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Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες :  

• Μεταποίηση  

• Τουρισµός  

• Εµπόριο  

• Υπηρεσίες  

• Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το σύστηµα 

δικαιόχρησης (Franchise) και υπάγονται σε µία από τις παραπάνω θεµατικές 

ενότητες. 

Το Πρόγραµµα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 

χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτοµα και ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

της τριετίας τους κυµαίνεται: 

1.      από 50.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, για τη θεµατική 

ενότητα «Μεταποίηση», 

2.      από 25.000  ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, για τη θεµατική 

ενότητα «Τουρισµός» 

3.      και από 30.000 ευρώ µέχρι 10.000.000 ευρώ, το µέγιστο, επίσης, για τις 

θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες». 

Το ποσοστό  επιχορήγησης ορίζεται, ανάλογα µε τη Γεωγραφική Ζώνη, σε 55% ή 

65%, του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ο οποίος µπορεί να κυµαίνεται από  

20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ ανάλογα µε τη Θεµατική Ενότητα. Σε περίπτωση 

που η υποβαλλόµενη πρόταση ξεπερνά τα προαναφερόµενα όρια του 

προϋπολογισµού (σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος) οι επιπλέον 

δαπάνες δεν επιχορηγούνται. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 

1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δισ.)

Συνεργαζόµενες Τράπεζες  



Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από ανοιχτή διαγωνιστική 

διαδικασία, έχει δώσει το ρόλο του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης (Ε.Φ.∆.) σε 

µεγάλο αριθµό Τραπεζών, προκειµένου να διαχειριστούν για λογαριασµό του το 

Πρόγραµµα. Οι Συνεργαζόµενες Τράπεζες από σήµερα παρέχουν ενηµέρωση για 

την οργάνωση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. 

Οι Τράπεζες αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΑ της Προκήρυξης. Τα 

υποκαταστήµατα των Τραπεζών αναφέρονται στο site www.ependyseis.gr 

  

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής  

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές µπορούν να υποβάλουν τις επενδυτικές 

προτάσεις τους από 1η Σεπτεµβρίου 2009, υποχρεωτικά  ηλεκτρονικά µέσα από 

την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και σε έντυπη µορφή στις συνεργαζόµενες 

τράπεζες. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 9η 

Νοεµβρίου 2009. Μπορούν να επιχορηγηθούν δαπάνες µίας επενδυτικής πρότασης 

που πραγµατοποιήθηκαν από τις 25 Μαΐου 2009 και µετά, ηµεροµηνία 

προδηµοσίευσης της προκήρυξης. 

  

Το Πρόγραµµα υλοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της σχετικής  ΚΥΑ Προκήρυξης.  

 

Πληροφορίες για το Πρόγραµµα παρέχονται από τις Συνεργαζόµενες 

Τράπεζες.   

 


