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Νέος Κύκλος Ενισχύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών 
 
Προκηρύχθηκε με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα ο νέος 
κύκλος ενισχύσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς 
του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. 
 
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διατίθενται πόροι από το ΠΕΠ 
Πελοποννήσου ύψους 22.000.000 ευρώ για τις παραπάνω επιχειρήσεις. 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 26 Ιουνίου 
2007 στα καταστήματα τραπεζών όλης της χώρας. 
 
Ο νέος κύκλος ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ενισχύει 
την ανταγωνιστικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με βάση 
τον κοινοτικό κανονισμό και αποτελεί μία νέα ευκαιρία για την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων. 

Η περίληψη πρόσκλησης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών έχει ως εξής: 
 
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ: 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα (εμπόριο – παροχή 
υπηρεσιών) πλην του τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την επικράτεια 
που: 
-Έχουν συμπληρώσει δύο πλήρεις δωδεκάμηνες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις 
- Είχαν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τριετίας: 30.000 € - 5.000.000 € για 
τη ζώνη Α και 15.000 € - 5.000.000 € για τη ζώνη Γ 
- Απασχολούσαν  έως 50 εργαζόμενους κατά το ημερολογιακό έτος 2006 



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ: 
Ζώνη Γ : Κ.ΑΛΕΑΣ, Δ.ΒΥΤΙΝΑΣ, Δ.ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, 
Δ.ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ, Δ.ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ, Δ.ΛΕΒΙΔΙΟΥ, Δ.ΣΚΥΤΡΙΤΙΔΑΣ, Δ. 
ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ, Δ.ΦΑΛΑΝΘΟΥ, Κ. ΚΟΣΜΑ, Δ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, 
Δ.ΦΕΝΕΟΥ, Δ. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, Κ.ΚΑΡΥΩΝ, Δ.ΑΒΙΑΣ, Δ.ΕΙΡΑΣ και τα 
νησιά με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους 
Ζώνη Α: Οι υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας (πλην των περιοχών 
που ανήκουν στη Ζώνη Γ) 
ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:  
Στη ζώνη Α  : Από 30.000 € - 150.000 € με ελάχιστο ποσοστό ίδιας 
συμμετοχής του επενδυτή 25% 
Στη ζώνη Γ : από 20.000 € έως 150.000 € με ελάχιστο ποσοστό ίδιας 
συμμετοχής του επενδυτή 25% 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Στη ζώνη Α : ποσοστό επιχορήγησης 50% Στη ζώνη Γ : ποσοστό 
επιχορήγησης 60% 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
351.2-ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ 35.12.90.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού 
41-Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 
453-Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων 
454-Αποπεράτωση κτιρίων 
501-Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 
502-Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 
503-Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων 
504-Εμπόριο συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
51-Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών  
52-Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
552.1-Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια 
552.3-ΜΟΝΟ ο ΚΑΔ:  ΚΑΔ 55.23.11 Υπηρεσίες κατασκηνώσεων 
διακοπών για παιδιά 
553.1-Εστιατόρια  
553.2-Ζαχαροπλαστεία 
554.2-Καφενεία  
555.2-Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) 
60-Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών 
61-Υδάτινες μεταφορές 
62-Εναέριες μεταφορές 



63-Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες: 
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 
641.2-Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των 
εθνικών ταχυδρομείων 
642-Tηλεπικοινωνίες 
70-Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία 
71-Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση 
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
72-Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 
73-Έρευνα και ανάπτυξη  
74-Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Εξαιρούνται οι 
κωδικοί:741.1-Νομικές δραστηριότητες, 746-Δραστηριότητες ιδιωτικού 
αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΑΚΟΔ 74:Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις 
804-Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση Εξαιρείται ο 
κωδικός:804.3 Φροντιστήρια για μαθητές και σπουδαστές 
851.9-Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία (Μόνο 
όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές μονάδες)  
853-Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας 
900-Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες 
δραστηριότητες 
92-Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες Εξαιρείται 
ο κωδικός:927-'Αλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
930.1-Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 
930.2-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων 
καλλονής 
930.3-Δραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες 
Σημείωση:Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 
1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 
88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν είναι 
επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
αλιείας (δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με 
εμπόριο, χοντρικό ή λιανικό, μεσιτεία, αντιπροσωπεία προϊόντων 
αλιείας) και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στον τομέα του άνθρακα 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
1. Διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, 
διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης 



2. Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και 
διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης 
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών 
4. Ανάπτυξη καινοτομιών (πολυμέσα, infokiosk, εφαρμογή 
αποτελεσμάτων έρευνας κ.λπ.) 
5. Ανάπτυξη  προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 26 Ιουνίου 2007  
Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής : ανάλογα με το τελευταίο 

ψηφίο ΑΦΜ της επιχείρησης  
από τις 17 Σεπτεμβρίου 2007 έως τις 11 Οκτωβρίου 2007 

Πληροφορίες, οδηγοί εφαρμογής και υποβολή προτάσεων: Στα ορισμένα 
υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών.  
Πληροφορίες στο διαδίκτυο και ηλεκτρονική υποβολή:                               
www.ependyseis.gr  
 
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ε Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ :  :  PROBANK 
A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E., 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε., ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε., 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε., 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ , ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. 
Π.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε., ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε., ASPIS ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ, EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., FBB-ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK 
Α.Ε., PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
 
Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών γνωστοποιεί την παραπάνω 
προκήρυξη έχοντας υπόψη:α)την ΥΑ αρ.15765/ΕΥΣ2058/05-04-
2007(ΦΕΚ 552/Β/18-04-2007), β)την ΚΥΑ με αρ.14871/Ε.Υ.Σ.3047/20-
4-2005 (ΦΕΚ 575/Β/28-4-2005), γ) την ΚΥΑ με αρ.26774/ΕΥΣ3675/19-
06-2007 (ΦΕΚ1002/Β/20-06-2007), καθώς και δ) την ΥΑ Ορ.Τ.Δ 
αρ.39059/Ε.Υ.Σ9047/14.10.2005, όπως ισχύουν. Η προκήρυξη, σύμφωνα 

http://www.ependyseis.gr


με την γ) σχετική απόφαση, αφορά σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων που 
συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση 
των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
σε ποσοστό έως 41,7% από το Ελληνικό Δημόσιο. 
 


