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                                                                                                                                                                                   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
     ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει στους υποψήφιους επενδυτές ότι το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το πρόγραµµα: 
 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Μετακινούµε την Ελλάδα µε Ασφάλεια και Σεβασµό στο Περιβάλλον» 

 
Το Πρόγραµµα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σκοπός του είναι να εξασφαλίσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στις 
ενισχυόµενες επιχειρήσεις: 
� Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, µέσω της αποτελεσµατικής 

εφαρµογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηµατικότητας. 
� ∆υνατότητα σταδιακής µείωσης του αριθµού των µεµονωµένων οδηγών – επιχειρηµατιών που οδηγεί 

αναµφίβολα σε εσωτερικό µη υγιή ανταγωνισµό και δηµιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης 
οικονοµιών κλίµακας, αξιοποιώντας προηγµένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες. 

� Μείωση του µεταφορικού κόστους µέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την 
χρήση σύγχρονου εξοπλισµού. 

� Προϋποθέσεις µείωσης του κόστους λειτουργίας µέσω εφαρµογής συστηµάτων εσωτερικής οργάνωσης 
και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοµατοποίηση των 

 διαδικασιών διαχείρισης µετακινήσεων οχηµάτων, µείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και 
εφαρµογής προωθητικών ενεργειών.  

 
1. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη) µε 
συγκεκριµένη περιφερειακή κατανοµή που αναλύεται στον Οδηγό του Προγράµµατος. Το ποσό αυτό 
κατανέµεται σε 10.000.000,00 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβάλλονται από υφισταµένες πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες µεταφορικές επιχειρήσεις όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7α και, 
7β του Ν. 3887/2010 και τα υπόλοιπα 20.000.000€ για τις νέες που ιδρύθηκαν µετά την εφαρµογή του 
Ν. 3887 (30/9/2010) µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν υπό τη µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε. 

 

 Η ∆ηµόσια ∆απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα 

από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

 

2.  Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν µια πρόταση: 
α)  Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
ελληνικό χώρο στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών  οδικών µεταφορών (διεθνών και 
µη) και οι οποίες ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του  προγράµµατος «49.4 Οδικές 
µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα  VII) και έχουν αρχίσει τη 
δραστηριότητά τους το αργότερο µέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν  αδιαλείπτως από τότε και οι 
οποίες έχουν νοµική µορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2  παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010. 

β)  Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και µεσαίες 
 (start-up επιχειρήσεις)  

� Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
χώρο στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών οδικών µεταφορών (διεθνών και µη) 
και οι οποίες ταξινοµούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές 
µεταφορές εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα VII), έχουν αρχίσει την 
δραστηριότητα τους µετά τις 30/9/2010 και µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του 
προγράµµατος (21/12/2011) και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που 
ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν µετά την εφαρµογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιµες θεωρούνται οι 
εταιρείες µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ. 
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� Υπό σύσταση επιχειρήσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα 
τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυµούν να ιδρύσουν πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις στους τοµείς των αµιγώς χερσαίων εµπορευµατικών οδικών µεταφορών. Η 
απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή µετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα 
συσταθούν µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος (21/12/2011) και 
δραστηριοποιούνται στον επιλέξιµο κλάδο (ΚΑ∆) του προγράµµατος «49.4 Οδικές µεταφορές 
εµπορευµάτων και υπηρεσίες µετακόµισης» (Παράρτηµα VII). Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα 
φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταµίευση της 
αναλογούσας επιχορήγησης.  

� Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού νεοσύστατες επιχειρήσεις 
θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν 
κλείσει µια διαχειριστική χρήση µέχρι την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος. 

 

3.  Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 
€30.000,00 έως €180.000,00 ευρώ.  

 

4.  Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης διαµορφώνεται ως εξής:  
 

� Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - 
Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της 
συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 100.000 € 

� Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν µε βάση τον Γενικό Απαλλακτικό 
 Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 14,19 και 40), 

θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες µικρές 
επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις µεσαίες, µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40). 

 
5. Επιλέξιµες Ενέργειες – Επιλέξιµες ∆απάνες 

� ∆απάνες σύµφωνα µε τον κανονισµό DE MINIMIS 
 α.  Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαµόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθµευσης, αποθήκευσης     
      και συντήρησης. 

  β.  Επενδύσεις σε πάγια. 
  γ.  Αγορά οικοπέδου 
  δ.  ∆απάνες για ΑΠΕ και προµήθεια εξοπλισµού εξοικονόµησης Ενέργειας 

 ε.  Αγορά τεχνογνωσίας, λογισµικό, πληροφοριακά συστήµατα κλπ. 
 στ. ∆απάνες για τη µετεγκατάσταση υφιστάµενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα -   
      Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙ.ΠΕ για περίοδο ενός έτους. 
 ζ.   Άυλες δαπάνες  

 
� ∆απάνες σύµφωνα µε τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό  (άρθρα 14, 19,40) 
 α.  Απόκτηση καινούργιων µεταφορικών οχηµάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα 
      κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών     
      προτύπων µε περιβαλλοντική βελτίωση. Σηµειώνεται ότι επιλέξιµες θεωρούνται οι πρόσθετες    
      επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
      περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη 
      απόκτησης του καινούργιου µεταφορικού µέσου. (άρθρο 19) 
 β.  ∆απάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους πρόσθετου       
      προσωπικού, εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) κατά την   
      έννοια του κανονισµού 800/2008 (άρθρο 40). 
 γ.  Λειτουργικές δαπάνες µόνο για τις νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση µικρές   
      επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει µια διαχειριστική χρήση µέχρι την         
      ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος ) για µέγιστο χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους  
      (άρθρο 14). πχ ενοίκια, συνδροµές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες    
      µισθοδοσίας, υπηρεσίες νοµικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής  
      νοµικής µορφής/αλλαγή έδρας, κλπ) 
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Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται: 
 α. για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισµό De minimis, η ηµεροµηνία προκήρυξης του 
     προγράµµατος 

 β. για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό, η ηµεροµηνία    
     ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραµµα 

 

6.  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της 

απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης. 

 

7.  Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των 
προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για 
χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης 
ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό 
Προγράµµατος. 

 

8.  Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20-02-2012 µέχρι τις 20-03-2012 ώρα 24:00 µέσω 

του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. 

 

 Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται, ενώ κατά την παραλαβή των 

φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι 

Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα 

αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα µε τον 

τόπο υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόµενα Τραπεζικά Ιδρύµατα και 

Αναπτυξιακούς Φορείς. 

 Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στο σηµείο που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή κατά 
την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης. 

 

9.  Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα 

βρίσκουν στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr) και 

(www.mindev.gov.gr), της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, 

www.ependyseis.gr/mis) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-
6985210 και το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥ∆- ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300. 
 

 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής). 

 


