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Δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων  

Δράσεις κρατικών ενισχύσεων 

Πηγές: 

 ΠΕΠ Περιφέρειας δραστηριοποίησης της εταιρίας (Αττικής, Κεντρικής 

Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Κρήτης, 

Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων) 

 ΕΠΑνΕΚ 

 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας2014-2020 

 Αναπτυξιακός  

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

 

 μη επιστρεπτέες ενισχύσεις:  

o επιχορηγήσεις  

 

 επιστρεπτέες ενισχύσεις:  

o δάνεια- επενδυτικά & κεφαλαίου κίνησης 

o εγγυήσεις 

o συμμετοχές  
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ΕΠΑΝΕΚ 
 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα 

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. 

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική 

χρέωση από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. 

Εmail: infoepan@mou.gr 

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr , www.espa.gr 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών 

Mονάδων τους: www.efepae.gr 

 

 

 

Ενεργές δράσεις κρατικών ενισχύσεων  

 
Μη επιστρεπτέες Ενισχύσεις 
 

 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις [19/12/2018] 

Προϋπολογισμός της Δράσης: 400 εκατ. ευρώ 

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επενδυτικά Σχέδια: από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ 

Επιδότηση: από 50% έως 65% 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις 

δωδεκάμηνης διάρκειας 

 να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 

 να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του 

επενδυτικού σχεδίου. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του 

επενδυτικού σχεδίου 

 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου 

 Ψηφιακή Προβολή 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες 

 Μεταφορικά Μέσα 

 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: μέχρι εικοσιτέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Περίοδος Υποβολής: από 20 Φεβρουαρίου 2019  και μέχρι 18 μήνες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης 

 

 Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – 

Εκπαίδευση [19/12/2018] 

Προϋπολογισμός της Δράσης: 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των 

περιφερειών της χώρας 

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

Επενδυτικά Σχέδια: από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ 

Επιδότηση: 50% 

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/%20infoepan@mou.gr
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/
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Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 

διάρκειας 

 να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα 

δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών 

χρήσεων 

 να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης 

χρηματοδότησης, κατ'  ελάχιστον: 

- 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 

- 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 

- 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. 

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού 

σχεδίου. Παρεμβάσεις για: 

- εξοικονόμηση ενέργειας 

- αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας 

- διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ 

 Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: 

- εξοικονόμηση ενέργειας 

- αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης 

- Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ 

 Μεταφορικά μέσα 

- μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για 

επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης 

- έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας 

 Ψηφιακή Προβολή 

 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

 Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: μέχρι εικοσιτέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής:  27/2-9/5/2019 

 

 

 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός [4/6/2018] 
Προϋπολογισμός Δράσης: 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών 

της χώρας. 

Δικαιούχοι της Δράσης: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης 

διάρκειας 

 διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV. 

Επενδυτικά Σχέδια: από  50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

Επιδότηση: 50% των επιλέξιμων δαπανών. 
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Επιστρεπτέες Ενισχύσεις  
1. Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) 

∆ηµόσιοι πόροι 523 εκ. €  

Συνολική χρηματοδότηση µε τη µόχλευση έως 1,3 δις €  

Διαχειριστής ΕΤΕΑΝ 

Τύπος ενίσχυσης: δάνεια και εγγυήσεις σε επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους. δικαιούχοι: υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ όλων των τύπων, 

(ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.) και όλων των κλάδων της οικονομίας. 

 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ:  Δάνεια (ενεργό) 

Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια -κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού 

σκοπού 

Συνολικά κεφάλαια: €915€ 

Διάρθρωση κεφαλαίων: €366 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €549 εκ. Τράπεζες 

Όρια χρηματοδότησης: 

i. Κεφάλαια κίνησης: €10.000 - €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες, με 

δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες 

ii. Επενδυτικού σκοπού: €25.000 - €1,5 εκ., διάρκειας 5 – 10 ετών, με 

δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη, 

Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων 

Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο  

Με την ανακοίνωση ενεργοποίησης του Προγράμματος, η υποβολή 

αιτημάτων δανειοδότησης από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται 

στον ηλεκτρονικό σύνδεσμό: https://www.ependyseis.gr/mis και 

ακολούθως η αιτούσα επιχείρηση υποβάλει φυσικό φάκελο σε μία εκ 

των τραπεζών που συνεργάζεται. 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Εγγυοδοσία (υπό ενεργοποίηση) 

Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία    

 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Μικροπιστώσεις (υπό ενεργοποίηση) 

Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση  

Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000 

Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες 

κλπ.   

Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων  

Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου 

διάθεσης.  

Ενημερώνεστε στο https://www.etean.com.gr 

 

2. Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών  (EquiFund) για την παροχή 

επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (200 

εκ. €) 

∆ηµόσιοι πόροι 200 εκ. €. 

Συνολική χρηματοδότηση µε τη µόχλευση έως 500 εκ. €  

Διαχειριστής:EIF 

Τύπος ενίσχυσης: χρηματοδότηση µε τη µορφή της συµµετοχής στη  

μετοχική σύνθεση των επιχειρήσεων  

δκαιούχοι:  

- επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ) σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους  

- επιχειρήσεις προερχόμενες από ΑΕΙ ερευνητικά κέντρα ή άλλους 

οργανισμούς µε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα  

- νεοφυείς επιχειρήσεις συνδεόμενες µε θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά 

πάρκα, δομές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά ιδρύματα. 

Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://equifund.gr/ 

https://www.ependyseis.gr/mis
https://www.etean.com.gr/
https://equifund.gr/

