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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β΄ 
Σαρ. Γ/λζε    : Μεζνγείσλ 119 
Σαρ. Θπξίδα  : 10192, Αζήλα 
Σειέθσλν     : 210-6969241, 269, 270 
FAX              : 210-6969240 

 

 

Αζήλα, 24-05-2011 
 
Α.Π.: Οηθ. 5987/466 
 

 
 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα – Καηλνηνκηθή 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013  

θαη 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ πξνο 
έληαμε ζην Πξφγξακκα «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
(ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013». 

 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Π.Γ. 63/2005 "Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα" (ΦΔΚ 98/ Α). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 229/1986 (ΦΔΚ 96/Α) Π.Γ. 396/1989 (ΦΔΚ 172/Α) θαη 

Π.Γ189/1995 (ΦΔΚ 99/Α) "Οξγαληζκφο ηεο Γ.Γ.Β.", ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

2367/1995 (ΦΔΚ 261/Α) "χζηαζε ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.", θαη ηεο ππ' 

αξηζκ. 3584/1996 (ΦΔΚ 147/Β/1996) ππνπξγηθήο απφθαζεο "Γηάξζξσζε, 

Αξκνδηφηεηεο θαη θαηαλνκή πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο ΜΜΔ ηεο Γ.Γ.Β.". 

3. Σν Π.Γ. 185/2009 (ΦΔΚ 213/Α) "Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία 

Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο».  

4. Σν Π.Γ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 154/Α). 

5. Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 221/Α), άξζξν 1, παξάγξαθνο 3. 

6. Σε ππ. αξ. πξση. Τ271 (ΦΔΚ 1595/ Β) Πξσζππνπξγηθή Απφθαζε 

«Καζνξηζκφο Αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο σθξάηε Ξπλίδε». 



 2 

7. Σελ ππ΄ αξηζκ. ΓΠ/Φ6.12/νηθ.16745/2-12-09 Κνηλή Απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο  Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

 ζρεηηθά κε «Γηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αιέμαλδξνπ Φνχξια ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο» (ΦΔΚ 512/ Τ.Ο.Γ.Γ./7-12-09). 

8. Σελ κε αξηζ. Δ(2007)5338/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα θνηλνηηθή 

ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδνο (CCI GR161 PO001). 

9. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5443/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ 

Αηηηθή (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO006). 

10. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5337/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

ΠΔΠ Μαθεδνλία – Θξάθε (Κσδηθφο CCI 2007GR161PO008). 

11. Σελ κε αξηζ. C(2007) 5332/26.10.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ 

ΠΔΠ Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα – Ήπεηξνο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO001). 

12. Σελ κε αξηζ. C(2007)5439/5.11.07 Απφθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ ΠΔΠ 

Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ (Κσδηθφο CCI 2007GR16UPO002). 

13. Σελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ 

δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» κε αξηζ. πξση. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΔΚ 

Β΄/1965/2008). 

14. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Δθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα 

πξάμεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε 

αξηζ. Πξση. 46680/ΔΤ6517/13-10-2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ΚΤΑ κε 

α.π. 58758/ΔΤ8528/16.12.2008, 59540/ΔΤ8572/18.12.2008 (ΦΔΚ 

2632/Β/2008 θαη 2652/Β/2008), 13708/ΔΤ1926/13.3.2009 (ΦΔΚ 502/Β/2009), 

2637/ΔΤ4221/26.05.2009 (ΦΔΚ 1019/Β/2009), 317733/ΔΤ5030/24.06.2009   

(ΦΔΚ 1317/Β/2009), 45525/ΔΤ6413/15.09.2009 (ΦΔΚ 2010/Β/2009) θαη 

49448/ΔΤ8114/02.10.2009 (ΦΔΚ 2214/Β/2009). 

15. Σελ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεσλ «Νέα – Καηλνηνκηθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα», ηνπ ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο 09 – «Άιια κέηξα γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ». 

16.  Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ 

πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

17. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1998/15-12-2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο πλζήθεο ζηηο 

Δληζρχζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο (De Minimis) φπσο ηζρχεη.   
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18. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 

267/Α/3.12.2007) θαη ηδίσο ηα άξζξα 3,4,5,6 θαη 7, απηνχ φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε 

θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

19. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκφ 14053/ΔΤ 

1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

20. Σελ Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Δπηινγή Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ ηνπ ΔΠΑΔ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Ν. 3614/2007 θαη ηνπ ΠΓ 

98/96» ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ (Αξ. Πξση. 4226/1019Γ/14.4.2009). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 93/97 (ΦΔΚ 92/Α/97) «Όξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε πξνγξάκκαηα ή 

ηκήκαηά ηνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 

βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο». 

22.    Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 98/1996 (ΦΔΚ 77/Α), «Όξνη θαη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζε 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ ηνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο βηνκεραλίαο, ελέξγεηαο, 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη αθνξνχλ έξγα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ.» 

23.  Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

άξζξν 1, Κεθάιαην Α’. 

24.  Σελ ππ. αξ. 4424/721/2.06.2010 (ΦΔΚ 772/B/2010) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηα «Καζεζηψηα Δληζρχζεσλ ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

Πεξηφδνπ 2007-2013 γηα ηνλ Άμνλα 3 ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε 

ηεο Διιάδαο 2007-2013 – ΠΑΑ» 

25.   Σελ Τ.Α. κε αξ. πξση. 2462/706/0020/03-05-2011 (ΦΔΚ Β’912/20-05-2011) 

γηα ηελ «Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεσλ «ΝΔΑ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) θαη ησλ ΠΔΠ  ησλ πέληε 

Πεξηθεξεηψλ Μεηαβαηηθήο ηήξημεο ηνπ ΔΠΑ, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Βηνκεραλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη 

ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΦΔΠΑΔ).  

26. Σν ππ αξ. πξση. 2761/496/Α2/20-05-2011 έγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ κε ζέκα 

«Έγθξηζε Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηεο πξάμεο «Νέα – Καηλνηνκηθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»».  

27. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πέξαλ ηεο πξνβιεπφκελεο ζην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ χςνπο 30.000.000,0€. 
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ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

 

1. Δγθξίλνπκε ηελ εθαξκνγή ηεο Πξάμεο «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

(ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο (ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ θαη ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΑΗ). 

 

2. Καινχκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα έληαμε έξγσλ ζην 

Πξφγξακκα «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΔ) ηνπ ΔΠΑ 2007-

2013, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη ηνπο αλαιπηηθνχο φξνπο ηνπ 

ζπλεκκέλνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

3. Σν Πξφγξακκα «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εληάζζεηαη ζην  

Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013, θαη απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία, ελζάξξπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο ηζρπξήο θαη ηθαλήο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε 

ελζσκάησζε γλψζεο, πνηφηεηα θαη  πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. 

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη  κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 30.000.000,00€ (Γεκφζηα 

Γαπάλε),ην νπνίν θαηαλέκεηαη θαηά 60% δει. 18.000.000,0 € γηα ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ θπζηθά πξφζσπα γηα ηε ζχζηαζε επηρείξεζεο ή απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ θιείζεη δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη θαηά 40% δει. 

12.000.000,00 € γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο, ππφ 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, απφ ηα παξαθάησ 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα:  

1. Πνζφ 8.500.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄αξηζ. Δ(2007) 5338/26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ, ζην πιαίζην ηεο 

ζχγθιηζεο γηα ηηο νθηψ Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο (CC1 GR161 PO001). Σν 

πξφγξακκα εληάζζεηαη ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο» ζηνλ θσδηθφ ζεκαηηθήο 

πξνηεξαηφηεηαο 09 «Άιια κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ».  

2. Πνζφ 8.500.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αηηηθήο πνπ εγθξίζεθε κε 

ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5443/5-11-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε 

απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 R161PO006). 

3. Πνζφ 8.000.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Κεληξηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. Δ(2007) 5337/26-10-

2007απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO008). 

4. Πνζφ 1.000.000,0€ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Γπηηθή Μαθεδνλία) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5337 /26-10-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO008). 
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5.  Πνζφ 3.500.000,0 € απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-ηεξεάο 

Διιάδαο-Ηπείξνπ (ηεξεά Διιάδα) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ Δ(2007) 

5332/26-10-2007 απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 

GR161UPO001). 

6.  Πνζφ 500.000,0€ απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο θαη Νήζσλ 

Αηγαίνπ (Νφηην Αηγαίν) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ Δ(2007) 5439/5-11-2007 

απφθαζε έγθξηζεο γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε απφ ην ΔΣΠΑ (CC1 GR161UPO002). 

Η Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, θαη εηδηθφηεξα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), 

θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 

4.   ην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ απφ κηα πξφηαζε:  

Α) Όια ηα θπζηθά πξφζσπα αλεμαξηήησο θχινπ ηα νπνία έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο 

θαη ηα νπνία επηζπκνχλ λα ηδξχζνπλ / ζπζηήζνπλ (start –up) κηθξέο θαη πνιχ 

κηθξέο επηρεηξήζεηο (φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

2003/361/ΔΚ σο πξνζαξκφζηεθε κε ην Παξάξηεκα ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 ηεο 

Δπηηξνπήο), νη νπνίεο ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ Υψξν ζηνπο 

επηιέμηκνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απνθιεηζηηθά ππφ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Β) Νενζχζηαηεο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε 

χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ σο πξνζαξκφζηεθε κε ην παξάξηεκα ηνπ 

Καλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο), εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη 

νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν , νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί θαη θάλεη έλαξμε 

δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε αιιά 

δξαζηεξηνπνηνχληαη (ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ) ζηνπο επηιέμηκνπο ηνκείο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαη απνθιεηζηηθά ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γ) Τθηζηάκελεο (λέεο) κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, (φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ σο πξνζαξκφζηεθε κε ην παξάξηεκα ηνπ 

θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο), εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη 

νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη νπνίεο 

έρνπλ θιείζεη απφ κία έσο θαη πέληε πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη (ή επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ) ζην Διιεληθφ Υψξν ζε 

επηιέμηκνπο ηνκείο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηνί αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη απνθιεηζηηθά ππφ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

5.  ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα – Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» 

εληζρχνληαη έξγα πξνυπνινγηζκνχ χςνπο επέλδπζεο απφ: 

 €30.000,00 έωρ €300.000,00 εςπώ γηα επελδπηηθά ζρέδηα κεηαπνηεηηθνχ 

ραξαθηήξα θαζψο θαη γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ηνκείο – θιάδνπο 36, 37, 38, θαη 39 (NACE 2008) φπσο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
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 €20.000,00 έωρ €200.000,00 εςπώ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο επηιέμηκνπο θιάδνπο 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηζνδχλακεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζηο 50% 

γηα νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο επηιέμηκεο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο. 

 

6. Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ν ηξφπνο 

ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, 

ε έληαμή ηνπο γηα ρξεκαηνδφηεζε, νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ πεξίπησζε 

έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο θαη νη ινηπνί φξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ Πξνγξάκκαηνο.  

 

7.   Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε εηήζηα βάζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν ππνβνιήο. Γηα ηνλ πξψην ρξφλν (θχθιν) ππνβνιήο νη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη 

απφ ηηο 15-07-2011 (έναπξη ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ) μέσπι ηιρ 30-09-2011 ψξα 

14:00, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ (ηζηνζειίδα), www.ependyseis.gr, 

www.ependyseis.gr/mis ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη κέζσ 

ζπλδέζκσλ άιισλ ηζηνηφπσλ / ηζηνζειίδσλ φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ 

νδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη πεξίνδνη ππνβνιήο θαη νη εηδηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα θάζε θχθιν παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

Μεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ γηα θάζε 

θχθιν, δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή πξνηάζεσλ. Οη Πξνηάζεηο (Φάθεινη 

Τπνςεθηφηεηαο) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππνβιεζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή (έλα 

αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ζε έλαλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ 

ΔΦΔΠΑΔ αλάινγα κε ηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο, κε βάζε ηελ 

πεξηθεξεηαθή αξκνδηφηεηά ηνπ θαζέλα θαζψο θαη ζηα ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα θαη Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Γηα λα ζεσξεζεί φηη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο νινθιεξψζεθε εκπξφζεζκα, ζα πξέπεη 

ε ειεθηξνληθή ππνβνιή λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή / απνζηνιή ηνπ 

Φαθέινπ ππνςεθηφηεηαο, κέζα ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ νξίδνληαη. 

ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πνπ 

αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγίδα απνζηνιήο ηαρπδξνκείνπ (ΔΛΣΑ - ζπζηεκέλε απνζηνιή) 

ή ζην παξαζηαηηθφ απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη επδηάθξηηε. Η απφδεημε απνζηνιήο ησλ ΔΛΣΑ ή ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο 

ζεσξείηαη απνδεηθηηθφ ζηνηρείν εκπξφζεζκεο ππνβνιήο. Αληίζηνηρα, νη Πξνηάζεηο 

πνπ ζα απνζηαινχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

δελ αμηνινγνχληαη.  Ο ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο κε ζρεηηθή επηζηνιή 

απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ.  

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο θαη απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ν 

θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηελ αθφινπζε έλδεημε: 

 

http://www.ependyseis.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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ΦΑΚΕΛΟ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΤ ΥΕΔΘΟΤ ΚΑΘ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΩΝ 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΓΘΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΝΕΑ – ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΚΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ» 

 Επωνςμία Επισείπηζηρ «……………………………………………………………» 

ΑΦΜ 

«...........................................................................................................................» 

Κωδικόρ Ππόηαζηρ(1) : «………………….» 

Ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ «……………………………………..» 

(1) Είναι ο κωδικός ποσ θα παρατθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή τοσ Εντύποσ Υποβολής. 

Σν Έληππν Τπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθνχο ηφπνπο: 

 ηνπ ΤΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),  

 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο (www.ggb.gr) 

 ηεο ΔΤΓ/ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr),  

 ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr)  

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

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζηα ηειέθσλα 210-6985210 θαη ην γξαθείν 

πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠΑΔ ζην ηει. 8011136300. 

 

 

8. Πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο παξαθάησ εθεκεξίδεο: 

1. Πξψην Θέκα (Κπξηαθήο) 

2. Διεχζεξνο Σχπνο (Κπξηαθήο) 

3. Ηκεξεζία αββάηνπ 

4. Αμία 

 

9. Η παξνχζα απφθαζε θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο λα δεκνζηεπηνχλ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

  

 

 

ΩΚΡΑΣΗ ΞΤΝΙΓΗ 

 

ςνημμένα:  

 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ κε ην ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 
Κοινοποίηζη:  

 ΔΤΓ-ΔΠΑΔ  

 ΔΦΔΠΑΔ 

http://www.ypoian.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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Εζωηεπική Διανομή :  

 Γξαθείν Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

 Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο 

 Γεληθφ Γ/ληε ηήξημεο ηεο Βηνκεραλίαο 

 Γ/λζε Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο 

 Γ/λζε ΜΜΔ 

 


