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R&D and Government Incentives 
Τέσσερις νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 
2014–2020 για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας 



Επιχορηγήσεις στις 
επιχειρήσεις για τέσσερις νέες 
δράσεις 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού προκήρυξε τέσσερις δράσεις 
για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στα πλαίσια του 
προγράμματος ΕΣΠΑ για το διάστημα 2014–2020. Το 
περιεχόμενο των δράσεων καθώς και οι ημερομηνίες 
υποβολής προτάσεων για ενίσχυση είναι οι ακόλουθες:   

 Δράση "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών 

υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των 

ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" (περίοδος 

υποβολής από 7 Απριλίου 2016 έως 20 Μαΐου 

2016) 

 Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 

Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" 

(περίοδος υποβολής από 8 Μαρτίου 2016 έως 

15 Απριλίου 2016) 

 Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (περίοδος 

υποβολής από 17 Μαρτίου 2016 έως 27 

Απριλίου 2016) και 

 Δράση "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους 

και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών" (περίοδος υποβολής από 29 

Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016). 

Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών σημείων της 
δράσης "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και 

την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών". 
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αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Φορέας χρηματοδότησης  

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση) 

Πεδίο εφαρμογής της δράσης 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Τα επενδυτικά σχέδια που θα είναι επιλέξιμα θα πρέπει να 
στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας της επιχείρησης, στην 
αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται ή στην αναβάθμιση και 
πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δράση έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της θέσης των επιχειρήσεων στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.    

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις 

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής 
εργασίας.  

Επιχειρήσεις με τις ακόλουθες νομικές μορφές μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δράση: 
ανώνυμη εταιρία (ΑΕ), εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), προσωπικές εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ), 
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), ατομική εταιρία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 
4019/2011, Συνεταιρισμοί. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε μία ή περισσότερες από 
τις οικονομικές υπο-δραστηριότητες, όπως ορίζονται στον επίσημο οδηγό του προγράμματος, 
που εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες βασικές οικονομικές δραστηριότητες: 
ΚΑΔ Δραστηριότητα 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών 
π.δ.κ.α. 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

 
Σημείωση: Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορεί να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της 



δράσης. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό του προγράμματος.    

 
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η διάρκεια ενός επιλέξιμου έργου μπορεί να 
φτάνει έως 24 μήνες, ενώ κάθε εταιρία μπορεί να υποβάλει το ανώτερο μία πρόταση συμμετοχής 
στο πρόγραμμα.    
 
Κατανομή προϋπολογισμού στις περιφέρειες, περιορισμοί και συντελεστές 
χρηματοδότησης 

Η συνολική κρατική ενίσχυση είναι 70 εκ. Ευρώ, η οποία κατανέμεται στις περιφέρειες ως 
ακολούθως: 

Περιοχές Προϋπολογισμός ανά 

Περιοχές (Ευρώ) 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 

Δυτική Ελλάδα 

 28,756 εκ. 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 23,044 εκ. 

Αττική  9,8 εκ. 

Κεντρική Ελλάδα  2,8 εκ. 

Νότιο Αιγαίο 5,6 εκ. 

Σύνολο 70 εκ. 

 
Ο προϋπολογισμός κατανέμεται επίσης ανάλογα με τις βασικές δραστηριότητες των διαφόρων 
έργων καθώς και μεταξύ υφιστάμενων και νέων εταιριών, ως ακολούθως: 

Προϋπολογισμός Νέες 

επιχειρήσεις 

(Ευρώ) 

Υφιστάμενες 

επιχειρήσεις 

(Ευρώ) 

Σύνολο 

(Ευρώ) 

Δραστηριότητες σε σχέση με καταλύματα 10 εκ.  40 εκ. 50 εκ. 

Υπόλοιπες δραστηριότητες 5 εκ. 15 εκ. 20 εκ. 

Σύνολο 15 εκ. 55 εκ. 70 εκ. 

 
Ο προϋπολογισμός για κάθε έργο μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ. Για 
τις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο 
εργασιών της εταιρίας για τη χρήση 2015. Έργα με προϋπολογισμό άνω των 150.000 Ευρώ 
μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση κατ’ ανώτατο όριο έως 150.000 Ευρώ. 
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, 
φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες 

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες για συγκεκριμένες κατηγορίες που 
πραγματοποιούνται από τις 11 Φεβρουαρίου 2016 και μετά. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων 
δαπανών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: 

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,  

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός, 

 Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος, 



 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

 Δαπάνες Προώθησης/Διαφήμισης συνολικού κόστους έως 15.000 Ευρώ, 

 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού συνολικού κόστους έως 20.000 Ευρώ, 

 Μεταφορικά μέσα έως 15.000 Ευρώ, 

 Επαγγελματικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου 

συνολικού κόστους έως 2.500 Ευρώ, 

 Μελέτες/έρευνες αγοράς με συνολικό κόστος έως 5.000 Ευρώ και έως 2.500 Ευρώ ανά 

μελέτη και 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων έως 24.000 Ευρώ (12.000 Ευρώ για υφιστάμενη ή νέα 

ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, με ανώτατο όριο τις δύο ΕΜΕ μισθωτής εργασίας). 

Ο οδηγός του προγράμματος περιέχει συγκεκριμένους περιορισμούς για τις επιλέξιμες δαπάνες. 

 

       

 

Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. 
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού, 
151 25 Μαρούσι 
210 67 81 100 
 
Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η εφαρμογή 
του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 
συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας συμβουλής. Παρόλο που κάθε δυνατή 
προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche Tohmatsu Limited δεν αποδέχεται καμία ευθύνη 
για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε κάθε πρόσωπο που βασίστηκε 
σε αυτό. 
 
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη 
είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.  
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με 
ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 
επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.  
 
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και 
Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & 
Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η 
Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, 
των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες 
δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.deloitte.gr 
 
2016 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.” in the subject line. 
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