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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ, ενθμερϊνει του υποψιφιουσ 
επενδυτζσ ότι θ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων προκιρυξε το Πρόγραμμα 
«Μετεγκατάςταςη επιχειρήςεων ςε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα». 
 
Σο πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μζςα από τθ δθμιουργία 
οικονομιϊν κλίμακασ, για τισ επιχειριςεισ που κα μετεγκαταςτακοφν ςε περιοχζσ Β.Ε.ΠΕ. 
και Επιχειρθματικά Πάρκα, δεδομζνου ότι κα λειτουργοφν ςε οργανωμζνουσ χϊρουσ, 
κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ των οχλιςεων που δθμιουργοφν και των προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηουν οι εγκατεςτθμζνεσ μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ εντόσ αςτικοφ ιςτοφ ι ςε 
άλλεσ ακατάλλθλεσ περιοχζσ ι ςε περιοχζσ όπου επιβάλλεται θ απομάκρυνςι τουσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 75 του Ν. 3982/2011. 
 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ του προγράμματοσ ανζρχεται ςε 
10.000.000,00€ με ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι κατανομι. Σο πρόγραμμα 
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 
 
το πλαίςιο του Προγράμματοσ ενιςχφονται ζργα προχπολογιςμοφ φψουσ επζνδυςθσ από 
30.000,00 € ωσ 400.000,00 €, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Οδθγοφ 
του Προγράμματοσ. 
Επιςθμαίνεται ότι για επιχειριςεισ που μετεγκακίςτανται ςε ΒΕΠΕ  ι Επιχειρθματικά Πάρκα 
που ανικουν ςε περιοχζσ ΟΠΑΑΧ και για ςυγκεκριμζνουσ Κωδικοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) 
τόςο το φψοσ του εγκεκριμζνου επενδυτικοφ ςχεδίου, όςο και ο προχπολογιςμόσ 
ολοκλιρωςθσ κα πρζπει να είναι άνω των 300.000 €.  

Σο ποςοςτό Δθμόςιασ Επιχοριγθςθσ ανζρχεται ςτο 50% για ολόκλθρθ τθν επικράτεια. 
 
Οι προτάςεισ υποβάλλονται κατϋ αρχιν υποχρεωτικά θλεκτρονικά μζςω του δικτυακοφ 
τόπου (ιςτοςελίδα), www.ependyseis.gr/mis. Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ θλεκτρονικισ 
υποβολισ είναι η 15/4/2013 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ είναι 
η 31/5/2013 και ώρα 24.00. Ο φυςικόσ φάκελοσ κα κατατεκεί ςε διάςτθμα 15 
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των 
επενδυτικϊν ςχεδίων, ςε ζναν από τουσ εταίρουσ του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο 
υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τθ γεωγραφικι αρμοδιότθτα του κακενόσ, κακϊσ 
και ςτισ ςυνεργαηόμενεσ με τον ΕΦΕΠΑΕ Σράπεηεσ και τουσ ςυνεργαηόμενουσ 
Αναπτυξιακοφσ Φορείσ. 
 
Για όλα τα ζργα που κα ενταχκοφν ςτθ χρθματοδότθςθ του Προγράμματοσ υπάρχει θ 
δυνατότθτα χοριγθςθσ προκαταβολισ μζχρι το 50% τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ με τθν 
προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτθ 
δικαιοφχο επιχείρθςθ μετά τθν πραγματοποίθςθ τουλάχιςτον του 25% να υποβάλει Αίτθμα 
Ελζγχου – Πιςτοποίθςθσ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου του ζργου. 

http://www.ependyseis.gr/mis


Επιλζξιμεσ κεωροφνται οι δαπάνεσ που κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν θμερομθνία 
προδθμοςίευςθσ του Οδθγοφ του Προγράμματοσ που είναι θ 14/12/2012. 
 
Για τον Οδθγό του Προγράμματοσ, τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα απαιτοφμενα ζντυπα 
υποβολισ, τουσ τόπουσ υποβολισ των προτάςεων κακϊσ και για τθν παροχι πλθροφοριϊν 
για το πρόγραμμα και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να κατατεκοφν οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τισ ιςτοςελίδεσ του ΤΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr), 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (www.ggb.gr) τθσ ΕΤΔ/ΕΠΑΕ 
(www.antagonistikotita.gr), του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΠΑ) 2007 -2013 
(www.espa.gr) και (www.ependyseis.gr/mis ) του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) κακϊσ και 
από τουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των ςυνεργαηομζνων με τον 
ΕΦΕΠΑΕ Σραπεηϊν και Αναπτυξιακϊν Φορζων, όπωσ περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο 
παράρτθμα του Οδθγοφ του Προγράμματοσ. 
 
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον ΕΦΕΠΑΕ 
και τουσ εταίρουσ του ςτα τθλζφωνα 210-6985210 και το γραφείο πλθροφόρθςθσ τθσ ΕΤΔ 
ΕΠΑΕ ςτο τθλ. 801 11 36 300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ – 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ 

Δ.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ                                                                

Π.Δ.Π. ΑΣΣΙΚΗ, ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ,                                                  

ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ-ΗΠΔΙΡΟΤ 
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