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Πεπίλητη 

Η ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θπβεξλήζεσλ παγθνζκίσο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο γηα ηε δηελέξγεηα επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

αλαπηπμηαθνχ ζθνπνχ, ρξεζηκνπνηψληαο θεθάιαηα απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), θπξίσο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο. Η ρξεκαηνδφηεζε ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ πξνγξάκκαηα θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία εληάζζνληαη ζε ζηξαηεγηθά 

πιαίζηα αλαθνξάο πνπ εγθξίλνληαη ζηελ αξρή θάζε πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηαπηφρξνλε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ άξζξνπ 107 ηεο 

πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ ζηελ ζην πιαίζην ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Η Διιάδα έρεη 

καθξά παξάδνζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο επηρνξήγεζεο, κέζσ ζπγρξεκα-

ηνδνηνχκελσλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ησλ ΔΓΔΣ. Σν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν 

πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ΙΙ» απνηέιεζε 

κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πξνζθέξνληαο κία δηέμνδν ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο 

ηηο κηθξνκεζαίεο, πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο αλαβαζκίδνληαο παξάιιεια ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία. Η νινθιήξσζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θξίζηκσλ παξακέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηεξνγέλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην κέγεζνο, ηνλ θιάδν θαη 

ηελ πεξηθέξεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη ην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν εκπινθήο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ θξαηηθήο ελίζρπζεο σο εξγαιείσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο.  
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Abstract 

Enhancing entrepreneurship is one of the main goals of most governments worldwide 

in order to contribute to job creation and the development of national economies. 

European Union's Member States have the opportunity to finance their businesses to 

implement investment projects for development reasons, using sources of the 

European Structural Investment Funds (ESIF), mainly by the European Regional 

Development Fund. Funding is provided through state aid programs which are part of 

Strategic Reference Frameworks approved by the European Commission at the 

beginning of each programming period, while complying with Article 107 of the 

Treaty of the European Union as regards the implementation of competition rules in 

the internal market. Greece has a long tradition on designing and implementing state 

aid programs which provide grants to potential beneficiaries and are co-funded by 

national and ESIF sources. The "Extroversion - Competitiveness of enterprises II" co-

funded program was part of the Ministry of Development's strategy to tackle the 

economic crisis by offering a way out to Greek companies, especially small and 

medium-sized enterprises, to expand their operations in international markets by 

upgrading their production process in parallel. The completion of the program offers 

useful conclusions regarding the implementation process and helps policy makers to 

identify critical parameters related to the heterogeneity of companies in terms of size, 

industry and region of their establishment, as well as the degree and manner of public 

administration’s involvement, which should be seriously taken into account when 

designing state aid programs as instruments of public policy. 
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Διζαγυγή 

Η ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 107, παξ. 1 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), απνηειεί κία θνηλά απνδεθηή πξαθηηθή ζην πιαίζην ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη 

επηρνξεγήζεηο απνηεινχλ δηαρξνληθά ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξγαιείν ησλ 

θπβεξλήζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Η ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε 

ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε ην 

εξγαιείν ηεο επηρνξήγεζεο, ηα νπνία ζπγρξεκαηνδνηνχληαη κε εζληθνχο θαη 

επξσπατθνχο πφξνπο ησλ Δπξσπατθψλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ (ΔΓΔΣ). Σν 
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα – Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ΙΙ» ην νπνίν εμεηάδεηαη ζην παξφλ άξζξν, ζρεδηάζζεθε θαη 

πινπνηήζεθε απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ αληιήζεθε 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013, ε επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ ηεο 

νπνίαο επεθηάζεθε έσο ηηο 31-12-2015, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα n+2 πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο (βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Rules and 

conditions applicable to actions co-financed from Structural Funds and Cohesion 

Fund, 2009, θεθ. 2.3, ζει.7). Σν πξφγξακκα είρε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο επηρνξήγεζεο κέξνπο ηνπ επηιέμηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νινθιεξσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ, πξνζθέξνληαο ειθπζηηθά πνζνζηά ελίζρπζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Η θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ γηα ην 

πξφγξακκα πξνυπνινγηζκνχ ησλ 30 εθ. επξψ, είρε πξνηεξαηφηεηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. ην 

πιαίζην ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αθνχ παξνπζηάδεηαη αξρηθά θαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ε 

έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο, ζηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο 

επηρνξήγεζεο σο εξγαιείνπ δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηηο αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο πηπρέο ηεο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο φπσο απνξξένπλ απφ ηνλ νδεγφ εθαξκνγήο θαη ησλ γεληθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ηα ζπκπεξαζκάησλ ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν άξζξν θαηαιήγεη 

ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνξεία πινπνίεζήο ηνπ θαη 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

θάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζεκαληηθφ βαζκφ εηεξνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ. 

 

Ζ έννοια ηηρ κπαηικήρ ενίζσςζηρ 

χκθσλα κε ηελ «Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» (2016/C 262/01), θξαηηθή 

ελίζρπζε είλαη θάζε ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή απφ ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE), ή κε θξαηηθνχο πφξνπο, ε νπνία λνζεχεη ή απεηιεί λα 

λνζεχζεη ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ή νξηζκέλσλ θιάδσλ παξαγσγήο. Οη εληζρχζεηο απηέο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαηά ην κέηξν πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ χπαξμε θξαηηθήο ελίζρπζεο πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα ηέζζεξα θξηηήξηα: (α) ε ζηήξημε λα ρνξεγείηαη 

απφ ην θξάηνο ή κέζσ θξαηηθψλ πφξσλ, (β) λα επλνεί κία ή πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο λα παξέρεηαη επηιεθηηθφ πιενλέθηεκα, (γ) ε ζηήξημε λα 

λνζεχεη ή λα κπνξεί λα λνζεχζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη (δ) λα επεξεάδεη ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ρσξψλ ηεο ΔΔ. ηηο κνξθέο θξαηηθήο ελίζρπζεο, 

ζπγθαηαιέγνληαη νη επηρνξεγήζεηο, θαζψο θαη δηάθνξα θίλεηξα θνξνινγηθήο θχζεο 

(π.ρ. θνξνινγηθέο εθπηψζεηο θαη απαιιαγέο), ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία δαλεηαθνχ 

(loans) ή θεθαιαηαθνχ (equity) ηχπνπ (π.ρ. δάλεηα κε θξαηηθή εγγχεζε ή κε 
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επλντθνχο φξνπο, φπσο επηδφηεζε επηηνθίνπ, καθξά πεξίνδνο απνπιεξσκήο, πεξίνδνο 

ράξηηνο ή θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηχπνπ venture capital).
2
   

 

Ζ επισοπήγηζη υρ επγαλείο δημψζιαρ πολιηικήρ για ηην ενίζσςζη ηηρ 

επισειπημαηικψηηηαρ 

Η επηρνξήγεζε απνηειεί κία κε επηζηξεπηέα κνξθή ελίζρπζεο, ε νπνία δελ έρεη 

ην ραξαθηήξα ηεο αλαθχθισζεο ή επαλαρξεζηκνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο, 

φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο κε ηα δαλεηνδνηηθά θαη ηα θεθαιαηνπρηθά ρξεκαηνδνηηθά 

εξγαιεία. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα πφξνπο πνπ δίλνληαη εθάπαμ κε ηε κφλε 

ππνρξέσζε λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη ρσξίο πάληνηε λα είλαη ζαθήο ν αληίθηππνο, 

ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε (π.ρ. ζπλεηζθνξά ζηε δεκηνπξγία θεξδψλ ή ζηελ αχμεζε 

εμαγσγψλ, βειηίσζε ζέζεο ζηελ αγνξά, δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

θιπ), φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (π.ρ. δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ζπλεηζθνξά ζηελ αχμεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ή ζηε δεκηνπξγία 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ νηθνλνκία θιπ). Γηα πνιινχο εξεπλεηέο, ε ρξήζε 

επηρνξεγήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν πνιηηηθήο θαζψο: α) νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο δελ αλαθπθιψλνληαη αιιά δίλνληαη εθάπαμ θαη (β) ε ζπλεηζθνξά 

ηνπο ηφζν ζε κηθξν-επίπεδν, φζν θαη ζε καθξν-επίπεδν, αθελφο δελ είλαη εχθνια 

κεηξήζηκε θη αθεηέξνπ, είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο ζηξεβιψζεηο ζηελ 

αγνξά, φπσο ε δεκηνπξγία ζπλείδεζεο επηρνξήγεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο ή ε θαηαλνκή 

ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ ζε κε βηψζηκεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο.  

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ε κέρξη ζήκεξα, πεξηνξηζκέλε επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρνξεγήζεσλ σο κέζνπ 

άζθεζεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (Brown R., Lee N., 2017), αλαθέξεηαη, ηφζν ζε 

αξλεηηθέο, φζν θαη ζε ζεηηθέο πηπρέο ηεο ρξήζεο ηνπο. Δηδηθφηεξα, σο αξλεηηθέο 

πηπρέο ηεο ρξήζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ αλαθέξνληαη, αθελφο δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εζηθή (moral hazard) θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηελ χπαξμε ή φρη 

θηλήηξνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο επηρνξήγεζεο κε δεδνκέλν 

φηη απνηεινχλ εμσηεξηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θη αθεηέξνπ, ην δήηεκα ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο (additionality) ησλ πφξσλ (Wren C., 2005) θαη ην γεγνλφο φηη 

ε επξεία ρξήζε ηεο επηρνξήγεζεο σο κέζνπ πνιηηηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί ζπρλά κία λννηξνπία επηρνξήγεζεο (“grant mentality”). Σν 

ηειεπηαίν νδεγεί πνιιέο θνξέο ζηελ εδξαίσζε ηεο αληίιεςεο φηη γηα ηελ πινπνίεζε 

ζρεδίσλ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη ε χπαξμε 

πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, γεγνλφο πνπ πξάγκαηη νδεγεί ζε ζνβαξέο 

ζηξεβιψζεηο ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, φπσο ε αλνξζνινγηθή θαηαλνκή 

ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε ιάζνο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ (Brown R., Mawson S., Lee N., 

2017). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηέηνηεο λννηξνπίεο εθπεγάδνπλ πνιχ ζπρλά απφ ηελ 

ίδηα ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη κάιηζηα απφ επηρεηξήζεηο πνπ θαηά θαηξνχο 

έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ ηηο δεκφζηεο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ηειηθά ε κεξηθή εθδίσμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ην 

πεδίν ησλ αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ, ην ιεγφκελν δειαδή “crowding out effect”
3
. Ο 

                                                 
2 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ γενικζσ διατάξεισ που ιςχφουν για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, κακϊσ και για τισ 
ειδικζσ κατθγορίεσ ενιςχφςεων, βλ. https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/competition/0802.html?locale=el&root=0802. 
3 Για περαιτζρω ανάλυςθ ςχετικά με το “crowding out effect” κακϊσ και για τθν αντιπαράκεςθ με τθν ζννοια του “crowding-in 
effect”, βλ. Buiter, W. H. (1977), Arestis, P. (2011), Balcerzak A., Rogalska E. (2014), Maric Z., (2015), Joao Sousa Andrade, 
Antonio Portugal Duarte (2016). 

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/competition/0802.html?locale=el&root=0802
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δεκφζηνο ηνκέαο αληί λα βνεζήζεη ζηελ αλάιεςε επελδπηηθνχ ξίζθνπ εθ κέξνπο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα νδεγεί ηειηθά ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο εθηφο παηρληδηνχ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αληί λα αλαιάβεη ην επελδπηηθφ ξίζθν γηα ηε 

δηελέξγεηα αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ κε καθξνρξφλην νξίδνληα, πεξηκέλεη απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα λα αλαγγείιεη θάπνην πξφγξακκα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ επηρεηξήζεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ επηρνξεγεί ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ 

δαπαλψλ ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Η πξσηνβνπιία ζε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο 

αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο πεξηκέλεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο 

εθ κέξνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επηρνξεγήζεηο έρνπλ θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκία, εηδηθά ζην πιαίζην άζθεζεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο (Wren C., 2005) κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θεθαιαηαθήο δαπάλεο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

ζε φξνπο απαζρφιεζεο θαη δεκηνπξγίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Harris R., Robinson 

C., 2005, Heart M. et al, 2008). Δπίζεο, νη επηρνξεγήζεηο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

έλα επελδπηηθφ ζρέδην, δεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη αξρηθά ε δηάζεζε ίδησλ πφξσλ ζε 

φξνπο ηακεηαθψλ ξνψλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην έξγν θαη ζπρλά, ε επηηπρία 

ηνπο ζπκπαξαζχξεη ζεηηθά θαη άιινπο δξψληεο ζην πεδίν ηεο αγνξάο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο. Οη ηειεπηαίεο έρνπλ θάζε ιφγν επνκέλσο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ πινπνίεζε ελφο εγθεθξηκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε δαλεηαθά θεθάιαηα, θαζψο 

ε επηηπρήο πινπνίεζή ηνπ ζα επηθέξεη θαη ζε απηέο αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε λέα δάλεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ ηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε άιισζηε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

απαηηνχληαη πέξαλ ηεο επηρνξήγεζεο θαη ίδηνη πφξνη ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη, είηε απφ ίδηα θεθάιαηα πνπ θαιχπηνληαη κε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο ή απφ απνζεκαηηθά θεθάιαηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα επελδχζεηο. Δπηπιένλ, έλα κέξνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο 

επηρείξεζεο δχλαηαη λα πξνέξρεηαη θαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ν ηειεπηαίνο θαιχπηεηαη απφ πξφγξακκα/δξάζε θξαηηθήο ελίζρπζεο κε 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν δαλεηαθνχ ηχπνπ, ηφηε ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο ζπκςεθίδεηαη 

θαηά θάπνην ηξφπν ή αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ έρεη ιάβεη ε 

επηρείξεζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θξαηηθήο ελίζρπζεο κε ην εξγαιείν ηεο 

επηρνξήγεζεο. Η δηαδηθαζία απηή πξνβιέπεηαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη ηδηαίηεξα απζηεξή θαη πνιχ 

γξαθεηνθξαηηθή, κηαο θαη ππφθεηηαη ζε ζεηξά ηδηαίηεξα απαηηεηηθψλ ειέγρσλ εθ 

κέξνπο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή ησλ επηθνξηηζκέλσλ γηα 

ην ζθνπφ απηφ νξγάλσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

 

Σο ππψγπαμμα «Δξυζηπέθεια - Ανηαγυνιζηικψηηηα ηυν Δπισειπήζευν II» 

Σν Πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ II» 

απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξνθεξχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2007-2013» ηνπ 

Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, ην νπνίν εγθξίζεθε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εζληθνχο πφξνπο 
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ηνπ ειιεληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. Πξνέβιεπε σο εξγαιείν 

ελίζρπζεο - θξαηηθήο ελίζρπζεο ηε κε επηζηξεπηέα επηρνξήγεζε πξνο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζα ππέβαιαλ αίηεζε ππαγσγήο ζην πξφγξακκα. Η ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηέιεζε κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηαιαηπψξεζε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία ην δηάζηεκα 2009-2015 θαη ηδηαίηεξα, θαηά ηελ εθαξκνγή ζθιεξψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ επέβαιαλ ηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ πηζησηψλ ηεο γηα ηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο κε δαλεηαθά θεθάιαηα απφ εηδηθνχο κεραληζκνχο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

γηα ην ζθνπφ απηφ. 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
4
, νη δηαθεξπγκέλνη ζηφρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ II» ήηαλ νη 

αθφινπζνη:  

 Η ενίςχυςθ τθσ εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικότθτασ νζων και υφιςτάμενων 
κατά κφριο λόγο μεταποιθτικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων ωσ βαςικισ 
επιλογισ για τθν αναβάκμιςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ προσ αγακά 
και υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, με ποιότθτα, περιβαλλοντικι 
ευαιςκθςία και ενςωμάτωςθ γνϊςθσ και καινοτομίασ. Επιλζξιμεσ ιταν επίςθσ 
και μεγάλεσ επιχειριςεισ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ που αναφζρονται 
ςτθ ςυνζχεια. Η κφρια ςτόχευςθ όμωσ του προγράμματοσ αφοροφςε τθν 
ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων με δραςτθριότθτα ςτθν ελλθνικι 
επικράτεια. 

 Η αφξθςθ τθσ εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ευκαιρίασ και 
τθσ προβολισ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και των προϊόντων τουσ ςτισ 
διεκνείσ αγορζσ.  

 Ο αναπροςανατολιςμόσ τθσ παραγωγισ προσ κλάδουσ και προϊόντα 
υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ με ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
εξωςτρεφοφσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και τθσ ςφναψθσ διεκνϊν ςυνεργαςιϊν. 

 Η ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν/ςυνεργειϊν μεταξφ των οικονομικϊν κλάδων τθσ 
βιομθχανίασ, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ ανάπτυξθ 
δεςμϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ ελλθνικϊν και ξζνων επιχειριςεων, με ςτόχο τθν 
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικισ παρουςίασ των πρϊτων ςτισ διεκνείσ αγορζσ.  

 

 Σν πξφγξακκα πξνθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θη εληάρζεθε ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Δλίζρπζε ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο», θσδηθφο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 09 

«Άιια κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ)» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»  ηνπ ΔΠΑ 2007-

2013. Η δηαρείξηζε
5
 ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαηέζεθε ζηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

(ΔΦΔΠΑΔ) ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζήο ηνπ κε ηελ ΔΤΓ ΔΠΑΔ (λπλ ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ).   

                                                 
4 Για αναλυτικζσ πλθροφορίεσ βλ. Οδηγόσ Εφαρμογήσ του Προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότητα των 
επιχειρήςεων ΙΙ», Υπουργείο Ανάπτυξησ, Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ, Γενικι Διεφκυνςθ Βιομθχανικισ και Επιχειρθματικισ 
Πολιτικισ, Διεφκυνςθ Στιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων (2013). 
5 Η διαχείριςθ του προγράμματοσ αφοροφςε τθ διενζργεια διοικθτικϊν και επιτόπιων ελζγχων πιςτοποίθςθσ φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου, πλθρωμϊν προσ επιχειριςεισ-δικαιοφχουσ, ειςθγιςεων προσ τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του 
προγράμματοσ ςφμφωνα με τον Οδθγό Εφαρμογισ, υποβολι εκκζςεων προόδου ζργων, των ενεργειϊν που κακορίηονται ςτο 
κεφ.13.8 του Οδθγοφ Εφαρμογισ κλπ.  
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 Δηδηθφηεξα, ζην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηείραλ ηξεηο 

δηαθνξεηηθνί θνξείο θαη ζπγθεθξηκέλα, δχν θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζην ζηελφ 

ππξήλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θη έλαο 

θνξέαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθά ζηάδηα ειέγρνπ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο, ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ νδεγνχ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αξρηθά, νη πξνηάζεηο 

αμηνινγήζεθαλ απφ αλεμάξηεηνπο θαη πηζηνπνηεκέλνπο αμηνινγεηέο, ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνινχζεζε ην ζηάδην εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

ηέινο, ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ ηνλ ηδησηηθφ θνξέα πνπ αλέιαβε ηε δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, φζν θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ζηελ νπνία θαηέιεγαλ ζπγθεθξηκέλα 

αηηήκαηα θαη πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαλ εηδηθά ζηνλ νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.
6
 Η Γηεχζπλζε ηήξημεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ αλέιαβε ηε 

δηνηθεηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ έληαμεο θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

Έξγνπ, ε νπνία αλέιαβε θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο.
7
 

 O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Γεκφζηα Γαπάλε) αλήιζε ζην 

πνζφ ησλ 30 εθ. επξψ θαη ρξεκαηνδνηήζεθε κε πφξνπο απφ επηκέξνπο Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα, κε ην πνζφ ησλ 7,7 εθ. επξψ απφ 

ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»
8
, ην 

πνζφ ησλ 10,85 εθ. επξψ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

(Κεληξηθή Μαθεδνλία)
9
, κε ην πνζφ ησλ 8 εθ. επξψ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Κεληξηθή Μαθεδνλία)
10

, ην πνζφ ηνπ 1,6 εθ. επξψ 

απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (Γπηηθή Μαθεδνλία)
11

, ην 

πνζφ επίζεο ηνπ ηνπ 1,6 εθ. επξψ απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο-

ηεξεάο Διιάδαο-Ηπείξνπ (ηεξεά Διιάδα)
12

 θαη ηέινο ην πνζφ ησλ 150 ρηιηάδσλ 

επξψ απφ ην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ (Νφηην 

Αηγαίν)
13

. Η παξαπάλσ θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νθείιεηαη 

                                                 
6 ο.π. υποςθμείωςθ 3, κεφάλαια 13.5 και 13.8.  
7 Τόςο θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, όςο και θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ςυγκροτικθκαν με υπουργικζσ 
αποφάςεισ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα κεφάλαια 12.4 και 13.5 του Οδθγοφ Εφαρμογισ, αντίςτοιχα.   
8 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. Ε(2007) 5338/26-10-
2007 απόφαςθ ζγκριςθσ για κοινοτικι ενίςχυςθ από το ΕΤΠΑ, ςτο πλαίςιο τθσ ςφγκλιςθσ των οκτϊ Περιφερειϊν τθσ Ελλάδοσ 
(CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων ΙΙ» εντάχκθκε ςτον άξονα 
προτεραιότθτασ 2 «Ενίςχυςθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Εξωςτρζφειασ» του κωδικοφ κεματικισ προτεραιότθτασ 09 
«Άλλα μζτρα για τθν τόνωςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ των ΜΜΕ» του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
9 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ εγκρίκθκε με τθν υπϋ αρικ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαςθ ζγκριςθσ για κοινοτικι 
ενίςχυςθ από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006). 
10 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μακεδονίασ-Θράκθσ (Κεντρικι Μακεδονία) εγκρίκθκε με τθν υπϋ αρικ. Ε(2007) 5337/26-10-
2007απόφαςθ ζγκριςθσ για κοινοτικι ενίςχυςθ από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). 
11 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Μακεδονίασ-Θράκθσ (Δυτικι Μακεδονία) εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. Ε(2007) 5337 /26-10-
2007 απόφαςθ ζγκριςθσ για κοινοτικι ενίςχυςθ από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008). 
12 Το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) εγκρίκθκε με τθν υπϋ αρικ. Ε(2007) 
5332/26-10-2007 απόφαςθ ζγκριςθσ για κοινοτικι ενίςχυςθ από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001). 
13 Το από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) εγκρίκθκε με τθν υπϋ αρικ. Ε(2007) 5439/5-
11-2007 απόφαςθ ζγκριςθσ για κοινοτικι ενίςχυςθ από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002). 
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ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαξζξψζεθε ην ΔΠΑ 2007-2013 απφ ηηο αξκφδηεο 

ειιεληθέο αξρέο θη εγθξίζεθε ζηε ζπλέρεηα, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
14

  

 

Η Γεκφζηα Γαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηα ρξήκαηα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, δηνρεηεχζεθε θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο (60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο κεζαίεο (30% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) θαη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ). Σν 

πξφγξακκα πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηα Δπξσπατθά 

Γηαξζξσηηθά Σακεία ηεο πεξηφδνπ 2007-2013 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1998/2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο 

ζεκαζίαο (De Minimis Aid), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε (ή ζε ίδηα 

δεδνκέλε επηρείξεζε), δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ (ή 

100.000 επξψ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ) κέζα ζε κία ηξηεηία (ηξέρνλ 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηα (ακέζσο) πξνεγνχκελα δχν (2) νηθνλνκηθά έηε πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξφηαζεο. 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6
εο

 Απγνχζηνπ 2008 

(Γεληθφο Καλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 14.  

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1080/2006 (Καλνληζκφο γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο , φπσο αληηθαζηζηά ηνλ Καλ. 1783/99), φπσο ηζρχεη. 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8.12.2006 (ΔΔΔΔ L 

317/27.12.2006) “γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ ΔΚ 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11.7.2006 πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ 

1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11.7.2006 (ΔΔΔΔ L 

210/31.7.2006) «Καζνξηζκφο γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 

πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΚ 1260/1999”, φπσο ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 34 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα πινπνίεζε παξεκβάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (πνπ εκπίπηνπλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), θαηά 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο δξάζεηο ησλ αμφλσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε 

ησλ δξάζεσλ ηνπ Άμνλα θαη έσο 10% ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ 

(ξήηξα επειημίαο)». 

 

Δπίζεο, εθαξκφζηεθε ε ηζρχνπζα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ειιεληθή 

λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε έξγσλ θαη εηδηθφηεξα, ην ζρεηηθφ εζληθφ πιαίζην φπσο θαζνξίζζεθε κε ην  

                                                 
14 Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ των εκνικϊν ςχεδίων είναι αφενόσ, θ Γενικι Διεφκυνςθ 
Περιφερειακισ Πολιτικισ (DG REGIO) για τθν περιφερειακι ςυνοχι κι αφετζρου, θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ (DG 
COMP) για τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 107 (πρϊθν άρκρο 87) τθσ Συνκικθσ Λειτουργίασ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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Ν.3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 – 2013», ΦΔΚ 267/Α΄). Δπηιέμηκεο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ νη φιεο νη λέεο θαη νη πθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο 

θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ησλ ηνκέσλ ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη 

επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ κε λνκηθή κνξθή 

Αλψλπκεο Δηαηξίαο, Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, Οκφξξπζκεο Δηαηξίαο, 

Δηεξφξξπζκεο Δηαηξίαο, Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο, αηνκηθήο επηρείξεζεο, 

ζπλεηαηξηζκνχ θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα).  

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

επηιέμηκεο ζεσξνχληαλ φινη νη λνκηθέο κνξθέο πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ νξηζκνχ ΜκΔ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

ηνπ Καλνληζκνχ 800/2008 θαη ηε χζηαζε 361/2003 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ 

απαζρνινχλ απφ 0 έσο 250 άηνκα (εθθξαδφκελα ζε Δηήζηεο Μνλάδεο Δξγαζίαο 

(ΔΜΔ) θαη ην φξην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 

επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εληζρπζνχλ κε ην εξγαιείν 

ηεο κε επηζηξεπηέαο επηρνξήγεζεο ιακβάλνληαο πνζνζηηαία ελίζρπζε επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Πίνακαρ 1: Ποζοζηά ενίζσςζηρ ανάλογα με ηον κλάδο και ηο μέγεθορ ηυν 

επισειπήζευν 

  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ 

ΓΗΑΚΡΗΣΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ 

ΥΔΓΗΟ 

 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

ΜΔΓΔΘΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖ

Ζ 

Σσλ θιάδσλ 

κεηαπνίεζεο, 

επηιέμηκσλ 

ππεξεζηψλ, 

θαηαζθεπψλ  

Σσλ 

επηιεγκέλ

σλ θιάδσλ 

ηνπ 

εκπνξίνπ 

πλεξγαζίεο 

κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

ησλ θιάδσλ 

κεηαπνίεζεο, 

θαηαζθεπψλ, 

επηιέμηκσλ 

ππεξεζηψλ 

(ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο) 

πλεξγαζίεο κε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηνπ εκπνξίνπ 

ή κε κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

Γχν (2) κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ 

θιάδσλ κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ, 

επηιέμηκσλ ππεξεζηψλ καδί κε:  

 είηε  κία (1) κηθξνκεζαία 

επηιέμηκνπ θιάδνπ ηνπ Δκπνξίνπ 

 είηε κία (1) επηιέμηκνπ θιάδνπ 

Μεγάιε επηρείξεζε  

 

Πνιχ κηθξή, 

κηθξή θαη 

κεζαία (<250 

άηνκα) 

45% 35% 55% 55% 

Μεγάιε 

(≥250 άηνκα) 
30% - - 45% 

Πηγή: Οδηγόρ εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν 

επισειπήζευν ΙΙ» (2013). 

 

 Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη ε κεξηθή ζηφρεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

θαζψο θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, θαζψο 

πξνβιέθζεθαλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ελίζρπζεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
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επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Δηδηθφηεξα, επηιέμηκεο γηα ελίζρπζε ήηαλ νη αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

Ι.  Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη 

επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο ππέβαιαλ πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ 

επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο, αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ 

επηρνξήγεζεο (45% επηρνξήγεζε γηα κεκνλσκέλν επελδπηηθφ ζρέδην έλαληη 55% 

γηα επελδπηηθφ ζρέδην κε ζπλεξγαζίεο, αληίζηνηρα). 

 ΙΙ.  Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίεο 

είραλ ηε δπλαηφηεηα: (α) λα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε, εθηφο απφ 

δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ 

ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ 

δχν επηιέμηκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ κεηαπνίεζεο, 

θαηαζθεπψλ, επηιέμηκσλ ππεξεζηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ 

κεηαπνηεηηθή, κε επηιέμηκε δξαζηεξηφηεηα (πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 55%) ή (β) 

λα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο 

αιιά κε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο (πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 35%). 

ΙΙΙ. Μεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ θαηαζθεπψλ θαη 

επηιεγκέλσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο είραλ ηε δπλαηφηεηα: (α) λα ππνβάινπλ πξνο 

αμηνιφγεζε, εθηφο απφ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν 

ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κηθξνκεζαίεο επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο ησλ 

θιάδσλ κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ, επηιέμηκσλ ππεξεζηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία 

ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή (πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο 45%) ή (β) λα ππνβάινπλ 

πξνο αμηνιφγεζε δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην ρσξίο ζπλεξγαζίεο αιιά κε 

ρακειφηεξν πνζνζηφ επηρνξήγεζεο (πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο 30%). 

ΙV. Οκάδεο πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

θιάδσλ κεηαπνίεζεο, θαηαζθεπψλ θαη επηιέμηκσλ ππεξεζηψλ), νη νπνίεο 

κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ πξνο αμηνιφγεζε θαη έληαμε, εθηφο απφ ην δηθφ ηνπο 

δηαθξηηφ επελδπηηθφ ζρέδην, θαη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο θνηλψλ ελεξγεηψλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ II 

θαη III, ήηαλ λα ζπκκεηέρεη ζηε ζπλεξγαζία κηα ηνπιάρηζηνλ κεηαπνηεηηθή 

επηρείξεζε, θάηη πνπ ζεκαηνδνηνχζε κία επηκέξνπο ζηφρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξνχζε ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο, θαηά θχξην ιφγν ησλ κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ΙΙ» εληζρχνληαλ επελδπηηθά ζρέδηα πξνυπνινγηζκνχ επέλδπζεο 

απφ  20.000 επξψ έσο 200.000 επξψ γηα ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ – NACE 2008 ηνπ 

πξνγξάκκαηνο
15

 θαη απφ  20.000 επξψ έσο 100.000 επξψ γηα επελδπηηθά ζρέδηα 

επηρεηξήζεσλ ησλ ΚΑΓ 62, 63 θαη 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 

91.
16

  

                                                 
15 Για τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ του προγράμματοσ βλ. Παράρτθμα VI. Οδθγοφ Εφαρμογισ του προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια -
Ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων ΙΙ» (2013),.Για τθ ςτατιςτικι ταξινόμθςθ των ΚΑΔ, βλ. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 
(ΕΛΣΤΑΤ), Ταξινόμθςθ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων ΚΑΔ – NACE 2008. 
16 62: Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, παξνρήο ζπκβνπιψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο, 63: 

Γξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξίαο, 70: Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

δηαρείξηζεο, 70.22 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο, 73: Γηαθήκηζε θαη 
έξεπλα αγνξάο, 73.11.11: Τπεξεζίεο πιήξνπο δηαθήκηζεο, 74: Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, 74.10.1: Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, βηνκεραληθήο ζρεδίαζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο 

εμεηδηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ, 74.10.2: Παξαγσγή πξσηνηχπσλ ζρεδίσλ, 91: Γξαζηεξηφηεηεο βηβιηνζεθψλ, αξρεηνθπιαθείσλ, 
κνπζείσλ θαη ινηπέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Tν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ  πξνηεηλφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο 

ηξηεηίαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο κίαο (1) δσδεθάκελεο πιήξνπο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ). Σν ππφινηπν 

πνζφ, πέξαλ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, έπξεπε λα θαιπθζεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο-δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ινγηδφηαλ σο Ιδησηηθή πκκεηνρή, ε 

νπνία κπνξνχζε λα θαιπθζεί, είηε κε ίδηνπο πφξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε κε 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, εάλ ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

παξερφηαλ κέζσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ (π.ρ. 

δάλεην κε εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ή δάλεην κε επηδνηνχκελν επηηφθην κέζσ 

ηακείνπ ζπλεπέλδπζεο θεθαιαίσλ ζην νπνίν ζπκκεηείρε ην θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηδησηηθνχο θνξείο), ηφηε ε ελίζρπζε απηή ζα έπξεπε ππνρξεσηηθά λα αθαηξεζεί απφ 

ηελ επηρνξήγεζε, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Ιζνδπλάκνπ Δπηρνξήγεζεο.
17

  

Οη επηιέμηκεο δαπάλεο αθνξνχζαλ επελδπηηθά ζρέδηα κε έκθαζε ζηελ παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή ελ γέλεη πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ πψιεζή 

ηνπο ζε λέεο αγνξέο ζην εμσηεξηθφ. ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην κέγηζην 

δπλαηφ πνζνζηφ ελίζρπζεο άλα θαηεγνξία δαπάλεο γηα θάζε δηαθξηηφ επελδπηηθφ 

ζρέδην θαη ηα αληίζηνηρα κέγηζηα επηηξεπφκελα πνζνζηά ή/θαη πνζά ελίζρπζεο:  

 

Πίνακαρ 2: Μέγιζηο δςναηψ ποζοζηψ ενίζσςζηρ aνα  καηηγοπία δαπάνηρ 

 

Α/Α Καηηγοπία Δνέπγειαρ (Γαπάνηρ) 
Μέγιζηο επιλέξιμο ποζοζηψ ζηον 

πποχπολογιζμψ ηος έπγος 

1. Μεραλνινγηθφο & Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο – 

Δηδηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
  50%   

2. Δλέξγεηεο πιεξνθνξηθήο/ηειεπηθνηλσληψλ     30 %   

3. Δλέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπαζίαο 

/εηηθέηαο – Δλέξγεηεο πνηφηεηαο / πηζηνπνίεζεο 

δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

70%   

4. Δλέξγεηεο πξνβνιήο & επηθνηλσλίαο ζε αγνξέο – 

ζηφρνπο (πιελ κειεηψλ) 
60%   

5. Δλέξγεηεο Σερληθήο θαη πκβνπιεπηηθήο 

Τπνζηήξημεο 

30 % θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

40.000 επξψ 

6. Πξνζηαζία ή απφθηεζε θαη ρξήζε παηεληψλ, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο (πιελ κειεηψλ) 

50%   

7. Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ  θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ (κφλν γηα λέεο πνιχ κηθξέο 

θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο). 

20%   

8.  Λνηπέο Δλέξγεηεο / Γαπάλεο (κφλν γηα λέεο πνιχ 

κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο). 
10%   

                                                 
17 Βλ. Εκνικό Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ, Υπολογιςμόσ 
Ακακάριςτοφ Ιςοδυνάμου Ενίςχυςθσ. 
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Πηγή: Οδηγόρ εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν 

επισειπήζευν ΙΙ» (2013). 

 

Η θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε επελδπηηθήο πξφηαζεο ζηηο επηιέμηκεο 

δαπάλεο έπξεπε λα ηεξεί ππνρξεσηηθά ηελ αθφινπζε καζεκαηηθή ζρέζε: 

{(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Π/Τ). Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ νξίζηεθε αξρηθά ζε δεθαπέληε (κήλεο) απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

απφθαζεο έληαμεο ηεο επηρείξεζεο κε δπλαηφηεηα ηξίκελεο (3) παξάηαζεο, ζηελ 

πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο παξάηαζεο πξηλ ηελ αξρηθά θαζνξηδφκελε 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ επελδπηηθψλ 

έξγσλ παξαηάζεθε αξρηθά ζηνπο 18 κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηνπο 21 κήλεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, έσο ηηο 30-12-2015 (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο 

δαπαλψλ ΔΠΑ 2007-2013).
18

 

 

Γενικά ζηοισεία απολογιζμοω ηος Ππογπάμμαηορ
19

 

Με βάζε ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα (κεηά δειαδή θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

ελζηάζεσλ) εληάρζεθαλ ζπλνιηθά 892 επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ 

επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 89.873.782,29 επξψ θαη ζπλνιηθήο δεκφζηαο 

δαπάλεο 38.570.393,01 επξψ, ε νπνία ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ηεο δεζκεπζείζαο 

δεκφζηαο δαπάλεο γηα ην πξφγξακκα (30 εθ. επξψ), δείγκα ηεο πξφζεζεο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα ζηνρεπκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο θαη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο κέζα ζε ζπλζήθεο νμείαο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη παξαηεηακέλεο 

χθεζεο.  

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 56063/245/18-5-2017 (ΑΓΑ: ΧΘΤΧ465ΥΙ8-

ΚΓΚ) φηαλ θαη νινθιεξψζεθε επίζεκα ην πξφγξακκα, 487 επελδπηηθά έξγα 

νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο,
20

 πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 54,6% ησλ εληαγκέλσλ 

έξγσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 44.365.645,43 επξψ, ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 42.705.591,83 επξψ (49,36% ηνπ επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληάμεσλ) θαη ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 18.116.429,41 

επξψ (46,97% ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ησλ εληάμεσλ).  

Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ νινθιεξψζεθαλ ήηαλ ζηνρεπκέλα ζε δξάζεηο 

βειηίσζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ επηρεηξήζεσλ (κηθξνκεζαίσλ θαη 

κεγάισλ), κε κέζν φξν  εγθεθξηκέλνπ Π/Τ 91.099,89 επξψ, κέζν φξν 

επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ 87.691,15 επξψ θαη κέζν φξν θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο 

δαπάλεο 37.200,06 επξψ. 299 απφ ηα 487 ζπλνιηθά νινθιεξσκέλα επελδπηηθά έξγα 

(πνζνζηφ 61,4%) αλήθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, ε νπνία θαηείρε ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζε φξνπο Π/Τ θαη δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

                                                 
18 Βι. Τπνπξγηθή Απφθαζε παξάηαζεο ρξφλνπ νινθιήξσζεο, Οηθ.:63206/49/11-6-2015 (ΑΓΑ: ΧΧ0465ΦΘΗ-Α5Λ) θαη 

Τπνπξγηθή Απφθαζε παξάηαζεο ρξφλνπ νινθιήξσζεο, Οηθ.: 86858/689/25-8-2015 (ΑΓΑ: ΦΠΒΥ465ΦΘΗ-ΜΔΟ). 
19 Τα ςτοιχεία αντλικθκαν από τθν ex-post αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότθτα 
των επιχειριςεων ΙΙ», Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ, Γενικι Διεφκυνςθ Βιομθχανικισ και 
Επιχειρθματικισ Πολιτικισ, Διεφκυνςθ Στιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, Τμιμα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ, 
Βελτίωςθσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Πρόςβαςθσ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων ςε Χρθματοπιςτωτικοφσ Θεςμοφσ (2017) 
τθν επιμζλεια τθσ οποίασ είχε ο γράφων. 
20 Αρχικά ολοκλθρϊκθκαν 483 επενδυτικά ζργα ςυν ακόμθ 4 που εντάχκθκαν κακυςτερθμζνα ςτο πρόγραμμα μετά τθ 
διαδικαςία ενςτάςεων και ολοκλθρϊκθκαν ςε μεταγενζςτερο τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ΕΣΠΑ 
2007-2013 και για το λόγο αυτό, χρθματοδοτικθκαν από το εκνικό ςκζλοσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
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Πνζνζηφ 93% ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πινπνηήζεθε απφ πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη 

κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα:  

 Το 72,68% του ςυνόλου των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν ζργων 
υλοποιικθκε από πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ (354 επενδυτικά ζργα 
εκ ςυνόλου 487) οι οποίεσ κάλυψαν το 64,05% του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου 
Π/Υ (44,4 εκ. ευρϊ) και το 66,15% τθσ καταβλθκείςασ δθμόςιασ δαπάνθσ του 
προγράμματοσ (18,1 εκ. ευρϊ).   

 198 από τα 354 ολοκλθρωμζνα ζργα των πολφ μικρϊν και μικρϊν 
επιχειριςεων (ποςοςτό 55,9%) ανικουν ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ.  

 Οι πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ του τομζα τθσ μεταποίθςθσ που 
ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ ζργα καταλαμβάνουν το 55,93% των 
ολοκλθρωμζνων ζργων τθσ κατθγορίασ (198 από 354 ζργα) ςε ςχζςθ με τουσ 
υπόλοιπουσ κλάδουσ (εμπόριο, ΤΠΕ κλπ) με μζςο όρο Π/Υ επζνδυςθσ 87,1 
χιλ. ευρϊ και μζςο όρο δθμόςιασ δαπάνθσ 38,2 χιλ. ευρϊ.  

 Το 20,3% του ςυνόλου των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν ζργων 
υλοποιικθκαν από μεςαίεσ επιχειριςεισ (99 επενδυτικά ζργα εκ ςυνόλου 
487) οι οποίεσ κάλυψαν το 25,47% του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου Π/Υ (44,4 εκ. 
ευρϊ) και το 26,52% τθσ καταβλθκείςασ δθμόςιασ δαπάνθσ του 
προγράμματοσ.(18,1 εκ. ευρϊ).  

 73 από τα 354 ολοκλθρωμζνα ζργα των πολφ μικρϊν και μικρϊν 
επιχειριςεων (ποςοςτό 20,62%) ανικουν ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ. 

 

Ο κέζνο φξνο εγθεθξηκέλνπ Π/Τ ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ηνπ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 101.418,44 επξψ, ν κέζνο φξνο 

επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ 97.755,94 επξψ θαη ν κέζνο φξνο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο 

δαπάλεο 42.227,46 επξψ. Οη κεζαίεο κεηαπνηεηηθέο θαηέρνπλ ην 73,74% ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπο (73 απφ 99 έξγα) κε κέζν φξν Π/Τ 123,1 ρηι. επξψ θαη κέζν φξν 

δεκφζηαο δαπάλεο 53,3 ρηι. επξψ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο πνπ νινθιήξσζαλ ηα επελδπηηθά ηνπο έξγα απνηεινχλ ην 82,35% ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπο (28 απφ 34 έξγα) κε κέζν φξν Π/Τ 145 ρηι. επξψ θαη κέζν φξν 

δεκφζηαο δαπάλεο 41,5 ρηι. επξψ. Δπηπιένλ, νη επσθεινχκελεο πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα πινπνίεζαλ επελδπηηθά ζρέδηα κε Π/Τ 

κεγαιχηεξνπο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ άιισλ θιάδσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα 

πινπνηήζνπλ νινθιεξσκέλα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε λέεο αγνξέο αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγήζεθαλ 23 λέεο ζέζεηο πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (ε ελ ιφγσ δαπάλε ήηαλ επηιέμηκε κφλν γηα ηηο λέεο πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο) θαη νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο νθηψ (8) ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

κεγάισλ, κεζαίσλ θαη κηθξψλ, πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.  

Σέινο, απεληάρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα ζπλνιηθά 405 επελδπηηθά έξγα (45,4% 

ησλ εληάμεσλ). Οη απεληάμεηο νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν ζε κε πινπνίεζε θαη ζε 

παξαηηήζεηο δηθαηνχρσλ, θαζψο θαη ζηε κε ηήξεζε ησλ φξσλ πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα, ιφγσ κε πξνζθφκηζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο, ππέξβαζεο 

νξίνπ ρξεκαηνδφηεζεο Καλνληζκνχ de minimis θαη πεξηθνπψλ δαπαλψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαη 
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πηζηνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θάησ απφ ην φξην ησλ 20.000 επξψ πνπ πξνέβιεπε 

ν νδεγφο εθαξκνγήο. 

 

Ανάλςζη ζςμπεπαζμάηυν απολογιζμοω ηος Ππογπάμμαηορ
21

 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα (εληάμεσλ, νινθιεξψζεσλ θαη απεληάμεσλ), 

πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα γεληθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Ολοκλθρϊκθκε το 54,6% του ςυνόλου των ενταγμζνων επενδυτικϊν ζργων. 

 Απεντάχκθκε το 45,4% του ςυνόλου των ενταγμζνων επενδυτικϊν ζργων. 

 Ο ςυνολικόσ επιχορθγοφμενοσ Π/Υ των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν ζργων 
ανιλκε ςτο 47,52% του ςυνολικοφ επιχορθγοφμενου Π/Υ των ενταγμζνων 
επενδυτικϊν ζργων. 

 Η δθμόςια δαπάνθ των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν ζργων ανιλκε ςτο 
47% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ των ενταγμζνων επενδυτικϊν ζργων. 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη σο πξνο ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1): 

 

- 354 πολφ μικρζσ και μικρζσ επιχειριςεισ ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ 
ζργα και αντιςτοιχοφν το 72,69% του ςυνόλου των ολοκλθρωμζνων 
επενδυτικϊν ζργων. Επιπρόςκετα, θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία (πολφ μικρζσ 
και μικρζσ) αντιςτοιχοφν ςτο 64% του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου Π/Υ και ςτο 
66,15% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ των ολοκλθρωμζνων ζργων. 

- 99 μεςαίεσ επιχειριςεισ ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ ζργα και 
αντιςτοιχοφν ςτο 20,33% του ςυνόλου των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν 
ζργων, καλφπτοντασ το 25,47% του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου Π/Υ και το 
26,52% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ των ολοκλθρωμζνων ζργων.  

- 34 μεγάλεσ επιχειριςεισ ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ ζργα και 
αντιςτοιχοφν ςτο 6,98% του ςυνόλου των ολοκλθρωμζνων επενδυτικϊν 
ζργων, καλφπτοντασ το 10,48% του ςυνολικοφ εγκεκριμζνου Π/Υ και το 
7,33% τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ των ολοκλθρωμζνων ζργων. 

 

Σε ό,τι αφορά τθν κλαδικι διάςταςθ του προγράμματοσ κατά τθν ολοκλιρωςθ 

των επενδυτικϊν ζργων (βλ. Παράρτθμα, Πίνακασ 2, Διάγραμμα 1), επί ςυνόλου 487 

ολοκλθρωμζνων ζργων, το 61,4% ανικει ςτθ μεταποίθςθ (299 ζργα). Επιπλζον, το 

15% ανικει ςτο εμπόριο (73), το 13,35% ςε Τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και 

Επικοινωνιϊν – ΤΠΕ (65), το 5,95% ςε επαγγελματικζσ/επιςτθμονικζσ 

δραςτθριότθτεσ, 2,05% ςτισ καταςκευζσ, το 1,03% ςτθν υγεία και το 1,23% 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν κατθγορία «άλλο». Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Πίνακα 2 

και των Διαγραμμάτων 2 και 3 του Παραρτιματοσ, θ μεταποίθςθ κατζλαβε το 

68,44% του επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ22 των ολοκλθρωμζνων ζργων (29,2 

                                                 
21 ο.π. υποςθμείωςθ 19.  
22 Ωσ επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ νοείται για το πρόγραμμα ο εγκεκριμζνοσ Π/Υ του επενδυτικοφ ςχεδίου ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ του Οδθγοφ Εφαρμογισ ωσ προσ τα ελάχιςτα και μζγιςτα όρια Π/Υ (ελάχιςτο όριο 20.000 ευρϊ και μζγιςτο 
όριο 100.000 ευρϊ ι 200.000 ευρϊ ανάλογα με τουσ επιλζξιμουσ ΚΑΔ) κι επίςθσ, ςφμφωνα με τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ τθσ 
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εκ. ευρϊ) και το 69,69% (12,6 εκ. ευρϊ) τθσ καταβλθκείςασ δθμόςιασ δαπάνθσ των 

ολοκλθρωμζνων ζργων. Αντίςτοιχα, το εμπόριο κατζλαβε το 13,85% (5,9 εκ. ευρϊ) 

του επιχορθγοφμενου Π/Υ των ολοκλθρωμζνων ζργων και το 11,98% (2,1 εκ. ευρϊ) 

τθσ καταβλθκείςασ δθμόςιασ δαπάνθσ τουσ και οι ΤΠΕ το 10,20% (4,35 εκ. ευρϊ) και 

το 10,70% (1,95 εκ. ευρϊ) αντίςτοιχα (για τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ τα ςχετικά 

ποςοςτά ανζρχονται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 2).  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2 θαη ησλ Γηαγξακκάησλ 4 θαη 5 

ηνπ Παξαξηήκαηνο, ν κέζνο φξνο ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 299 

νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ηεο κεηαπνίεζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 97,8 ρηιηάδεο επξψ κε 

κέζν φξν (κ.ν.) δεκφζηαο δαπάλεο 42,2 ρηιηάδεο επξψ. Σα αληίζηνηρα πνζά γηα ην 

εκπφξην (73 έξγα) αλέξρνληαη ζε 81 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. Π/Τ) θαη 29,7 ρηιηάδεο επξψ 

(κ.ν. δεκφζηαο δαπάλεο), γηα ηηο ΣΠΔ (65 έξγα) 67 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. Π/Τ) θαη 30 

ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. δεκφζηαο δαπάλεο), γηα ηηο επαγγεικαηηθέο/επηζηεκνληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (29 έξγα) 45,6 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. Π/Τ) θαη 20,4 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. 

δεκφζηαο δαπάλεο), γηα ηηο θαηαζθεπέο (10 έξγα) 88,2 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. Π/Τ) θαη 

37,4 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. δεκφζηαο δαπάλεο), γηα ηελ πγεία (5 έξγα) 101,2 ρηιηάδεο 

επξψ (κ.ν. Π/Τ) θαη 39,3 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. δεκφζηαο δαπάλεο) θαη γηα ηελ 

θαηεγνξία «άιιν» (6 έξγα) 83,2 ρηιηάδεο επξψ (κ.ν. Π/Τ) θαη 34,5 ρηι. επξψ (κ.ν. 

δεκφζηαο δαπάλεο). 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2 θαη ηνπ Γηαγξάκκαηνο 6 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο, πξνθχπηεη φηη ε θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο ζηε 

κεηαπνίεζε (12.63 εθ. επξψ) αλήιζε ζε πνζνζηφ 41,63% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ 

Π/Τ γηα ηε κεηαπνίεζε (30,32 εθ. επξψ), ελψ γηα ην εκπφξην ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

αλέξρεηαη ζε 35,35% (θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο 2,17 εθ. επξψ 

επί ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ Π/Τ γηα ην εκπφξην 6,14 εθ. επξψ. Δπηπιένλ, ε 

θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο ζηηο ΣΠΔ (1,95 εθ. επξψ) αλήιζε ζε 

πνζνζηφ 43,13% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ Π/Τ γηα ηηο ΣΠΔ (4,52 εθ. επξψ), ελψ γηα 

ηηο επαγγεικαηηθέο/επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη 

ζε 40,9% (θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο 590.828,98 επξψ επί 

ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ Π/Τ γηα ην εκπφξην 1.444.497,00 επξψ). Δπίζεο, ε 

θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο ζηηο θαηαζθεπέο (374.340,86 επξψ) 

αλήιζε ζε πνζνζηφ 41,94% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ Π/Τ γηα ηηο θαηαζθεπέο 

(892.433,51 επξψ), ελψ γηα ηελ πγεία ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 37,85% 

(θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο 196.294,19 επξψ επί ζπλνιηθνχ 

εγθεθξηκέλνπ Π/Τ γηα ην εκπφξην 518.643,14 επξψ). Σέινο, γηα ηελ θαηεγνξία 

«άιιν» ε θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε νινθιήξσζεο (210 ρηιηάδεο επξψ) αλήιζε 

ζε πνζνζηφ 39,76% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ Π/Τ ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο (520 

ρηιηάδεο επξψ). 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θιάδνπ θαη κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηα 

επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθχπηεη φηη νη 

επσθεινχκελεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

πινπνίεζαλ επελδπηηθά ζρέδηα κε Π/Τ κεγαιχηεξνπο ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ 

                                                                                                                                            
μακθματικισ ςχζςθσ: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} ≥ (60% * Π/Υ) ωσ προσ τθν κατανομι του προχπολογιςμοφ κάκε επενδυτικισ 
πρόταςθσ ςτισ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν. Επιπλζον, ο επιχορθγοφμενοσ Π/Υ μποροφςε να είναι μικρότεροσ του 
ςυνολικοφ Π/Υ μιασ επενδυτικισ πρόταςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που μία επιχείρθςθ είχε υποβάλει πρόταςθ για υπαγωγι ςτο 
πρόγραμμα, θ οποία περιλάμβανε και δαπάνεσ που δεν κάλυπταν τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ 
επιχείρθςθ όφειλε να ολοκλθρϊςει το επενδυτικό ςχζδιο καλφπτοντασ με ίδιουσ πόρουσ τισ επιπλζον δαπάνεσ που δεν ιταν 
επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ.  



e-Περιοδικό Επιζηήμης & Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

                               15 (2), 2020                                                                                                                               72 

 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ησλ άιισλ θιάδσλ 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηη κεγαιχηεξεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ 

ηνκέα, αιιά θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα πινπνηήζνπλ νινθιεξσκέλα επελδπηηθά ζρέδηα 

πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε λέεο αγνξέο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο 

πνπ νινθιήξσζαλ ηα επελδπηηθά ηνπο έξγα θαηαιακβάλνπλ ην 55,93% ησλ 

νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ηεο θαηεγνξίαο (198 απφ 354 έξγα) ζε ζρέζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο (εκπφξην, ΣΠΔ) κε κέζν φξν Π/Τ επέλδπζεο 87,1 ρηι. επξψ θαη 

κέζν φξν δεκφζηαο δαπάλεο 38,2 ρηι. επξψ, ελψ νη κεζαίεο κεηαπνηεηηθέο θαηέρνπλ 

ην 73,74% ηεο θαηεγνξίαο ηνπο (73 απφ 99 έξγα) κε κέζν φξν Π/Τ 123,1 ρηι. επξψ 

θαη κέζν φξν δεκφζηαο δαπάλεο 53,3 ρηι. επξψ. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα 

ηεο κεηαπνίεζεο πνπ νινθιήξσζαλ ηα επελδπηηθά ηνπο έξγα απνηεινχλ ην 82,35% 

ηεο θαηεγνξίαο ηνπο (24 απφ 38 έξγα) κε κέζν φξν Π/Τ 145 ρηι. επξψ θαη κέζν φξν 

δεκφζηαο δαπάλεο 41,5 ρηι. επξψ. 

Δπηπξφζζεηα: 

 Από τισ 299 επιχειριςεισ τθσ μεταποίθςθσ που ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά 
τουσ ζργα, το 66,22% (198) ανικουν ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν και 
μικρϊν επιχειριςεων,  το 24,41% (73) ςτισ μεςαίεσ και το 9,36% (28) ςτισ 
μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

 Από τισ 73 επιχειριςεισ του εμπορίου που ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ 
ζργα, το 84,93% (62) ανικουν ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν και μικρϊν 
επιχειριςεων και το 15,07% (11) ςτισ μεςαίεσ επιχειριςεισ. 

 Από τισ 65 επιχειριςεισ των ΤΠΕ που ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ ζργα, το 
89,23% (58) ανικουν ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν και μικρϊν 
επιχειριςεων, το 9,23% (6) ςτισ μεςαίεσ και το 1,54% (1) ςτισ μεγάλεσ 
επιχειριςεισ. 

 Από τισ 29 επιχειριςεισ που ανικουν ςτισ επαγγελματικζσ/επιςτθμονικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά τουσ ζργα, το 82,76% (24) 
ανικουν ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων, το 10,34% 
(3) ςτισ μεςαίεσ και το 6,9% (2) ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

 Από τισ 10 επιχειριςεισ που ανικουν ςτισ καταςκευζσ και ολοκλιρωςαν τα 
επενδυτικά τουσ ζργα, το 80% ανικουν ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν και 
μικρϊν επιχειριςεων, το 10% ςτισ μεςαίεσ και το 10% ςτισ μεγάλεσ 
επιχειριςεισ. 

 Από τισ 5 επιχειριςεισ που ανικουν ςτθν υγεία και ολοκλιρωςαν τα επενδυτικά 
τουσ ζργα, το 20% ανικει ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν και μικρϊν 
επιχειριςεων, το 60% ςτισ μεςαίεσ και το 20% ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

 Από τισ 6 επιχειριςεισ που ανικουν ςτθν κατθγορία «άλλο» και ολοκλιρωςαν 
τα επενδυτικά τουσ ζργα, το 50% (3) ανικουν ςτθν κατθγορία των πολφ μικρϊν 
και μικρϊν επιχειριςεων, το 33,33% (2) ςτισ μεςαίεσ και το 16,67% (1) ςτισ 
μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηα ζηνηρεία 

ησλ νινθιεξσκέλσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 6) πξνθχπηεη 

φηη ε πιεηνςεθία ηνπο κε πνζνζηφ 79,26% έρεη έδξα ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, κε ηα πνζνζηά λα αλέξρνληαη ζε 49,69% (242 έξγα) θαη 29,57% (144 

έξγα), αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ ε Γπηηθή Μαθεδνλία κε πνζνζηφ 5,13% (25 έξγα), ε 

ηεξεά Διιάδα κε πνζνζηφ 4,11% (20 έξγα), ε Κξήηε κε πνζνζηφ 2,46% (12 έξγα), 
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ε Θεζζαιία κε πνζνζηφ 2,05% (10 έξγα), ε Πεινπφλλεζνο κε πνζνζηφ 1,64% (8 

έξγα), ε Γπηηθή Διιάδα κε πνζνζηφ 1,44% (7 έξγα), ην Βφξεην Αηγαίν κε πνζνζηφ 

0,82% (4 έξγα), ε Ήπεηξνο κε πνζνζηφ 0,41% (2 έξγα) θαη ηα Ιφληα Νεζηά κε 

πνζνζηφ 0,21% (1 έξγν). Δπηπξφζζεηα, ζηελ Αηηηθή ν ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο Π/Τ 

ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 20.243.369,55 επξψ θαιχπηνληαο ην 

45,63% ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ Π/Τ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην 44,58% ηεο 

εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ν 

ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο Π/Τ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ 

13.912.725,81 επξψ θαιχπηνληαο ην 31,36% ηνπ ζπλνιηθνχ εγθεθξηκέλνπ Π/Τ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ην 32,19% ηεο εγθεθξηκέλεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 7 θαη ηνπ Γηαγξάκκαηνο 7 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο,, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνζνζηφ 70,66% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 

(δειαδή 171 απφ ηα 242 ζπλνιηθά εληαγκέλα έξγα) αθνξνχζαλ πνιχ κηθξέο θαη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο απνξξνθψληαο ην 62,54% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πεξηθέξεηα, πνζνζηφ 11,09% (54 έξγα) κεζαίεο  νη νπνίεο 

απνξξφθεζαλ ην 29,91% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πεξηθέξεηαο επηρεηξήζεηο θαη 

πνζνζηφ 3,49% (17 έξγα) κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Αληίζηνηρα, ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνζνζηφ 80,56% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ (δειαδή 116 απφ ηα 

144 ζπλνιηθά εληαγκέλα έξγα) αθνξνχζαλ πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

απνξξνθψληαο ην 75,46% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

πεξηθέξεηα, πνζνζηφ 4,11% (20 έξγα) κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνξξφθεζαλ 

ην 19,33% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη πνζνζηφ 1,64% (8 έξγα) 

αθνξνχζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

H παξαπάλσ αλάιπζε σο πξνο ηε γεσγξαθηθή – πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπκβαδίδεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη πεξηθέξεηεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη δχν κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο, δειαδή ε Αζήλα θαη ε Θεζζαινλίθε αληίζηνηρα, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζνβαξέο πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο, ζηηο νπνίεο νδεγνχλ ζε άληζε θαηαλνκή ησλ 

ππνδνκψλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο (Πεηξάθνο, Φπράξεο Ι., 

2004 ζε Σδαβέια Β., 2019).  

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο (βι. Παξάξηεκα, Πίλαθαο 

8), ε έλδπζε θαη ηα ηξφθηκα απνηεινχλ ηνπο θιάδνπο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα πνπ 

είραλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα (13,38% θαη 13,04%, αληίζηνηρα), 

ελψ αθνινπζνχλ νη θιάδνη ησλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (9,36%), ηα ρεκηθά (9,03%), ν 

ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο (7,69%) θαη ηα κεραλήκαηα (7,36%). Απφ ηνπο 

παξαπάλσ θιάδνπο, ηα ρεκηθά παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν κέζν φξν 

επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ (125,9 εθ. επξψ), θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν κέζν φξν δεκφζηαο 

δαπάλεο (55,89 ρηι. επξψ) θαη αθνινπζνχλ νη θιάδνη ησλ κεραλεκάησλ κε κέζν φξν 

Π/Τ 115 εθ. επξψ θαη κέζν δεκφζηαο δαπάλεο 49,6 εθ. επξψ θαη ηξνθίκσλ κε κέζν 

φξν Π/Τ 105,8 εθ. επξψ θαη κέζν φξν δεκφζηαο δαπάλεο 41,8 εθ. επξψ.  

Δπηπιένλ, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 8 πνπ θαη ηνπ Γηαγξάκκαηνο 8 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο, πξνθχπηεη φηη ν θιάδνο ησλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ παξνπζίαζε κέζν 

φξν επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ  96,3 ρηι. επξψ θαη κέζν φξν θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο 

δαπάλεο 40,3 εθ. επξψ, ελψ ν θιάδνο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 95,5 εθ. επξψ θαη 

39,9 εθ. επξψ, αληίζηνηρα. Ο θιάδνο ηεο έλδπζεο εκθάληζε κέζν φξν 

επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ 90,5 εθ. επξψ θαη κέζν φξν δεκφζηαο δαπάλεο 39,9 εθ. επξψ. 

Δπηπξφζζεηα, ν θιάδνο ησλ πιαζηηθψλ παξνπζηάδεη πςειφ κέζν φξν 

επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ (125,7 ρηι. επξψ) θαζψο θαη κέζν φξν θαηαβιεζείζαο 
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δεκφζηαο δαπάλεο (56,6 ρηι. επξψ). Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν θιάδνο ηεο 

θαξκαθνβηνκεραλίαο παξφιν πνπ θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην εγρψξηα, δελ 

ζπκκεηείρε αλάινγα ζην πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηνλ εμσζηξεθή ηνπ 

ραξαθηήξα, πηζαλφλ γηαηί είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο θπξίσο ζηελ παξαγσγή 

γελφζεκσλ θαξκάθσλ θαη πξντφλησλ απεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ειιεληθή 

αγνξά (ΔΟΠΠΤ, λνζνθνκεία). 

 

ςμπεπάζμαηα απψ ηην ςλοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ 

 

Σν πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα -Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ΙΙ» 

απνηέιεζε ζπλέρεηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ (Δμσζηξέθεηα Ι) κε ζεκαληηθέο φκσο 

βειηηψζεηο σο πξνο (α) ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα πξνκήζεηα 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, (β) ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο θαη (γ) ηα πνζνζηά ελίζρπζεο. Πξνέβιεπε 

απνθιεηζηηθά ηε ρνξήγεζε κε επηζηξεπηέσλ επηρνξεγήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο-

δηθαηνχρνπο. Οινθιεξψζεθαλ επηηπρψο επελδπηηθά ζρέδηα ζε πνζνζηφ 55% ησλ 

εληάμεσλ. Γηα ην γεγνλφο ηεο απέληαμεο ηνπ ππφινηπνπ 45% ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ην γεγνλφο φηη νη δηθαηνχρνη θιήζεθαλ λα ηα πινπνηήζνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεηψπηζε ε ειιεληθή 

νηθνλνκία θη επηπξφζζεηα, είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θεθαιαίσλ 

(capital controls) πνπ επηβιήζεθαλ ηνλ Ινχλην 2015, δειαδή κέζα ζε ηδηαίηεξα 

αξλεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ έλα εμαηξεηηθά πςειφ 

βαζκφ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλαδεηθλχνληαη 

πηπρέο ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ην κέγεζνο, ηνλ θιάδν θαη ηελ 

πεξηθέξεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ησλ 

εληαγκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ αθνινπζνχλ νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο φκσο ππεξηεξνχλ, 

ηφζν ζε φξνπο επηρνξεγνχκελνπ Π/Τ, φζν θαη ζε φξνπο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο 

δαπάλεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, παξφιν πνπ ήηαλ ιίγεο ζε αξηζκφ εληάμεσλ, είραλ 

ζεκαληηθφ κεξίδην ζηνλ επηρνξεγνχκελν Π/Τ αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε, ελψ αλήθαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θιαδηθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

επσθεινχκελεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

πινπνίεζαλ επελδπηηθά ζρέδηα κε πξνυπνινγηζκνχο κεγαιχηεξνπο ησλ πνιχ κηθξψλ, 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ησλ άιισλ θιάδσλ. Η 

εμέιημε νθείιεηαη αθελφο, ζην γεγνλφο φηη ην κέγηζην φξην ηνπ επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζφξηδε ν νδεγφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξν ησλ 

άιισλ επηιέμηκσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θη αθεηέξνπ, αληηθαηνπηξίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ πξφζεζή ηνπο λα πινπνηήζνπλ νινθιεξσκέλα 

επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε 

λέεο αγνξέο. Η έλδπζε θαη ηα ηξφθηκα απνηεινχλ ηνπο θιάδνπο πνπ είραλ ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηαπνίεζεο ζην πξφγξακκα, ελψ ηα 

ρεκηθά παξνπζίαζαλ ην κεγαιχηεξν κέζν φξν επηρνξεγνχκελνπ θαζψο θαη ην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν δεκφζηαο δαπάλεο. Σν πξφγξακκα αθφκε παξνπζίαζε έληνλε 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε, θαζψο ην 80% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ  πινπνηήζεθαλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηα πνζνζηά λα αλέξρνληαη ζε 

49,69% θαη 29,57% αληίζηνηρα, αλαδεηθλχνληαο γηα άιιε κηα θνξά ην κείδνλ γηα ηε 
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ρψξα δήηεκα ηεο έληνλεο ρσξηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζπγθέληξσζεο ζηηο ελ ιφγσ 

πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  

ε φξνπο ζπλεηζθνξάο ζηελ απαζρφιεζε ην πξφγξακκα παξνπζίαζε ρακειή 

επίδνζε, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνιηθά 23 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

πξνζσπηθνχ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο εηδηθφηεηεο marketing θαη πσιήζεσλ ζε 

μέλεο αγνξέο, θπξίσο απφ λέεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ θαη νη κφλεο πνπ 

επηδνηήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ην πξφγξακκα 

επηδνηνχζε αξθεηά πςειφηεξα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζρήκαηα 

ζπλεξγαζίαο, ηειηθά νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο κφλν νθηψ (8) απφ απηέο, 

ππνδειψλνληαο φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν πιαίζην 

ελφο πξνγξάκκαηνο θξαηηθήο ελίζρπζεο, κάιινλ  δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο, παξά δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα αθνινπζεί έλα επξχηεξν πιαίζην θαλφλσλ απφ έλα 

απιφ ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο ην νπνίν πξνβιεπφηαλ ην πξφγξακκα, ψζηε νη 

ζπλεξγαζίεο απηέο λα έρνπλ καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα θαη λα κελ νινθιεξψλνληαη 

κε ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Κάηη πνπ ζίγνπξα ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη δηάζεζε εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εγθαζίδξπζε 

κφληκσλ ζπλεξγαζηψλ πνπ ζα είλαη ακνηβαία επσθειείο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απηέο.  

Δπηπξφζζεηα, ε ζπλνιηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ απφ ηελ πιεπξά 

ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ραξαθηεξίδεηαη ρξνλνβφξα,
23

 θπξίσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζεκάησλ πνπ έπξεπε λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ θεληξηθή επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπνδειψλεη επίζεο θαη ηελ απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πξάγκα πνπ δελ 

θξίλεηαη αξλεηηθά θαζψο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο έρνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη ηε 

ζρεηηθή εμεηδίθεπζε θη εκπεηξία, κπνξεί φκσο ζίγνπξα λα βειηησζεί πεξηζζφηεξν ζην 

κέιινλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο
24

 επηβξαβεχνπλ ηε ζηξαηεγηθή επηινγή ζηφρεπζεο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζε ηνκείο θαη θιάδνπο κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ εμσζηξεθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, φπσο ε κεηαπνίεζε θη επηιεγκέλνη ππνζηεξηθηηθνί ζε απηή 

θιάδνη ησλ ηνκέσλ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ. Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ζε φξνπο 

δεκφζηαο δαπάλεο θαη επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απέζπαζε ν ηνκέαο ηεο 

κεηαπνίεζεο, θαζψο νη επηρεηξήζεηο ηνπ αληαπνθξίζεθαλ κε ζεκαληηθή επάξθεηα ζηηο 

ηδηαίηεξα απμεκέλεο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαθέξλνληαο λα 

νινθιεξψζνπλ ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ζε κία εμαηξεηηθά δχζθνιε γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ζπγθπξία. Η ζηξαηεγηθή ζηφρεπζεο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζε 

θιάδνπο κε απνδεδεηγκέλεο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο, φπσο ε 

κεηαπνίεζε θη ππνζηεξηθηηθνί πξνο απηή θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο, θαίλεηαη φηη έρεη 

εθιείςεη ζηηο πξνθεξπρζείζεο δξάζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθφηεηα – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα - Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ) ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 

                                                 
23 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, βλ. Εx-post αξιολόγηςη αποτελεςμάτων προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια – Ανταγωνιςτικότητα 
των επιχειρήςεων ΙΙ  (2017), Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ, Γενικι Διεφκυνςθ Βιομθχανικισ και 
Επιχειρθματικισ Πολιτικισ, Διεφκυνςθ Στιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, Τμιμα Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ, 
Βελτίωςθσ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ και Πρόςβαςθσ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων ςε Χρθματοπιςτωτικοφσ Θεςμοφσ. 
24 ο.π. υποςθμείωςθ 20. 
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πξφγξακκα «Δπηρεηξνχκε Έμσ»,
25

 ην νπνίν κε πξνυπνινγηζκφ 53 εθ. επξψ (ζρεδφλ 

δηπιάζην απφ ην πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα - Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ΙΙ») απεπζχλζεθε ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία πνιχ 

πην επξεία γθάκα θσδηθψλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο ζηφρεπζε, κε 

επηθέληξσζε απνθιεηζηηθά ζε δαπάλεο πξνβνιήο θαη ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πινπνίεζεο εθ κέξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ελφο νινθιεξσκέλνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εμσζηξεθνχο ραξαθηήξα ηνπο. Δπηιέρζεθε επνκέλσο απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ 

άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ εμσζηξέθεηα, έλα πξφγξακκα κε θχξην ζηφρν ηελ 

απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο θαη ρσξίο ηελ 

απαηηνχκελε ζηφρεπζε πξνο ηελ ελίζρπζε θιάδσλ κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη 

εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

Πποηάζειρ  

 

Ο ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ θξαηηθήο ελίζρπζεο σο εξγαιείν άζθεζεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλεη ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πνξεία πινπνίεζεο παιαηφηεξσλ 

δξάζεσλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο θαη λα 

θεθαιαηνπνηνχληαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κειινληηθά 

κε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνβιήκαηα πνπ πξνζπαζεί ε δεκφζηα 

πνιηηηθή λα επηιχζεη κέζσ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σα 

ηειεπηαία ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα επξχηεξν ζρέδην θξαηηθήο παξέκβαζεο 

ζηελ νηθνλνκία, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηνπο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο κε βάζε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζηνπο 

ηξφπνπο παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα, γηα ηα πξνγξάκκαηα θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηεξνγέλεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο ε γεσγξαθηθή-πεξηθεξεηαθή ζπγθέληξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο ζηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ε 

ζπλεηζθνξά ησλ θιάδσλ ζηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, ην 

κέζν χςνο επέλδπζεο ζε παξεκθεξή πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ην 

παξειζφλ θαη ε επηθέληξσζε ησλ εξγαιείσλ ζηήξημεο ζην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ψζηε λα θαιχπηνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη επηκέξνπο αλάγθεο.  

Η θξαηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη ηέινο, λα ιακβάλεη ππφςε ηε δηάξζξσζε ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ λα γίλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο 

ππεξεζίεο, ρσξίο ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη λα 

δηακνξθσζεί ην θαηάιιειν ζρήκα, ψζηε ηα πξνγξάκκαηα λα ζρεδηάδνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνκεαθά θαη ζπλνιηθά θαη πεξαηηέξσ λα παξαθνινπζνχληαη, είηε θεληξηθά απφ ηηο 

ίδηεο ππεξεζίεο, είηε απνθεληξσκέλα απφ εμεηδηθεπκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ θνξείο, 

ππφ ηελ παξαθνινχζεζε πάληνηε ησλ θεληξηθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. ην πιαίζην απηφ, νη Δηδηθέο Τπεξεζίεο 

Γηαρείξηζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πφξσλ ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ: (α) ζεκείνπ επαθήο κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

επζχλεο ηνπο, (β) έγθξηζεο ησλ επηκέξνπο πξνγξακκάησλ πνπ ππέβαιαλ ηα 

                                                 
25 Βλ. οδθγό εφαρμογισ προγράμματοσ «Επιχειροφμε Ζξω» ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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ππνπξγεία θαη νη πεξηθέξεηεο, (γ) νηθνλνκηθήο-ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη δηαζχλδεζεο κε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ 

Δληζρχζεσλ θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα έξγσλ ΔΠΑ θαη (δ) 

ειέγρνπ πινπνίεζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ζε επφκελν ζηάδην, κεηά 

δειαδή ηνλ πξσηνγελή έιεγρν, ν νπνίνο θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαηεζεί ζηηο θεληξηθέο 

θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη ηα πξνγξάκκαηα ή/θαη ζε θάπνην 

εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ θνξέα πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επίβιεςε ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θνκβηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

θξαηηθήο ελίζρπζεο, ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ δεκφζηαο 

πνιηηηθήο πνπ δελ ζα ιακβάλεη ππφςε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ απνξξνθεηηθφηεηα 

ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πφξσλ κίαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αιιά ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ εηεξνγέλεηά ηνπο. Γηα 

ηελ θάιπςε δε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη κία ζχγρξνλε 

δεκφζηα δηνίθεζε, ε νπνία καθξηά απφ αληαγσληζκνχο θαη κηθξνπνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο, ζα ρξεζηκνπνηεί φιε ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εμεηδίθεπζε θαη 

εκπεηξία ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ έρνπλ καθξφρξνλε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζπλεξγαηηθά θαη αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
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Πίνακαρ 1: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα μέγεθορ επισείπηζηρ 
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Πίνακαρ 2: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα κλάδο 
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Μεγάιεο 34 6.981 4.650 10.48 136.7 4.435 10.38 130.4 1.328 7.331 39.06 28.55

Δπενδςηικά ζσέδια ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ Δπισοπηγοωμενορ Πποχπολογιζμψρ Γημψζια Γαπάνη Ολοκλήπυζηρ
Μέγεθορ 

Δπισείπηζηρ

Ν % εκ. € % μ.ο. σιλ. € εκ. € % μ.ο. σιλ. € εκ. € % μ.ο. σιλ. € % ππ/μοω

Μεηαπνίεζε 299 61.39 30.32 68.35 101.4 29.22 68.44 97.75 12.62 69.69 42.22 41.63

Δκπφξην 73 14.98 6.14 13.84 84.11 5.915 13.85 81.03 2.17 11.98 29.73 35.34

ΣΠΔ 65 13,35 4,52 10,2 69,6 4,35 10,19 66,96 1,95 10,77 30,02 43,13

Άιιν * 6 1,23 0,52 1,17 86,87 0,5 1,17 83,18 0,21 1,14 34,54 39,76

Δπαγγεικαηηθέο / 

Δπηζηεκνληθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο

29 5.95 1.44 3.26 49.81 1.321 3.09 45.56 0.51 3.261 20.37 40.90

Καηαζθεπέο 10 2.053 0.89 2.011 89.24 0.88 2.064 88.16 0.38 2.066 37.43 41.94

Τγεία 5 1.026 0.52 1.169 103.7 0.51 1.185 101.2 0.19 1.083 39.25 37.84

Δπενδςηικά σέδια ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ Δπισοπηγοωμενορ Πποχπολογιζμψρ Γημψζια Γαπάνη Ο λοκλήπυζηρ

Κλάδορ

https://www.ggb.gr/el/node/1289
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ολοκλήπυζηρ ηυν επενδςηικών έπγυν ηος Ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια – 

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ», Οικ.: 56063/245/18-5-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΘΥΩ465ΦΙ8-ΚΔΚ). 

 

Γιάγπαμμα 1: Απιθμψρ ολοκληπυμένυν επενδςηικϊν ζσεδίυν άνα κλάδο 

 

 
Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 

 

Γιάγπαμμα 2: Δπισοπηγοωμενορ πποχπολογιζμψρ ολοκληπυμένυν επενδςηικϊν 

ζσεδίυν άνα κλάδο 

 
 

Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 
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Γιάγπαμμα 3: Γημψζια δαπάνη ολοκληπυμένυν επενδςηικϊν ζσεδίυν άνα κλάδο 

 

 

Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 

 

Γιάγπαμμα 4: Μέζορ Όπορ επισοπηγοωμενος Π/Τ ολοκληπυμένυν επενδςηικϊν 

ζσεδίυν άνα κλάδο 

 

 
Πηγή: Ex-post αξιολόγηςη αποτελεςμάτων προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια -

Ανταγωνιςτικότητα των επιχειρήςεων ΙΙ» (2017). 
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Γιάγπαμμα 5: Μέζορ Όπορ Γημψζιαρ Γαπάνηρ ολοκληπυμένυν επενδςηικϊν 

ζσεδίυν άνα κλάδο 

 

 

Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 

 

 

Γιάγπαμμα 6: Γημψζια δαπάνη ολοκληπυμένυν επενδςηικϊν ζσεδίυν υρ % ηος 

ζςνολικοω Π/Τ άνα κλάδο 
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Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 

 

 

Πίνακαρ 3: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα κλάδο και μέγεθορ 

επισειπήζευν 

 

 
* Σηην καηηγοπία «Άλλο» ενηάζζονηαι οι ΚΑΔ 01.6 «Υποζηηπικηικέρ ππορ ηη γευπγία 

δπαζηηπιόηηηερ και δπαζηηπιόηηηερ μεηά ηη ζςγκομιδή» (1 έπγο), 08.11.11 «Εξόπςξη 

μαπμάπυν και άλλυν αζβεζηολιθικών λίθυν, για μνημεία ή κηίπια» (2 έπγα), 38.22 

«Επεξεπγαζία και διάθεζη επικίνδςνυν αποππιμμάηυν» (1 έπγο),  38.31.12 «Υπηπεζίερ 

αποζςναπμολόγηζηρ ασπηζηεςμένυν ειδών, εκηόρ ζκαθών και πλυηών καηαζκεςών» 

(1 έπγο) 38.32.29 «Υπηπεζίερ ανάκηηζηρ άλλυν μεηαλλικών ππώηυν ςλών» (1 έπγο). 

Πηγή: Επεξεπγαζία πίνακα από Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ 

«Εξυζηπέθεια -Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017), Υποςπγική Απόθαζη 

ολοκλήπυζηρ ηυν επενδςηικών έπγυν ηος Ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια – 

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ», Οικ.: 56063/245/18-5-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΘΥΩ465ΦΙ8-ΚΔΚ). 

Ν % κλάδος εκ. € % κλάδος μ.ο. σιλ. € εκ. € % κλάδος μ.ο. σιλ. € εκ. € μ.ο. σιλ. € % κλάδος

Μεγάιεο 1 16,67 0,14 26,3 137,07 0,12 23,21 115,86 0,03 34,76 16,77

Μεζαίεο 2 33,33 0,21 40,53 105,62 0,21 42,26 105,46 0,09 47,46 45,81

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 3 50 0,17 33,17 57,64 0,17 34,53 57,44 0,08 25,85 37,42

Μεζαίεο 11 15,07 0,92 14,93 83,33 0,87 14,67 78,89 0,3 27,53 13,95

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 62 84,93 5,22 85,07 84,26 5,05 85,33 81,42 1,87 30,12 86,05

Μεγάιεο 2 6,9 0,12 8,1 58,49 0,12 8,81 58,21 0,03 17,46 5,91

Μεζαίεο 3 10,34 0,17 11,54 55,56 0,16 12,4 54,63 0,08 25,9 13,15

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 24 82,76 1,16 80,36 48,37 1,04 78,79 43,38 0,48 19,93 80,94

Μεγάιεο 1 10 0,09 9,68 86,38 0,08 9,08 80,05 0,02 24,02 6,42

Μεζαίεο 1 10 0,15 16,95 151,24 0,15 17,15 151,24 0,07 68,06 18,18

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 8 80 0,65 73,37 81,85 0,65 73,77 81,29 0,28 35,28 75,4

Μεγάιεο 28 9,36 4,07 13,41 145,28 3,89 13,29 138,78 1,16 41,54 9,21

Μεζαίεο 73 24,41 9,01 29,71 123,41 8,65 29,59 118,47 3,89 53,35 30,85

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 198 66,22 17,25 56,88 87,11 16,69 57,12 84,32 7,57 38,22 59,94

Μεγάιεο 1 1,54 0,05 1,2 54,42 0,05 1,15 49,88 0,01 14,96 0,77

Μεζαίεο 6 9,23 0,57 12,57 94,79 0,55 12,62 91,55 0,25 41,2 12,67

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 58 89,23 3,9 86,23 67,26 3,75 86,23 64,71 1,69 29,12 86,57

Μεγάιεο 1 20 0,19 36,24 187,93 0,19 37,13 187,93 0,06 56,38 28,72

Μεζαίεο 3 60 0,28 53,48 92,45 0,26 52,34 88,31 0,12 39,44 60,27

Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο 1 20 0,05 10,29 53,35 0,05 10,54 53,35 0,02 21,61 11,01

Τγεία

Άιιν *

Δκπφξην

Δπαγγεικαηηθέο/

Δπηζηεκνληθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο

Καηαζθεπέο

Μεηαπνίεζε

ΣΠΔ

Κλάδορ Μέγεθορ

Δπενδςηικά σέδια ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ Δπισοπηγοωμενορ Πποχπολογιζμψρ Γημψζια Γαπάνη Ο λοκλήπυζηρ
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Πίνακαρ 4: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα Πεπιθέπεια 

 

 
Πηγή: Επεξεπγαζία πίνακα από Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ 

«Εξυζηπέθεια -Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017), Υποςπγική Απόθαζη 

ολοκλήπυζηρ ηυν επενδςηικών έπγυν ηος Ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια – 

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ», Οικ.: 56063/245/18-5-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΘΥΩ465ΦΙ8-ΚΔΚ). 

 

μ.ο. μ.ο. μ.ο.

σιλ. € σιλ. € σιλ. €

Αλ. Μαθεδνλία & 

Θξάθε
10 2,05 1,1 2,47 109,7 1,1 2,56 109,5 0,44 2,41 43,66

Αηηηθή 242 49,69 20,24 45,63 83,6 19,2 44,96 79,3 8,08 44,58 33,37

Βφξεην Αηγαίν 4 0,82 0,46 1,05 116 0,46 1,09 116 0,21 1,15 52,03

Γπηηθή Διιάδα 7 1,44 0,68 1,52 96,5 0,65 1,52 92,6 0,26 1,45 37,65

Γπηηθή Μαθεδνλία 25 5,13 2,47 5,57 98,9 2,42 5,68 96,9 1,09 6,01 43,54

Ήπεηξνο 2 0,41 0,19 0,42 92,6 0,19 0,43 92,6 0,07 0,38 34,15

Θεζζαιία 10 2,05 1,16 2,63 116,4 1,13 2,65 113,3 0,49 2,68 48,51

Ιφληα λεζηά 1 0,21 0,02 0,05 23,2 0,02 0,05 23,2 0,01 0,05 9,4

Κεληξηθή Μαθεδνλία 144 29,57 13,91 31,36 96,6 13,55 31,73 94 5,83 32,19 40,49

Κξήηε 12 2,46 1,01 2,27 83,9 0,96 2,25 80,1 0,4 2,23 33,68

Πει/λεζνο 9 1,85 0,89 2 98,8 0,83 1,95 92,5 0,35 1,92 38,61

ηεξεά Διιάδα 21 4,31 2,23 5,02 106,1 2,19 5,13 104,2 0,9 4,96 42,76

% εκ. € %

Πεπιθέπεια

Δπενδςηικά σέδια ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ Δπισοπηγοωμενορ Πποχπολογιζμψρ Γημψζια Γαπάνη Ο λοκλήπυζηρ

Ν % εκ. € % εκ. €
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Πίνακαρ 5: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα Πεπιθέπεια και μέγεθορ 

επισειπήζευν 

 

 
Πηγή: Επεξεπγαζία πίνακα από Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ 

«Εξυζηπέθεια -Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017), Υποςπγική Απόθαζη 

ολοκλήπυζηρ ηυν επενδςηικών έπγυν ηος Ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια – 

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ», Οικ.: 56063/245/18-5-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΘΥΩ465ΦΙ8-ΚΔΚ). 

% % % %

Πεπιθ. Πεπιθ. Πεπιθ. Πεπιθ.

Μεγάλερ 2 0,41 20 0,79 31,8 0,82 31,87 0,58 24

Μεζαίερ 3 0,62 30 0,92 37,04 0,95 36,92 1 41,7

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
5 1,03 50 0,77 31,16 0,8 31,22 0,83 34,3

Μεγάλερ 17 3,49 7,02 5 10,96 4,76 10,59 3,37 7,6

Μεζαίερ 54 11,09 22,31 12,95 28,39 12,82 28,51 13,33 29,9

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
171 35,11 70,66 27,68 60,65 27,38 60,9 27,88 62,5

Μεζαίερ 1 0,21 25 0,34 32,97 0,36 32,97 0,38 33,1

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
3 0,62 75 0,7 67,03 0,73 67,03 0,77 66,9

Μεγάλερ 1 0,21 14,29 0,44 28,73 0,44 28,96 0,31 21,4

Μεζαίερ 2 0,41 28,57 0,59 38,99 0,58 38,24 0,62 42,3

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
4 0,82 57,14 0,49 32,28 0,5 32,8 0,53 36,3

Μεζαίερ 2 0,41 8 0,61 10,95 0,63 11,17 0,67 11,2

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
23 4,72 92 4,96 89,05 5,04 88,83 5,34 88,8

Μεγάλερ 1 0,21 50 0,23 54,96 0,24 54,96 0,17 44,7

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
1 0,21 50 0,19 45,04 0,2 45,04 0,21 55,3

Μεγάλερ 1 0,21 10 0,38 14,33 0,39 14,72 0,28 10,3

Μεζαίερ 6 1,23 60 1,45 55,21 1,44 54,06 1,52 56,9

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
3 0,62 30 0,8 30,47 0,83 31,23 0,88 32,8

Ηψνια νηζιά
Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
1 0,21 100 0,05 100 0,05 100 0,05 100

Μεγάλερ 8 1,64 5,56 2,31 7,37 2,37 7,47 1,68 5,2

Μεζαίερ 20 4,11 13,89 5,97 19,03 6,06 19,09 6,22 19,3

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
116 23,82 80,56 23,08 73,6 23,3 73,44 24,29 75,5

Μεζαίερ 1 0,21 8,33 0,24 10,41 0,23 10,03 0,24 10,7

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
11 2,26 91,67 2,03 89,59 2,03 89,97 1,99 89,3

Μεζαίερ 1 0,21 11,11 0,35 17,66 0,28 14,18 0,29 15,3

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
8 1,64 88,89 1,65 82,34 1,67 85,82 1,62 84,7

Μεγάλερ 4 0,82 19,05 1,34 26,67 1,37 26,67 0,95 19,2

Μεζαίερ 9 1,85 42,86 2,05 40,74 2,09 40,82 2,24 45,1

Μικπέρ και Πολω 

Μικπέρ
8 1,64 38,1 1,64 32,59 1,67 32,52 1,77 35,7

Γημψζια Γαπάνη Ο λοκλήπυζηρ

Πελοπψννηζορ

ηεπεά Δλλάδα

Κενη. 

Μακεδονία

Κπήηη

Ήπειπορ

Θεζζαλία

Γςη. Δλλάδα

Γςη. Μακεδονία

Αηηική

Βψπειο Αιγαίο

%

Αν. Μακεδονία 

& Θπάκη

Πεπιθέπεια Μέγεθορ

Δπενδςηικά σέδια ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ Δπισοπηγοωμενορ Πποχπολογιζμψρ

Ν % % %
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Γιάγπαμμα 7: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα μέγεθορ επισειπήζευν ζηιρ 

Πεπιθέπειερ Αηηικήρ και Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

 

 
Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 

 

 

 

Γιάγπαμμα 8: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα δπαζηηπιψηηηα 

μεηαποίηζηρ 
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Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017). 
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Πίνακαρ 6: Ολοκληπυμένα επενδςηικά ζσέδια άνα δπαζηηπιψηηηα μεηαποίηζηρ 

 

 
Πηγή: Ex-post αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια -

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ» (2017) και Υποςπγική Απόθαζη 

ολοκλήπυζηρ ηυν επενδςηικών έπγυν ηος Ππογπάμμαηορ «Εξυζηπέθεια – 

Ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν επισειπήζευν ΙΙ», Οικ.: 56063/245/18-5-2017 (ΑΔΑ: 

ΩΘΥΩ465ΦΙ8-ΚΔΚ). 

 

 

Ν % εκ. € % μ.ο. σιλ. € εκ. € % μ.ο. σιλ. € εκ. € % μ.ο. σιλ. €

Ένδςζη 40 13,38 3.62 11,94 90,55 3.51 11,99 87,63 1.59 12,63 39,85

Σπψθιμα 39 13,04 4.13 13,61 105,82 3.99 13,64 102,23 1.61 12,78 41,36

Μεηαλ. πποφψνηα 28 9,36 2.70 8,9 96,33 2.61 8,94 93,34 1.13 8,94 40,33

Υημικά 27 9,03 3.51 11,57 129,91 3.40 11,62 125,79 1.51 11,94 55,84

Ζλεκηπολ. εξοπ. 23 7,69 2.20 7,24 95,5 2.13 7,29 92,62 0.92 7,26 39,87

Μησανήμ., εξοπ. 22 7,36 2.53 8,34 114,99 2.47 8,45 112,27 1.09 8,64 49,59

Άλλο 18 6,02 1.21 3,98 67 1.12 3,84 62,3 0.49 3,91 27,43

Μη μεηαλ. 

οπςκηά
15 5,02 1.42 4,67 94,47 1.31 4,48 87,21 0.54 4,29 36,11

Δκηςπϊζειρ 13 4,35 1.30 4,3 100,22 1.20 4,11 92,42 0.49 3,86 37,53

Ποηοποιία 13 4,35 1.25 4,13 96,41 1.24 4,23 95,05 0.56 4,42 42,93

Πλαζηικά 10 3,34 1.26 4,17 126,38 1.26 4,3 125,69 0.57 4,48 56,56

Ζ/ς, ηλεκηπον. 9 3,01 0.87 2,86 96,41 0.85 2,91 94,48 0.38 3,01 42,19

'Δπιπλα 8 2,68 0.79 2,61 98,94 0.76 2,61 95,2 0.34 2,71 42,84

Κλυζη/γία 6 2,01 0.35 1,15 58,19 0.33 1,13 55,21 0.15 1,21 25,42

Βαζικά μέηαλλα 6 2,01 0.72 2,38 120,26 0.70 2,39 116,67 0.27 2,11 44,5

Φαπμακεςηικά 5 1,67 0.92 3,04 184,3 0.86 2,96 172,93 0.34 2,65 67

Υαπηοποιία 5 1,67 0.29 0,95 57,83 0.29 0,98 57,14 0.13 1,02 25,71

Ξςλοποιία 4 1,34 0.42 1,37 104,01 0.41 1,41 102,69 0.18 1,46 46,21

Δπιζκ. εγκαηαζ. 2 0,67 0.15 0,49 73,95 0.14 0,49 71,59 0.06 0,5 31,45

Πποφψνηα πεηπελ. 2 0,67 0.31 1,03 156,06 0.31 1,07 156,06 0.12 0,94 59,48

Δξοπ. μεηαθοπϊν 1 0,33 0.04 0,14 42,1 0.04 0,14 42,1 0.02 0,15 18,94

Γέπμα 1 0,33 0.06 0,19 57,95 0.06 0,2 57,95 0.03 0,21 26,08

Ο σήμαηα 1 0,33 0.17 0,55 165,59 0.13 0,44 128,45 0.06 0,46 57,8

Ππ. καπνοω 1 0,33 0.12 0,39 118,4 0.12 0,39 115,4 0.05 0,41 51,93

Γπαζηηπιψηηηα

Δπενδςηικά σέδια ςνολικψρ Πποχπολογιζμψρ Δπισοπηγοωμενορ Πποχπολογιζμψρ Γημψζια Γαπάνη Ο λοκλήπυζηρ


