
 

 

 

Τετάρτθ, 30 Οκτωβρίου 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τθ δυνατότθτα να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα ενίςχυςθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων 
το ςφνολο των προτάςεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάςη (50) 
προβλζπει θ απόφαςθ του υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, με τθν οποία 
εγκρίνονται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ. 

Ειδικότερα: 

Με τθν απόφαςθ εντάςςονται άμεςα ςτο Πρόγραμμα «Ενίςχυςθ Μικρομεςαίων 
Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίθςθσ, Τουριςμοφ, Εμπορίου – 
Υπθρεςιϊν» 7.505 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ επενδφςεων 929.020.826,04€ και 
δθμόςιασ δαπάνθσ 456.643.734,23 €. 

Επιπλζον, προκειμζνου να ενιςχυκεί και να επιταχυνκεί θ επενδυτικι δραςτθριότθτα, 
αποφαςίςτθκε θ παροχι δυνατότθτασ ενίςχυςθσ και ςτα ζργα τα οποία κατά τθν 
αξιολόγθςθ βακμολογικθκαν με βακμό μεγαλφτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται 
ςτισ κατθγορίεσ άμεςα ενταγμζνων ζργων λόγω εξάντλθςθσ του αρχικοφ προχπολογιςμοφ 
του προγράμματοσ. Τα ζργα αυτά είναι 9.406, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ επενδφςεων  
1.246.199.975,26€ και δθμόςιασ δαπάνθσ 624.495.306,64€. 

Δθλαδι το ςφνολο των επενδυτικϊν προτάςεων που μποροφν να ενιςχυκοφν από το 
πρόγραμμα είναι 16.911, με ςυνολικό προχπολογιςμό επενδφςεων 2.175.220.801,30€ 
ευρϊ και δθμόςια δαπάνθ 1.081.139.040,87 ευρϊ. Η υπερδζςμευςθ γίνεται ςτο πλαίςιο 
τθσ προςπάκειασ να διοχετευκεί ςτθν αγορά το μζγιςτο δυνατό ποςό από τα Κοινοτικά 
κονδφλια που είναι διακζςιμα για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, δεδομζνου ότι λόγω τθσ 
κρίςθσ οριςμζνεσ ενδζχεται να μθν υλοποιιςουν τισ επενδφςεισ.  

Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των πρόςκετων ζργων είναι:  

α. θ υποβολι ζωσ τθν 28.02.2014 από τον δικαιοφχο ςτον ΕΦΕΠΑΕ αίτθςθσ επαλικευςθσ-
πιςτοποίθςθσ ζργου τουλάχιςτο για το 30% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ 
επζνδυςθσ ι αποδεικτικϊν ςτοιχείων ζγκριςθσ δανείου ιςόποςου τουλάχιςτο με το 20% 
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και 

β. θ επαλικευςθ των ανωτζρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

Η διαδικαςία ζνταξθσ των ζργων αυτϊν  κα ζχει  ολοκλθρωκεί το αργότερο τθν 30.06.2014.  

Για τα ζργα αυτά ιςχφουν όλεσ οι διαδικαςίεσ και οι όροι που περιγράφονται ςτον ιςχφοντα 
Οδθγό Εφαρμογισ του Προγράμματοσ και τα Παραρτιματα. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι θ 



θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι 
δυνατόν να υπερβεί τθν 30.06.2015. 

Υπενκυμίηεται ότι θ θλεκτρονικι υποβολι των προτάςεων ολοκλθρϊκθκε ςτισ 24 Μαΐου. 
Υποβλικθκαν ςυνολικά 22.991 προτάςεισ με αιτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ 1.569.925.851 εκ 
€ (ζναντι 456 εκ € που ιταν ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ). Από τισ προτάςεισ αυτζσ οι 4.222 
απορρίφκθκαν λόγω ζλλειψθσ τυπικϊν προχποκζςεων και δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και αξιολογικθκαν οι υπόλοιπεσ 18.769 με αιτοφμενθ δθμόςια δαπάνθ 1.164.006.435 εκ €. 

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κα δθμοςιευκοφν απόψε ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr . 

Ακολουκεί ενθμερωτικό ςθμείωμα με αναλυτικότερα ςτοιχεία, πίνακεσ και χρθςτικζσ 
πλθροφορίεσ για τισ επιχειριςεισ που εντάχκθκαν ςτο πρόγραμμα.  

 

Από το Γραφείο Τφπου 

 

 


