και 5.  
 
Όσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθµολογία µικρότερη του 
σαράντα (40) χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογηµένες 
επενδυτικές προτάσεις.  
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