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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
      



 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» αποτελεί 
μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-
2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) που συνδέεται με τη Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη 
δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα 
λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν 
και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός 
αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι: 

 Αειφόρος διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων και του φυσικού κάλλους. 

 Ενίσχυση των υποδομών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηματικότητα, δημιουργούν 
οικονομίες κλίμακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία με δημόσιους ή άλλους φορείς 
παραγωγής γνώσης και διαμεσολαβούν για τη μεταφορά και διάχυση της καινοτομίας. 

 Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Ενίσχυση δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και εκσυγχρονισμός των υποδομών 
υποδοχής επιχειρήσεων. 

 Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε φορείς με υψηλό κόστος λειτουργίας. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
απασχόλησης 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Δημόσια Επιχορήγηση του προγράμματος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000.000 €. Και 
αναλύεται σε 8.500.000 € (85%) ως Κοινοτική Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε 1.500.000 € (15%)  ως Εθνική Συμμετοχή.  
 
Πιο συγκεκριμένα το ποσό των 10.000.000 €  (Δημόσια Επιχορήγηση) προέρχεται από τα παρακάτω 
επιχειρησιακά προγράμματα: 

 Ποσό 4.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

 Ποσό 1.500.000  €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

 Ποσό 3.000.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) 
(ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) 

 Ποσό 500.000 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) 
(ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) 

 Ποσό 1.000.000 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-
Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ) 

 

 
3. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Η Δράση θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων, καθώς και από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), σύμφωνα με την απόφαση εκχώρησης 



 

αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ. Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.  

 

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις,  με 
επιλέξιμη/ες δραστηριότητα/τες και ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 
1.1.2009.  

Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν 

ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως 

αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, 

διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία 

έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της 

Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02. 

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € 
κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα 
τελευταία τρία οικονομικά έτη. 

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις 
περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του πλήρους οδηγού του προγράμματος. 
 
Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 
έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς επίσης 
κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωματεία, 
σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α). 

 

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € 
έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου αυτών  μέχρι 31.3.2015. 

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο Οικονομικό 
Αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι 
κάτω των 30.000,00 €, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής. 

Για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε ΒΕΠΕ ή Επιχειρηματικά Πάρκα που ανήκουν σε περιοχές 
ΟΠΑΑΧ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΧ) και οι κωδικοί δραστηριότητάς τους εντάσσονται στους κωδικούς 
δραστηριότητας του Πίνακα του ίδιου παραρτήματος του Οδηγού του προγράμματος, θα πρέπει τόσο 
το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης να είναι 
άνω των 300.000€.  

Το ποσοστό της Δημόσιας Επιχορήγησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την 
Ελληνική Επικράτεια. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Επιχορήγησης θα 
καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση), η οποία θα 
αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πλήρη οδηγό του 



 

προγράμματος. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή και τραπεζικό 
δανεισμό.  

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

1  

 Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
 Αγορά και Επέκταση - Διαρρύθμιση 

Υφιστάμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων. 
 Δημιουργία Δικτύων Παροχής στο νέο χώρο 

εγκατάστασης 
 Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη 

λειτουργία της επιχείρησης. 
 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι 

δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε 
ποσοστό το 3% του Π/Υ του επενδυτικού 

σχεδίου)  
 Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για την 

άρση των εμποδίων πρόσβασης των ΑμεΑ 

Μέχρι 380.000 € 

2 Προμήθεια νέου εξοπλισμού Μέχρι 380.000 € 

3 

Ενέργειες Μετεγκατάστασης Επιχειρήσεων 

Αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – εγκατάσταση 
παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά Α΄ υλών, 

έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και 
βοηθητικών υλών 

Μία τουλάχιστον από τις δαπάνες της κατηγορίας 
7 θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο 

επενδυτικό σχέδιο, μεταξύ  5% και 20% ως 
ποσοστό συμμετοχής στον προϋπολογισμό του 

σχεδίου   

Από 1.500 ως 80.000€ 

4 

Μελετητικές Ενέργειες Συμβούλων δεν μπορούν να 
ξεπερνούν το 5% του Π/Υ του επενδυτικού 

σχεδίου 

Επισημαίνεται ότι: 

 Οι δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της 
μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής 
πρότασης. μέχρι 8.000 € 

 Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών 
αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη 
νέα θέση μέχρι 20.000 € 

Μέχρι  20.000€ 

 

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προδημοσίευσης του 
Προγράμματος, ήτοι 14/12/2012 . 
 

 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015.  



 

 
 
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται, υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου  
www.ependyseis.gr/mis από την 15/4/2013 και μέχρι τις 31/5/2013. 
Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει 
καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της 
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.  

Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές για τις οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και 
για τις οποίες έχουν αποσταλεί στα μέρη υποβολής ο φυσικός φάκελος και τα δικαιολογητικά.  

 
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή 
(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ 
ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του 
καθένα ή στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.  
Ο  φυσικός  φάκελος υποβάλλεται στο σημείο, το οποίο ο επενδυτής δηλώνει στην ηλεκτρονική 
του υποβολή. 

Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ 
( ή τα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με 
συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες (ημερολογιακές) μετά 
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων  

 
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 
 Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων  
 Ένταξη των προτάσεων με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη μέχρι εξαντλήσεως των 

διατιθέμενων πόρων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
 Ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 
 Αποστολή των αποφάσεων ένταξης και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους υποψηφίους.  
 
 
10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
 
Α) Προκαταβολή (δυνητική) 

Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης του έργου στη χρηματοδότηση του Προγράμματος, είναι 
δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 50% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος 
προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η 
οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος μέχρι την παραλαβή του από τον αρμόδιο για 
το σκοπό αυτό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.  

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα - επιλογή στο δικαιούχο, όταν καλύψει δαπάνες (ελεγμένες και 
πιστοποιημένες) ισόποσες με την εγγυητική επιστολή, να αιτηθεί τη διατήρηση του συνόλου της 
εγγυητικής επιστολής έναντι καταβολής νέας ισόποσης δημόσιας επιχορήγησης. 

 

Β) Ενδιάμεσες καταβολές 

Δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση μετά την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 25% να 
υποβάλει Αίτημα Ελέγχου – Πιστοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου. Ο έλεγχος είναι 

http://www.ependyseis.gr/mis


 

μόνο διοικητικός. Για την εξέταση της πραγματοποίησης τουλάχιστον του 25% του οικονομικού 
αντικειμένου του έργου υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής και των προκαταβολών που η δικαιούχος 
επιχείρηση έχει καταβάλλει σε προμηθευτές για την υλοποίηση του έργου. 

Επισημαίνεται ότι, εφόσον η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλει αίτημα πιστοποίησης τουλάχιστον του 
25% (διοικητικός έλεγχος), υποχρεούται να υποβάλει και Αίτημα Ελέγχου - Πιστοποίησης του 
Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου με την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 50% του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου, όπου ο έλεγχος είναι διοικητικός και επιτόπιος. 

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση μετά την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 
75% να υποβάλει Αίτημα Ελέγχου – Πιστοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου. Ο 
έλεγχος είναι μόνο διοικητικός. 

 

Γ) Αποπληρωμή 

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, η επιχείρηση υποβάλλει 
Αίτημα Ελέγχου – Πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Ο έλεγχος 
είναι διοικητικός και επιτόπιος. 

Η δικαιούχος επιχείρηση υποβάλλει αίτημα ελέγχου με την ολοκλήρωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του έργου, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης που 
αναφέρεται στην απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 

Το Έντυπο Υποβολής όπως και το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να το αναζητήσουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

 του ΥΑΑΥΜΔ (http://www.mindev.gov.gr/) 

 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr ) 

 της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  

  ( www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis ) 

 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr ) 

 των Εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων 
(Καταστήματα Συνεταιριστικών Τραπεζών και Πανελλήνιας Τράπεζας), των συνεργαζόμενων 
Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων 
 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ.: 210 6985210 και στο γραφείο 
πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 801 11 36 300. 
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