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Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζην πιαίζην 
ηνπ Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) θαη ησλ ΠΔΠ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ΠΔΠ Κξήηεο θαη 

Νήζσλ Αηγαίνπ, ΠΔΠ Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ηπείξνπ, ΠΔΠ Αηηηθήο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΝΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

 
ΒΑΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

 
 

 θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Σν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνηάζεσλ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 
θαηλνηνκία θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο (παξαγσγηθέο δεμηφηεηεο, 
επηρεηξεκαηηθφ ηαιέλην, πςειφ/θαηάιιειν κνξθσηηθφ επίπεδν, εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θ.η.ι.), θαζψο επίζεο ηελ επηδίσμε εηζφδνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηε πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο 
αλάπηπμεο θαη ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (51% κεηνρψλ θαη δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο). 
 
Δηδηθφηεξα: 
 
 Δληζρχεηαη ε δεκηνπξγία/ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία επηδηψθνπλ λα 

κεηαηξέςνπλ κία θαηλνηφκν ηδέα ή/θαη κία θαηαγεγξακκέλε/θαηνρπξσκέλε, αιιά έσο ηψξα κε 
εκπνξηθά αμηνπνηεκέλε ηερλνγλσζία,  ζε επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία. 

 Δληζρχνληαη νη πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο λέεο επηρεηξήζεηο (νη νπνίεο έρνπλ θιείζεη έσο θαη πέληε 
πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο), νη νπνίεο επηδηψθνπλ ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ 
ππφ ηε κνξθή ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ή ηελ 
επέθηαζε/δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο ή ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο ή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 
 Φνξείο Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
 
Σν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο - Γηεχζπλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ 
Δπηρεηξήζεσλ (Γ/ΜΜΔ) θαη ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα «ΔΦΔΠΑΔ». Οη δχν απηνί θνξείο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο 
Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο (ΔΦΓ) κε βάζε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ΔΠΑ. ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηελ επζχλε δηαρείξηζεο εθ κέξνπο 
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ έρεη ν εηαίξνο ηνπ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ. 
 

 Γηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

α) ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΤΠΟ ΙΓΡΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ φια 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 κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε επηιέμηκνπο 
θιάδνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 
2003/361/ΔΚ σο πξνζαξκφζηεθε κε ην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο.  

 Οη επηρεηξήζεηο απηέο ππνρξεσηηθά ζα ζπζηαζνχλ θαη ζα έρνπλ εκεξνκελία έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο 
κεηά ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζθνπφ ηε εκπνξηθή αμηνπνίεζε – δηάζεζε 
θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ ή κε αμηνπνηεκέλεο  επηζηεκνληθήο, ηερλνινγηθήο  ή θαη κε-ηερλνινγηθήο 
εκπεηξίαο / γλψζεο θαη ππνρξεσηηθά (απφ ηδξχζεψο ηνπο) ζα έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα ππφ 
ηελ κνξθή εκπνξηθήο εηαηξείαο (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.), ή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή θεξδνζθνπηθνχ  
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ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζα ηεξνχλ βηβιία Β’ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο 
αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο. 

 

 Δπίζεο νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, λα 
ηδξχνληαη κε θαη΄ ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51% θαη απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο απφ θπζηθά 
πξφζσπα, ηα νπνία είλαη άλεξγα ή κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 01-01-2010 (γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ην 
2012 απφ 1-1-2011) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη λα ηεξνχλ βηβιία 
Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο. Σα άηνκα 
απηά δελ πξέπεη λα έρνπλ ηε γεσξγηθή ηδηφηεηα, λα κελ απνηεινχλ κέινο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο θαη λα 
κελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ. Δπίζεο απφ ην πξφγξακκα εμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο).  

 

 Δπηιέμηκα εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη εθείλα ζηα νπνία ην επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν /α ζπκκεηέρεη/ νπλ 
κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη 
απνθιεηζηηθά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα επηιέμηκα θπζηθά πξφζσπα (επηιέμηκνη εηαίξνη), ηα 
νπνία ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξηλ ηε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα.  

 
   Γηα ην ππφινηπν 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επηηξέπεηαη κφλν:   
 

 ε ζπκκεηνρή Δηαηξεηψλ Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ (Venture Capitals) κε πνζνζηφ 
κέρξη 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ..  

 ε ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 
γηα θάζε δηαθξηηή ζπκκεηνρή έθαζηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηα νπνία αζθνχζαλ ή αζθνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε σο εηαίξνο) θαη κεηά ηελ 01-01-2010 
θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Απηά ηα θπζηθά πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ 
ζηε δηνίθεζε ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξίαο.  

 

β) ΝΔΟΤΣΑΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ θαη νη λενζχζηαηεο (επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο (ή ηελ πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο) έρνπλ ήδε θάλεη έλαξμε 
επηηεδεχκαηνο (αηνκηθή επηρείξεζε) ή ζεψξεζε / δεκνζίεπζε θαηαζηαηηθνχ θαη έλαξμε 
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά δελ έρνπλ αθφκα θιείζεη κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε)  
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 Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα (Αλψλπκε Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε 
Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία) θαζψο θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο θαηά ην έηνο ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο έρνπλ 
ζπζηαζεί θαη θάλεη έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο αιιά δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη κία πιήξε δηαρεηξηζηηθή 
ρξήζε. Διιείςεη δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη ζηνηρείσλ, νη επηρεηξήζεηο απηέο αμηνινγνχληαη σο ππφ 
ίδξπζε επηρεηξήζεηο. 

 

 Δπίζεο νη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, λα 
ηδξχνληαη κε θαη΄ ειάρηζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 51% θαη απνθιεηζηηθήο δηαρείξηζεο απφ θπζηθά 
πξφζσπα, ηα νπνία είλαη άλεξγα ή κηζζσηνί ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ αζθνχζαλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 01-01-2010 (γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ην 
2012 απφ 1-1-2011) κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη λα ηεξνχλ βηβιία 
Β΄ ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο. Σα άηνκα 
απηά δελ πξέπεη λα έρνπλ ηε γεσξγηθή ηδηφηεηα, λα κελ απνηεινχλ κέινο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο θαη λα 
κελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ. Δπίζεο απφ ην πξφγξακκα εμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο).  
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 Δπηιέμηκα εηαηξηθά ζρήκαηα είλαη εθείλα ζηα νπνία ην επηιέμηκν θπζηθφ πξφζσπν /α ζπκκεηέρεη/ νπλ 
κε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 51% ζην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη 
απνθιεηζηηθά απφ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα επηιέμηκα θπζηθά πξφζσπα (επηιέμηκνη εηαίξνη), ηα 
νπνία ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο δελ αζθνχζαλ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα.  

 
   Γηα ην ππφινηπν 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επηηξέπεηαη κφλν:   
 

 ε ζπκκεηνρή Δηαηξεηψλ Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ (Venture Capitals) κε πνζνζηφ 
κέρξη 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ..  

 ε ζπκκεηνρή θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη κέρξη πνζνζηνχ 25% ηνπ κεηνρηθνχ / εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 
γηα θάζε δηαθξηηή ζπκκεηνρή έθαζηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, ηα νπνία αζθνχζαλ ή αζθνχλ 
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζπκκεηνρή ζε επηρείξεζε σο εηαίξνο) θαη κεηά ηελ 01-01-2010 
θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. Απηά ηα θπζηθά πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα κεηέρνπλ 
ζηε δηνίθεζε ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξίαο.  

 
γ) ΝΔΔ ΜΙΚΡΔ ΚΑΙ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ  

 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ 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 (Παξάξηεκα Ι), εηαηξηθνχ / εκπνξηθνχ ραξαθηήξα (Αλψλπκε 
Δηαηξία, Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκε Δηαηξία ή Δηεξφξξπζκε Δηαηξία) θαζψο θαη 
νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νη νπνίεο γηα επελδπηηθά 
ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2011 ζα πξέπεη, κέρξη θαη ηελ 31-12-2010(αληίζηνηρα γηα ηα 
επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ην 2012 έσο ηηο 31/12/2011 λα έρνπλ θιείζεη απφ 
ηνπιάρηζηνλ κία (1) έσο θαη πέληε (5) πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Δπίζεο, λα επηδηψθνπλ (α) 
ηελ αλάπηπμε / δηάζεζε / εκπνξεπκαηνπνίεζε λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε αμηνπνηεκέλεο 
γλψζεο / ηερλνγλσζίαο ή/θαη, (β) ηελ επέθηαζε / ξηδηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ / 
ππεξεζηψλ ηνπο ή / θαη, (γ) ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ κεζφδσλ θαη δηεξγαζηψλ ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία  / δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπο, δηα κέζνπ ηεο πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο 
θαηλνηφκσλ ηδεψλ.  

 
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (θαη κφλν) ραξαθηεξίδεηαη σο λέα, κηα επηρείξεζε πνπ 
έρεη θιείζεη απφ κία έσο θαη πέληε πιήξεηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο.   

 
 
 Σππηθέο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο  
 
ε ζρέζε κε ηνπο Γηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη : 
 

 ε πεξίπησζε πνπ ε ελδηαθεξφκελε λενζχζηαηε ή λέα επηρείξεζε δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζε 
επηιέμηκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (είηε σο θχξηα είηε σο δεπηεξεχνπζα) ζα πξέπεη λα θάλεη 
έλαξμε λέαο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ φπνπ απαηηείηαη, 
πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
πξφηαζεο ή, ην αξγφηεξν, πξηλ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο.  

 
 

 Κάζε λενζχζηαηε θαη λέα επηρείξεζε γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα 
πιεξεί θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 
 Να είλαη πνιχ κηθξή θαη κηθξή επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ σο πξνζαξκφζηεθε κε ην παξάξηεκα ηνπ θαλνληζκνχ 800/2008 ηεο 
Δπηηξνπήο  
 Να κελ είλαη πξνβιεκαηηθή  
 Να αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (απνθιείνληαη δειαδή ηα πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, ζχιινγνη, ΟΣΑ θ.α.), 
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 Να κελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ απνηειεί 
πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο, 
 Να ηεξεί βηβιία Β' ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., θαη λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, 
 Να ιεηηνπξγεί λνκίκσο έρνληαο ζηελ επσλπκία ηεο ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο ή νπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο (π.ρ. βεβαίσζε 
ησλ αξκνδίσλ γηα απαιιαγή ή φηη έρεη ππνβιεζεί πιήξεο θάθεινο γηα ηελ αλαλέσζε ή ηεο 
έθδνζε λέαο αδείαο) φπνπ απηφ απαηηείηαη.     
 Να δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα έρεη θαηαζηαηηθή έδξα ζηελ Διιάδα, 

 Να είλαη εγγεγξακκέλε ζην αξκφδην επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη). 

 

 

 ε θάζε πεξίπησζε, ε ππφ ίδξπζε θαη ε λενζχζηαηε επηρείξεζε ζα πξέπεη, ην αξγφηεξν κέρξη 
ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ελίζρπζεο, λα πιεξνί θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

 
 λα αζθεί επηρεηξεκαηηθή θεξδνζθνπηθή  δξαζηεξηφηεηα (απνθιείνληαη δειαδή ηα πξφζσπα κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, ζχιινγνη, ΟΣΑ θ.α.), 
 λα κε βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, λα κελ απνηειεί 

πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε, λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε ελίζρπζεο . 
 λα ηεξεί βηβιία Β' ή Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., λα είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, 
 λα έρεη θαηαζηαηηθή έδξα θαη ε παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα λα είλαη ζηελ Διιάδα, 
 λα είλαη εγγεγξακκέλε ζην αξκφδην επηκειεηήξην (φπνπ απαηηείηαη). 

 
 
 

Δπίζεο:  

 

 Κάζε επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία (1) κφλν πξφηαζε ζην παξφλ πξφγξακκα. ε 
πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα, νη πξνηάζεηο ζηηο 
νπνίεο ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη, ζα απνξξίπηνληαη φιεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο άιισλ 
πξνζψπσλ ή εηαηξηψλ.  

 

 ε πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λέαο ππνβνιήο ζε επφκελνπο 
θχθινπο. ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ιήςεο ελίζρπζεο δελ επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή λέσλ πξνηάζεσλ (άπαμ ελίζρπζε).  

 

 Δμαηξνχληαη, (ζπλεπψο είλαη κε επηιέμηκεο) νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ή 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζχκβαζεο franchising (δηθαηφρξεζεο) θαζψο επίζεο θνηλνπξαμίεο 
(παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Β..) θαη νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο.  

 

 Απνθιείνληαη ηα πξφζσπα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα π.ρ. ζσκαηεία, 
ζχιινγνη, ΟΣΑ, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί  θ.α.  

 

 

 Πξνυπνινγηζκφο Πξνγξάκκαηνο - Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε 

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 30.000.000€ κε 
ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή. Η δεκφζηα δαπάλε θαηαλέκεηαη θαηά 60% δει. 18.000.000€ 
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€ γηα ηα 
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη απφ επηρεηξήζεηο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
παξφληνο.  ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ν δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο 
Γεκφζηαο Γαπάλεο αλέξρεηαη ζε € 8.000.000,00 ελψ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ν 
δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο αλέξρεηαη ζε €1.000.000,00. 
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ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ δχν 
θαηεγνξίεο, ην αδηάζεην πνζφ ζα κεηαθέξεηαη ζηελ άιιε θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 
αλαινγίεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηεο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο.  
 
Σν πξφγξακκα δηέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ αξηζ. 1998/2006 (εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο De 
Minimis) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηζνδχλακεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη ζην 50% γηα νιφθιεξε ηελ 
επηθξάηεηα γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο επηιέμηκεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
  

 Πξνυπνινγηζκφο Έξγσλ 

 

ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» εληζρχνληαη έξγα χςνπο 
επέλδπζεο :  
 
• 30.000€ έσο 300.000€ γηα επελδπηηθά ζρέδηα κεηαπνηεηηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη γηα ηα επελδπηηθά 
ζρέδηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο – θιάδνπο (36, 37, 38, θαη 39) (NACE 2008), 
θαη 
• 20.000€ έσο 200.000€ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 
επηιέμηκνπο θιάδνπο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
 
 

 Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο - Γαπάλεο 

Οη επηιέμηκεο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ζε θάζε θαηεγνξία είλαη: 
 

Πίλαθαο 1:  Καηαλνκή πξνυπνινγηζκνχ ζην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην (Πξφηαζε) 

Α/Α Καηεγνξία Δλέξγεηαο - Γαπάλεο 
Μέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
έξγνπ 

1. Κηηξηαθά / Γηακφξθσζε θηηξίσλ θαη  ρψξσλ / 
Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο  

25% 

2. Μεραλνινγηθφο θαη Δξγαζηεξηαθφο 
Δμνπιηζκφο  

80% 

3. Πιεξνθνξηθή / ηειεπηθνηλσλίεο   45 % 

4. Καηνρχξσζε – Σξνπνπνίεζε Παηεληψλ – 
Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο / Υξήζε θαη 
Πξνζηαζία δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο θαη 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο / Μεηαθνξά 
ηερλνγλσζίαο 

40% 

5. ρεδηαζκφο θαη πηζηνπνίεζε πξντφλησλ, 
ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ / Πηζηνπνίεζε 
Γηαρεηξηζηηθψλ πζηεκάησλ 

25% 

6. Γαπάλεο Σερληθήο / Σερλνινγηθήο, 
Δπηζηεκνληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 
Τπνζηήξημεο 

  20% Γηα δαπάλεο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε εμεηδηθεπκέλεο 
κειέηεο θαη ελ γέλεη 
ζηνρεπκέλεο  ζπλεξγαζίεο / 
ζπλέξγηεο  παλ/θψλ 
ηδξπκάησλ, εξεπλεηηθψλ θαη 
ηερλνινγηθψλ θέληξσλ, 
εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ ή 
θνξέσλ ηερληθήο – 
επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, 



7 

 

επί ηε βάζεη ζπκθψλνπ 
ζπλεξγαζίαο θαηαηεζεηκέλνπ 
ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

 10% θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
20.000 € γηα δαπάλεο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε φιεο ηηο άιιεο 
ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξίαο  

7. Γαπάλεο πξνβνιήο & επηθνηλσλίαο  20% 

8. Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη 
αλζξσπίλσλ πφξσλ 

20% 

9.  Αλάπηπμε Πξσηνηχπσλ θαη Σερληθνχ 
Φαθέινπ 

40% 

10. Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο**  5% θαη κέρξη 12.000,0€ 

** (Μόνο για ηις σπό ίδρσζη επιτειρήζεις και ηις νεοζύζηαηες επιτειρήζεις ποσ δεν έτοσν κλείζει μία  
πλήρη διατειριζηική τρήζη)   
 
ΠΡΟΟΥΗ: Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηεο πξφηαζεο ζηηο 
επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ εμήο ζρέζε:  

{(1)+(2)+(3)+ (4) +(5)+(7)} ≥ (50% * Π/Υ) 
 
 
Ωο ρξφλνο έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηνλ πξψην θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία πξνθήξπμεο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο (24-05-2011). Γηα φινπο ηνπο επφκελνπο 
θχθινπο νξίδεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο έθαζηνπ θχθινπ, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζηνλ νδεγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ΦΠΑ δελ είλαη επηιέμηκε δαπάλε.  
 
 
ηφρνη 
 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα ηθαλνπνηεί 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή ην 
αξγφηεξν 1 ρξφλν κεηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο, ε επηρείξεζε ζα  πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 
απνδεηθλχεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη σο δέζκεπζή ηεο κε ηελ ππνβνιή ηνπ 
Δπελδπηηθνχ ρεδίνπ θαη νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η κε 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ επηθέξεη ηελ πεξηθνπή ηνπ 10% ηεο Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο. 
 
 
 Υξνληθή Γηάξθεηα Τινπνίεζεο Έξγσλ 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ νξίδεηαη ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο, κε δπλαηφηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο, εθφζνλ ην αίηεκα 
ππνβιεζεί πξηλ ηελ ηππηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 
έξγνπ.  
 

 Τπνβνιή Πξνηάζεσλ  

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά θαη ΜΟΝΟ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 
(ηζηνζειίδα), www.ependyseis.gr θαη ζε έληππε κνξθή (έλα αληίγξαθν), ην αξγφηεξν ζε επηά (7) 
εκέξεο (εκεξνινγηαθέο) κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζε έλαλ απφ ηνπο 
ηφπνπο ππνβνιήο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Η ππνβνιή ηεο έληππεο κνξθήο 
ζα γίλεηαη ζηνλ θνξέα πνπ έρεη δεισζεί ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ependyseis.gr/
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Η ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ γηα ηνλ πξψην θχθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθηλά ζηηο 
15 Ινπιίνπ 2011 θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011. 
 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο, θαη γηα θάζε έηνο (θχθινο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο), ε εηήζηα πεξίνδνο ππνβνιήο / αμηνιφγεζεο νξίδεηαη σο εμήο:  
 

 Δηήζηα πεξίνδνο (ειεθηξνληθήο) ππνβνιήο: : απφ ηελ 07ε Μαΐνπ (έλαξμε) έσο θαη 30ε Ινπλίνπ 
έθαζηνπ έηνπο (1,5 κήλεο). 

 Δηήζηα πεξίνδνο Αμηνιφγεζεο: απφ 1ε Ινπιίνπ έσο θαη ηελ 30ε επηεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο (3 
κήλεο). 

 
Οη πξνηάζεηο πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά δελ ζα αμηνινγνχληαη, ελψ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ 
πξνηάζεσλ ζα ειέγρεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 
 
ε ηπρφλ δηαθνξέο πνπ δηαπηζησζνχλ ζην πεξηερφκελν κεηαμχ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη ηεο 
έληππεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ππεξηζρχεη ην πεξηερφκελν ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο. 
 
 
  
 Υξήζηκεο Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο 
 
1.Αμηνιφγεζε 
 
 Έιεγρνο ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ (Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο 

& Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ). 
 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. (Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο & 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ). 
 Ηιεθηξνληθή αμηνιφγεζε ησλ Πξνηάζεσλ απφ αμηνινγεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Μεηξψν 

αμηνινγεηψλ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ Οδεγφ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 

 Δμέηαζε ησλ αμηνινγεζεηζψλ πξνηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε 
γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά  ζηα 
νπνία θαίλνληαη, κεηαμχ ησλ  άιισλ, ε ηειηθή βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαη ν πίλαθαο κε ηηο 
επηιέμηκεο θαη κε επηιέμηκεο γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεηο αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. 
 

2. Υξεκαηνδφηεζε 
 
α) Πξνθαηαβνιή 
 
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηφ λα δνζεί πξνθαηαβνιή κέρξη ην 50% ηεο 
ζπλνιηθά αληηζηνηρνχζαο επηρνξήγεζεο έλαληη ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ 
ηνπ ΔΦΔΠΑΔ απφ αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. 
 
β) Δλδηάκεζεο θαηαβνιέο 
 
 Πξαγκαηνπνηνχληαη έπεηηα απφ ππνβνιή Δλδηάκεζεο Έθζεζεο Πξνφδνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ 

θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ 
ΔΦΔΠΑΔ (Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο & Γπηηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ), νπφηε 
νξίδεηαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ θαη ε αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε. 
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γ) Απνπιεξσκή 
 
 Πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ ππνβνιή Έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο δηθαηνχρνπ 

θαη πηζηνπνίεζε απφ ηα φξγαλα ηνπ ΔΦΔΠΑΔ. (Γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο & Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ). Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδνληαη ην χςνο ησλ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ, ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θαη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Σέινο, 
πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εθθαζάξηζή ηνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ε ηπρφλ νθεηιφκελε 
δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
 
 Πιεξνθνξίεο 

 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα, ην έληππν ππνβνιήο 
φπσο θαη ηα έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ππνςήθηνη επελδπηέο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Κεληξηθήο 
θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη/ελεκεξψλνληαη απφ: 
 
α) ηνπο 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),  

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

 ηνπ ΚΔΠΑ (www.e-kepa.gr) 
 

β) Απφ ηελ ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ (Μαξίλνπ Αληχπα 41, Θέξκε Θεζζαινλίθεο,  ηει. 2310-480000, ηnfo@e-
kepa.gr, www.e-kepa.gr) 
 
γ) Απφ ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Κεληξηθήο  θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ANAΠΣΤΞΙΑΚΗ ΓΤΣΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Α.Δ. (ΑΝΚΟ- Παξάξηεκα ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ 
Κνδάλε) θαζψο θαη ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο. 
 
δ) Απφ ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο θαη ηνπο Αλαπηπμηαθνχο Φνξείο, ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ νπνίσλ, αλαθέξνληαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
 
ε) Απφ ην Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο ηεο ΔΤΓ-ΔΠΑΔ ζην ηει.8011136300. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ypoian.gr/
http://www.ggb.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
mailto:ιnfo@e-kepa.gr
mailto:ιnfo@e-kepa.gr
http://www.e-kepa.gr/

