


Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με 
Εξωστρεφή Προσανατολισμό



1. Σκοπός Δράσης

Η Δράση έχει σκοπό:

 την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών
μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη
εξαγωγική δραστηριότητα

 την υποστήριξη της προβολής και προώθησης των
προϊόντων τους εκτός ελληνικής επικράτειας

μέσω

της ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις
που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες



Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων
σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για:

✓ την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές

✓ την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης 
επιχειρηματικών συνεργασιών

✓ την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε 
διεθνές επίπεδο

✓ την αύξηση των πωλήσεων

1. Σκοπός Δράσης



2. Θεσμικό Πλαίσιο

Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (ΓΑΚ) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (άρθρα 18 και 19).

Σύσταση 2003/361/ΕΚ 
Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων



3. Περιφέρειες – Συνολικός Π/Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(σε €)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

18.000.000

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

10.000.000

Αττική 13.000.000

Στερεά Ελλάδα 8.000.000

Νότιο Αιγαίο 1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 50.000.000

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000 €
(Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή



4. Δικαιούχοι

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Μεταποιητικές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης:

✓ είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες (ΜΜΕ)
✓ έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση

δωδεκάμηνης διάρκειας
✓ διαθέτουν επιλέξιμο για τη Δράση μεταποιητικό ΚΑΔ
✓ παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα που επιθυμούν να

προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές
εκθέσεις

✓ αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα

εξαιρούνται:
 δημόσιες/δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
 επιχειρήσεις franchising (franchisers & franchisees)



✓ να δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική επικράτεια

Έδρα ή υποκατάστημα καθώς
και παραγωγική μονάδα στην 
Ελλάδα

✓ να λειτουργούν νόμιμα Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ

✓ να έχουν νομική μορφή 
επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού 
χαρακτήρα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, 
ατομική επιχείρηση,
ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνετ/μός

✓ να εμφανίζουν θετικό αποτέλεσμα 
προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων

EBITDA* > 0

✓ να πραγματοποιούν εξαγωγές 
προϊόντων σε ποσοστό 2% του 
Κύκλου Εργασιών τους

Εξαγωγές / ΚΕ* ≥ 0,02*

✓ να υποβάλουν μια αίτηση ανά 
Α.Φ.Μ., με δικαίωμα μίας 
επανυποβολής

όλες οι εκθέσεις σε ΜΙΑ 
εγκεκριμένη αίτηση

* με χρήση των τελευταίων δημοσιευμένων και 
υποβληθέντων στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχείων

5. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής



6. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

✓ Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
✓ Πολιτιστικές & Δημιουργικές βιομηχανίες
✓ Υλικά / Κατασκευές 
✓ Ενέργεια 
✓ Περιβάλλον 
✓ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
✓ Υγεία – Φάρμακα
✓ Ενημέρωση και Επικοινωνία (62.01.11.01 & 62.01.20.00)

επισημάνσεις

 επιχειρήσεις με τουλάχιστον έναν ενεργό και επιλέξιμο ΚΑΔ 
 επιλέξιμη και η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (π.χ.

τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιουργεία κ.λ.π.)
 δείτε σχετικό Παράρτημα Επιλέξιμων ΚΑΔ



7. Επιλέξιμες Δαπάνες

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής 
Επικράτειας
✓ Κόστος εγγραφής και συμμετοχής
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής τεσσάρων (4) εκπροσώπων της 

επιχείρησης
✓ Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και 

ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού
✓ Κόστος ασφάλισης, αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων
✓ Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων 

για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου
✓ Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων 

(πληροφορικού εντύπου)

Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
✓ Μη συνήθεις συμβουλευτικές υπηρεσίες για το έργο



8. Προϋπολογισμός – Ποσοστό επιχορήγησης

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έργου

• min: Δεν καθορίζεται

• max: 100.000 €  

Δαπάνες άνω των ορίων καλύπτονται με ίδιους πόρους

Παρουσία ανά έκθεση 
εκτός ελληνικής 

επικράτειας

Ανώτατο όριο 
Π/Υ (€)

Αναλογούσα 
ΔΔ

Περίπτερο μέχρι 20 τμ 20.000 50%

Περίπτερο μέχρι 50 τμ 35.000 50%

Περίπτερο άνω των 50 τμ 50.000 50%

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ανώτατο όριο 
Π/Υ (€)

Αναλογούσα 
ΔΔ

Διαχείριση και παρακολούθη-
ση υλοποίησης έργου

1.000 50%



9. Χρονοδιάγραμμα

Επιλεξιμότητα
δαπανών 

από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης

Διάρκεια υλοποίησης τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Περιορισμός στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες 
υλοποίησης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
συμμετοχή σε μία (1) τουλάχιστον 
έκθεση (υλοποιηθείσες και εξοφλημένες 
δαπάνες) και να υποβληθεί το σχετικό αίτημα 
επαλήθευσης



10. Επισημάνσεις

✓ Οι αιτήσεις χρηματοδότησης πρέπει να αφορούν αποκλειστικά

σε εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό

✓ Η συμμετοχή σε εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του 

εκθέτη

✓ Απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή δαπανών που αφορούν σε 
ενοικίαση ή/και διαμόρφωση περιπτέρου

✓ Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες προωθητικών ενεργειών

✓ Τα ανώτατα όρια θα ελέγχονται κατά την πιστοποίηση



11. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

✓ ΜΟΝΟ ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr)

✓ Ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας 

(Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του 

παραρτήματος VIII της Πρόσκλησης)

Έναρξη Διαδικασίας Υποβολών: 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Λήξη Διαδικασίας Υποβολών: ΑΝΟΙΚΤΗ επί δεκαοκτώ (18) μήνες ή

μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων

http://www.ependyseis.gr/


11. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)



Ηλεκτρονική υποβολή 
αίτησης και 

δικαιολογητικών

Έλεγχος προϋποθέσεων 
συμμετοχής – Αξιολόγηση

Ένταξη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
υποβολή αίτησης και 

δικαιολογητικών 
συμμετοχής

ΑΜΕΣΗ αξιολόγηση 
αιτήσεων με χρονική 
σειρά προτεραιότητας

12. Αξιολόγηση – Ένταξη



12. Αξιολόγηση – Ένταξη

Διαδικασία

i. Έλεγχος πληρότητας φακέλου – τακτοποίηση διευκρινήσεων

ii. Έλεγχος πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής

iii. Διενέργεια και ολοκλήρωση αξιολόγησης

iv. Ένταξη με μόνη τη θετική έκβαση των ανωτέρω ελέγχων χωρίς 

βαθμολόγηση

Εμπλεκόμενα μέρη – Φορείς

i. Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΦ

ii. Επιτροπή Αξιολόγησης

iii. Ειδικός Γραμματέας



13. Υλοποίηση

✓ Η πρώτη συμμετοχή σε έκθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
δεκαοκτώ (18) μηνών από την ένταξη

✓ Συμμετοχή αποκλειστικά σε εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό

✓ Συμμετοχή στην έκθεση με περίπτερο

✓ Φυσική παρουσία στην έκθεση στελεχών/εκπροσώπων της 
επιχείρησης

✓ Τοποθέτηση επικοινωνιακών λογοτύπων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
(καθορισμένη αφίσα) στο περίπτερο και εξασφάλιση 
φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης

✓ Έγκαιρες υποβολές αιτημάτων τροποποίησης- επαλήθευσης –
ολοκλήρωσης

✓ Υποβολή Ερωτηματολογίου Αποτίμησης



13. Υλοποίηση

✓ Ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή αιτημάτων επαλήθευσης χωρίς 
περιορισμούς στο πλήθος αυτών

✓ Δαπάνες υποβάλλονται μόνον απολογιστικά (π.χ. τυχόν 
προκαταβολές σε προμηθευτές δύνανται να πιστοποιηθούν μόνο 
αφού η έκθεση ολοκληρωθεί)

✓ Μόνο διοικητικές επαληθεύσεις

✓ Δυνατότητα τμηματικής καταβολής επιχορήγησης μετά από 
κάθε έκθεση



14. Πληροφόρηση – Δημοσιότητα



15. Χαρακτηριστικά Δράσης

Διοικητικές και όχι επιτόπιες 
επαληθεύσεις

ΑΜΕΣΗ αξιολόγηση και ένταξη με 
Κανόνα First In First Out

Η επιχορήγηση καταβάλλεται 
απολογιστικά

Ανοικτή Πρόσκληση επί 
δεκαοκτώ (18) μήνες

Κατά την υποβολή απαιτούνται 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ στοιχεία για:
▪ την Έκθεση
▪ τον Αιτούμενο Π/Υ – Δαπάνες

ΕΝΤΑΞΗ μόνο με αντικειμενικά 
κριτήρια

Ευρύ φάσμα επιλέξιμων 
δραστηριοτήτων που επεκτείνεται και 
σε μεταποιητικές επιχειρήσεις του 
Πρωτογενούς Τομέα

Στοχευμένες επιλέξιμες δαπάνες 
για την προβολή επιχειρήσεων 
εκτός Ελλάδας  

Σύντομες και απλές διαδικασίες



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ
Ποια διαχειριστική Χρήση λαμβάνεται υπόψη ως έτος
υπολογισμών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

✓ Η πιο πρόσφατη Χρήση για την οποία υπάρχουν
υποβληθέντα και δημοσιευμένα φορολογικά και οικονομικά
στοιχεία.

✓ Η ίδια Χρήση λαμβάνεται υπόψη ως σημείο αναφοράς σε
όλους τους υπολογισμούς.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορώ να είμαι σε στάδιο κατασκευής της γραμμής παραγωγής
ή σε ετοιμότητα παραγωγής προϊόντων όταν υποβάλω αίτηση
υποψηφιότητας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΌΧΙ, δεν μπορείτε
✓ Απαιτείται υποχρεωτικά τα προς προβολή προϊόντα να

παράγονται ήδη.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι εξαγωγές πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τα
προβαλλόμενα στην έκθεση προϊόντα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΌΧΙ απαραίτητα
✓ Η απαίτηση για τις Εξαγωγές αφορά στη γενικότερη

δραστηριότητα της επιχείρησης.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Είναι επιλέξιμες δαπάνες που καταβάλλονται ως προκαταβολές
(καπάρο χώρου) σε εκθέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
✓ Είναι και θα πιστοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της

έκθεσης.

✓ ΠΡΟΣΟΧΗ: καμία καταβολή χρημάτων δεν πρέπει να γίνει
πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
(κίνητρο ΓΑΚ).



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς εξοπλισμού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΌΧΙ, δεν είναι επιλέξιμες.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ εξοπλισμού προς
χρήση στην έκθεση.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Υπάρχουν γεωγραφικοί ή άλλου είδους περιορισμοί ως προς τις
εμπορικές εκθέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
✓ Θέλουμε έκθεση εκτός Ελλάδας (και όχι Διεθνή έκθεση στην

Ελλάδα)
✓ Δεν υπάρχει «Κατάλογος Εγκεκριμένων Εκθέσεων»
✓ Εκθέσεις σε όλο τον κόσμο είναι αποδεκτές
✓ Δεν απαιτείται η αγορά ή το προϊόν να είναι «ΝΕΑ/ΝΕΟ»
✓ Είναι δυνατή η συμμετοχή για δεύτερη φορά και με τα ίδια

προϊόντα σε μία έκθεση.

Σε περιπτώσεις μη επαρκούς γνώσης του αντικειμένου ή της
έκθεσης ή σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, δύνανται να
ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Μπορούν να συμμετέχουν παραπάνω από μία επιχειρήσεις στο
ίδιο περίπτερο (π.χ. Μητρική, Θυγατρικές);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

✓ Δεν απαγορεύεται

✓ ΠΡΟΣΟΧΗ στις τιμολογήσεις και εξοφλήσεις δαπανών
▪ να είναι διακριτές σε κάθε ΑΦΜ – δικαιούχο της Δράσης
▪ να συνάδουν με το φωτογραφικό υλικό.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τί εννοούμε με τη φράση «εκπρόσωποι της επιχείρησης»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ως εκπρόσωποι νοούνται:
✓ ιδιοκτήτες
✓ νόμιμος εκπρόσωπος
✓ στελέχη – εργαζόμενοι
✓ αντιπρόσωποι
✓ συνεργάτες – λοιπά πρόσωπα

ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση προσώπου και
επιχείρησης (έλεγχος πιστοποίησης).



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς αποδεικνύεται η «φυσική παρουσία» επιχείρησης σε
έκθεση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υποχρεωτικά Παραδοτέα
✓ Φωτογραφίες με ευδιάκριτα στοιχεία ταυτοποίησης
✓ Κατάλογος Εκθετών
✓ Βεβαίωση συμμετοχής
✓ Παραστατικά τιμολόγησης με αναφορά στα τ.μ.
✓ Κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο-στοιχείο

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάποια από τα παραπάνω πρέπει να συλλεχθούν
στον χρόνο διενέργειας της έκθεσης και να φυλάσσονται μέχρι
την πιστοποίηση.



16. Συχνές Ερωτήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θα προλάβω να υποβάλω αίτηση ή θα εξαντληθούν οι πόροι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο σύντομα θα εξαντληθεί ο
προϋπολογισμός.
Ωστόσο, αν η Δράση έχει απήχηση θα επανεξεταστούν οι
διατιθέμενοι πόροι.



17. Πληροφορίες για το κοινό 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ (Κεντρική και Περιφερειακές Μονάδες): www.efepae.gr

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 πμ - 5.00 μμ

email: infoepan@mou.gr

801 11 36 300
Δευτέρα – Παρασκευή
από σταθερό με αστική χρέωση
από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ



Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ:

Κεντρική Μονάδα (ΕΦΕΠΑE): 
www.efepae.gr

Περιφερειακή Μονάδα (ΕΛΑΝΕT):
Πανεπιστημίου 39, 10564, Αθήνα
(Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος)
213.0166.100
213.0166.105
contact@elanet.gr
www.elanet.gr

http://www.efepae.gr/
mailto:contact@elanet.gr
http://www.elanet.gr/


Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


