
Δ. Προϋπολογισμός & Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης – Ιδιωτική Συμμετοχή 

1. Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 433,5 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 12 περιφέρειες της χώρας 

όπως ο παρακάτω πίνακας. Στον ίδιο πίνακα επιπλέον αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού για 

επιχορήγηση υφιστάμενων και νέων / και υπό σύσταση επιχειρήσεων  

ΠΕΠ 

 

Περιφέρεια 

 

Συνολικός π/υ  

( Δ.Δ. σε €) 

 

Υφιστάμενες 

επιχειρήσεις 

νέες και υπό 

σύσταση 

επιχειρήσεις 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

Ανατολική 

Μακεδονία- Θράκη 22.500.000,00 
80% 20% 

Κ. Μακεδονία  90.000.000,00 
85% 15% 

Δ. Μακεδονία 22.500.000,00 
70% 30% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 

Ήπειρος  22.500.000,00 
80% 20% 

Στερεά Ελλάδα 18.000.000,00 
70% 30% 

Θεσσαλία  22.500.000,00 
80% 20% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

Ιόνια 22.500.000,00 
80% 20% 

Δ. Ελλάδα 
22.500.000,00 

70% 30% 

ΚΡΗΤΗ - ΝΗΣΟΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

Β. Αιγαίο  22.500.000,00 
80% 20% 

Ν. Αιγαίο  15.000.000,00 
80% 20% 

Κρήτη  22.500.000,00 
80% 20% 

ΑΤΤΙΚΗ Αττική 130.500.000,00 
80% 20% 

Σύνολο   433.500.000,00 



Για την περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δεσμευτεί δημόσια δαπάνη 22,5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, το οποίο 

θα διατεθεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιφέρειας μέσω 

εξειδικευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου με τη μορφή είτε δανείων χαμηλού επιτοκίου  προς τις επιχειρήσεις, είτε εγγυήσεων 

επιχειρηματικών δανείων. 

 

2. Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά θεματική ενότητα για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις προέκυψε κυρίως 

μετά από πρόταση των εμπλεκομένων περιφερειών και αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κατανομή προϋπολογισμού ανά θεματική ενότητα για υφιστάμενες επιχειρήσεις 

Περιφέρεια 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Υ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

(€) Μεταποίηση (€)   Τουρισμός (€)   Εμπόριο (€)    Υπηρεσίες (€)  

Ανατολική 

Μακεδονία- 

Θράκη 18.000.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 

Κ. 

Μακεδονία  76.500.000,00 35.190.000,00 22.950.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 

Δ. 

Μακεδονία 15.750.000,00 7.087.500,00 1.575.000,00 3.937.500,00 3.150.000,00 

Ήπειρος  18.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.400.000,00 3.600.000,00 

Στερεά 

Ελλάδα 12.600.000,00 5.040.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 

Θεσσαλία  18.000.000,00 7.200.000,00 6.480.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 

Ιόνια 18.000.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 

Δ. Ελλάδα 15.750.000,00 6.300.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 

Β. Αιγαίο  18.000.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 

Ν. Αιγαίο  12.000.000,00 3.600.000,00 6.000.000,00 600.000,00 1.800.000,00 

Κρήτη  18.000.000,00 4.500.000,00 6.300.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 

Αττική 104.400.000,00 41.760.000,00 20.880.000,00 20.880.000,00 20.880.000,00 

 345.000.000,00 126.337.500,00 72.735.000,00 71.497.500,00 74.430.000,00 

 



3. Η προκήρυξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο των 

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) «Αττική», «Μακεδονία-Θράκη» «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι 

Νήσοι» «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». 

4. Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ιδιωτική συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης για 

το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία 

επιχειρήσεων: 

Περιφέρεια 

Δημόσια Επιχορήγηση 

(Κοινοτική και Εθνική) 

(%)  Ιδιωτική Συμμετοχή (%) 

% 

ενίσχυσης 

για μεσαίες 

επιχειρήσεις 

% 

ενίσχυσης 

για  μικρές 

επιχειρήσεις 

%  

ιδιωτικής 

συμμετοχής 

για μεσαίες 

επιχειρήσεις 

%  

ιδιωτικής 

συμμετοχής 

για μικρές 

επιχειρήσεις 

Ανατολική 

Μακεδονία- 

Θράκη 50 60 50 40 

Κ. Μακεδονία  
40 50 60 50 

Δ. Μακεδονία 
40 50 60 50 

Ήπειρος  50 60 50 40 

Στερεά 

Ελλάδα 40 50 60 50 

Θεσσαλία  40 50 60 50 

Ιόνια 40 50 60 50 

Δ. Ελλάδα 50 60 50 40 

Β. Αιγαίο  40 50 60 50 

Ν. Αιγαίο  40 50 60 50 

Κρήτη  40 50 60 50 

Αττική 40 50 60 50 



5. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους 

(ίδια συμμετοχή) ή/και μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό Δάνειο ειδικού σκοπού. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι 

υποχρεωτικός. 

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 σημείο 6 του (ΕΚ) 800/2008 τουλάχιστον το 25% των 

επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να μην ενέχει την έννοια της κρατικής ενίσχυσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

(επιχορήγηση, εγγύηση δανείου από δημόσιο φορέα ή επιδότηση επιτοκίου). 

6.(α). Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού 

σκοπού  μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως ακολουθεί: 

o Εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ για τη χορήγηση του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού ανάλογα 

με το ποσοστό επιχορήγησης και την κατηγορία της επιχείρησης, ώστε τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην 

είναι εγγυημένο από το ΕΤΕΑΝ 

o Χρήση υφιστάμενων προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του 

μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού) ανάλογα με το ποσοστό επιχορήγησης και την 

κατηγορία της επιχείρησης, ώστε για τουλάχιστον το 25% του δανείου να μην υπάρχει επιδοότιση επιτοκίου και 

χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου. 

Σε ότι αφορά  στο μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να κάνει χρήση 

ενός μόνο χρηματοδοτικού εργαλείου (εγγύηση ή επιδότηση επιτοκίου). 

6.(β). Στην περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση προκαταβολής μπορεί να τύχει εγγύησης για την 

έκδοση εγγυητικής επιστολής μέσω ΕΤΕΑΝ στο πλαίσιο αξιοποίησης της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής για την 

υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 11 της παρούσας. 

7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και εφόσον χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο χρηματοδοτικό εργαλείο (εγγύηση δανείου, 

εγγύηση εγγυητικής επιστολής, επιδότηση επιτοκίου) θα υπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης για τη 

συγκεκριμένη ενίσχυση και θα απομειώνεται αντίστοιχα το ποσό της επιχορήγησης που ο επενδυτής τελικά θα λαμβάνει. 

8. Τονίζεται ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να κάνει χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου είτε μόνο για το μεσοπρόθεσμο 

δάνειο (π.χ. εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ, προϊόν επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ) είτε μόνο για την έκδοση εγγυητικής 

επιστολής (π.χ. εγγύηση για την έκδοση εγγυητικής μέσω ΕΤΕΑΝ) στο πλαίσιο δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής. 



9. Ως ίδια συμμετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και το εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές και 

μπορεί να καλυφθεί είτε με εισφορά μετρητών είτε με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών. 

10. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλεφθούν ως τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, είναι απαραίτητη η 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου  της εταιρίας με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί 

μία τριετία (3ετία) από  την ολοκλήρωσή της. 

11. Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των ατομικών η καταβολή της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του 

εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων ή κατά περίπτωση από 

ελεύθερα προς διανομή αποθεματικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ή από λοιπά στοιχεία των ιδίων 

κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων εις νέον για τα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση κεφαλαιοποίησής τους. 

12. Εφόσον δεν προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης ίδια συμμετοχή και το σύνολο της ιδιωτικής συμμετοχής 

καλύπτεται από μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού, όπως θα αποτυπώνεται και στη σχετική 

δανειακή σύμβαση,  κατά την πιστοποίηση της υλοποιηθείσας επένδυσης θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι το προϊόν του δανείου 

χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για την υλοποίηση αυτής (π.χ. εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών με δίγραμμες 

επιταγές ή με τραπεζικό έμβασμα σε προμηθευτή εξωτερικού) 

13. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και την πιστοποίηση της 

καταβολής της ιδιωτικής συμμετοχής, θα καθορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


