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Εζληθό Σηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) 

Ε.Π. Πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηα  

2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ)  

          

 Πεξίιεςε παξάηαζεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ην               

Πξόγξακκα «Μεηαπνίεζε  ζηηο λέεο ζπλζήθεο» 

 Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο θαιεί ηηο ελδηαθεξφκελεο  

επηρεηξήζεηο- κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα:   

  «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 

ηνπ νπνίνπ ε δηάξθεηα παξαηείλεηαη σο αθνινχζσο: 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά µέρξη ηηο 12-01-2011 ώξα 

14:00, µέζσ ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ Δλδηάµεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ (ΔΦΔΠΑΔ) θαη ηνπ ΥΠΟΙΑΝ. 

 Μεηά ηε ιήμε ηεο εµεξνµελίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ δελ γίλεηαη απνδεθηή θαµία ππνβνιή πξφηαζε. 

 Οη πξνυπνζέζεηο ζπµµεηνρήο, ηα απαηηνχµελα δηθαηνινγεηηθά, ν 

ηξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη αμηνιφγε-

ζεο ησλ πξνηάζεσλ, ε έληαμή ηνπο γηα ρξεµαηνδφηεζε, νη ππνρξεψζεηο 

ησλ δηθαηνχρσλ ζηελ πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο θαη νη 

ινηπνί φξνη ηνπ Πξνγξάµµαηνο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ 

Πξνγξάµµαηνο. 

 Τν Έληππν Υπνβνιήο φπσο θαη φια ηα έληππα ηεο πξφζθιεζεο, 

νη ελδηαθεξφµελνη µπνξνχλ λα ηα βξίζθνπλ ζηνπο παξαθάησ δηθηπαθν-

χο ηφπνπο ηνπ ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), ηεο ΔΥΓ 

ΔΠΑΔ (www.antagonistikotita.gr), ηνπ ΔΦΔΠΑΔ www.efepae.gr, ηνπ ΔΣ-

ΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis), ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο 

Βηνµεραλίαο (www.ggb.gr) θαη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο 

(www.etakcci.gr). 

 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε µε ην Δπηκειεηήξην 

Αηησιναθαξλαλίαο ζην ηειέθσλν 26410 74500. 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ggb.gr/
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 Τν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο αλαθνηλψλεη ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε 

ηνπ ηελ έλαξμε ησλ λέσλ δξάζεσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ «digi-contect» θαη 

«digi-retail», νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200.000 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

 Οη δπν δξάζεηο αμηνπνηνχλ πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013, ζπλνιηθνχ 

χςνπο €120 εκατ. ευρώ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ  ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, κε 

λέεο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο. 

 Η δξάζε «digi-contect» αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο  δπλακηθνχ 

θαη πινχζηνπ ειιεληθνχ επξπδσληθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν αμηνπνηείηαη εκπνξη-

θά, Απεπζχλεηαη  ζε θιάδνπο κε εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (εθδφζεηο βηβιίσλ, ε-

πηζηεκνληθψλ θαη Παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ, εθδνηηθνχο νίθνπο, εθδφζεηο 

ηχπνπ) θαζψο θαη ζε παξφρνπο ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζε εηαηξείεο δηαρείξη-

ζεο έληππνπ θιπ. Σθνπφο ηεο είλαη λα εκπινπηίζεη ην ειιεληθφ πεξηερφκελν ζην 

Γηαδίθηπν, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ ςεθηαθή ηνπ δηάζεζε κέζα απφ πνιιαπιά 

ηερλνινγηθά θαλάιηα (ςεθηαθνί αλαγλψζηεο βηβιίσλ, tablet pc, ζπζθεπέο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο), Η δξάζε δηαζέηεη ζπλνιηθά πφξνπο ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 χςνπο 

€20 εκατ. ευρώ  γηα λα εληζρχζεη θαηά 50% ηερλνινγηθέο επελδχζεηο ζε επξπδσ-

ληθφ πεξηερφκελν, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ €40 εθαη. επξψ. 

 Η δξάζε “digi-retail”  αθνξά ζηελ «ςεθηαθή ελίζρπζε» επηρεηξήζεσλ ιηα-

ληθνχ εκπνξίνπ κε ζηφρν: α) ηε βειηίσζε  ηεο εζσηεξηθήο ηνπο δηαρείξηζεο θαη ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρεί-

ξηζεο απνζήθεο, πσιήζεσλ, αγνξψλ θιπ. θαη β) ηελ ςεθηαθή ελίζρπζε  ηεο ε-

μσζηξέθεηαο θαη ηελ πξφζβαζε ζε λέα θαηαλαισηηθά θνηλά, αμηνπνηψληαο ηηο δπ-

λαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο πξνβνιή θαη πξνψζεζε. Δλ-

δεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ ςε-

θηαθήο ιηαληθήο, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε, νη έμππλεο θάξηεο, ηα ειεθηξνληθά θν-

ππφληα, ε δηαθήκηζε κέζα απφ θνηλσληθά δίθηπα, ε δηαζχλδεζε θπζηθνχ θαη ειεθ-

ηξνληθνχ θφζκνπ κέζσ smart tags, νη δηαδξαζηηθέο νζφλεο θ.α.. Σην πιαίζην ηεο  

Ξεθηλνύλ νη δξάζεηο «digi-contect» θαη «digi-retail» 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 120 εθαη. επξώ, ζην πιαίζην ηνπ                           

ΕΠ «Ψεθηαθή Σύγθιηζε». 
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δξάζεο «digi-retail» ζα δηαζέηνπλ πφξνη ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 χςνπο €100 εκατ. 

επξώ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ θαηά 50% ηερλνινγηθέο επελδχζεηο χςνπο 

€200 εκατ. εσρώ από επιτειρήσεις λιανικής. 

 Η ειεθηξνληθή ππνβνιή  επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηε δξάζε  «digi-contect» 

ζα δηαξθέζεη απφ ηελ 6
ε
 Δεθεκβξίνπ 2010  έσο ηελ 14

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011, ελψ 

ζηε δξάζε «digi-retail» απφ ηελ 14
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο ηελ 15

ε
 Φεβξνπα        

ξίνπ 2011. 

 Οη ελ ιφγσ δξάζεηο εληάζζνληαη ζην πιαίζην «Ψεθηαθή Σχγθιηζε» θαη ζπγ-

ρξεκαηνδνηνχληαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο     

Αλάπηπμεο θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο.      

 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο επηθνηλσλήζηε µε ην Δπηκειεηήξην Αηησινα-

θαξλαλίαο ζην ηειέθσλν 26410 74500. 

 Νέα ππνρώξεζε παξνπζηάδεη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζην ζχλν-

ιν ηεο ρψξαο ηνλ Σεπη. 2010. Ο φγθνο ησλ λέσλ νηθνδνκψλ κεηψζεθε 21% ζε 

ζρέζε κε ηνλ Σεπη. 09 θαη 24,8% ζην ελλεάκελν (Ιαλ-Σεπη.). 

 Αύμεζε ηνπ Δείθηε Κύθινπ Εξγαζηώλ ζηε βηνκεραλία 

 Αχμεζε 13,7% ζεκείσζε ν Γείθηεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ζηε βηνκεραλία ηνλ 

Οθηψβξην εθέηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2009, έλαληη κείσζεο 23,2%       

πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ ίδηα ζχγθξηζε ησλ εηψλ 2009 πξνο 2008.  

 Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, ε άλνδνο ηνπ 

Γείθηε Κχθινπ Eξγαζηψλ ζηε Bηνκεραλία ηξνθνδνηείηαη θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ. 

 Αλαιπηηθφηεξα: Ο κέζνο Γεληθφο Γείθηεο ηνπ δσδεθακήλνπ Ννεκβξίνπ 

2009 - Οθησβξίνπ 2010, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην Γείθηε ηνπ δσδεθακήλνπ Ννεκ-

βξίνπ 2008 - Οθησβξίνπ 2009, παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 3,7%, έλαληη κείσζεο 

24,8% πνπ ζεκεηψζεθε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνεγνχκελσλ                

δσδεθακήλσλ. 

 Καζίδεζε 20% ππέζηεζαλ νη επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ ζην ηξίην 

ηξίκελν εθέηνο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009 θαη απνηέιεζαλ ηε 

βαζηθή αηηία γηα ηε κείσζε θαηά 4,6% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο ζην 

ηξίην ηξίκελν εθέηνο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009. 
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Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Σηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ αδεηνδφηεζε επηρεη-

ξήζεσλ ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο, απνζθνπεί ην λνκνζρέδην γηα ηελ απ-

ινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.   

 Η θαηεγνξία ηεο κεηαπνίεζεο επσθειείηαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξνβιέ-

πεη ην ίδην λνκνζρέδην γηα ηα ιεγφκελα επηρεηξεκαηηθά πάξθα. Σεκαληηθφ γηα 

ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο πε-

ξηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο φριεζεο (κηθξέο βηνηερλίεο) ε αδεη-

νδφηεζε ζα πξνεγείηαη βάζεη πξνυπνζέζεσλ θαη ζα αθνινπζεί ν έιεγρνο. 

 Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κέζεο φριεζεο ν αδεηνδνηνχκελνο δεζκεχ-

εηαη κέζσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ελψ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πςειήο 

φριεζεο (κεγάιεο βηνκεραλίεο) παξακέλεη ν αξρηθφο έιεγρνο.   

 Τα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ ζα κπνξν-

χλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αδεηνδνηνχζα αξρή θαη ζε επηιεγκέλα ΚΔΠ. Δπί-

ζεο, ηα επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπζηήλνπλ ππε-

ξεζίεο κηαο ζηάζεο (one stop shop) θαη κέζσ απηψλ ζα κπνξνχλ λα ρνξεγν-

χληαη άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κεραλνινγηθέο άδεηεο θ.ά.  

Αλεμάξηεηε Αξρή ζα δηεθπεξαηώλεη ηηο δηαθνξέο µε ηελ εθνξία 

 Σηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θνξνινγηθήο δηαηηεζίαο πξνζαλαην-

ιίδεηαη ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Οη ζρεδηαζκνί ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκη-

θψλ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο εμσδηθαζηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα πξνζθχγεη θάζε θνξνινγνχκελνο 

πνπ ακθηζβεηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ θνξνειέγρσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή εηπ-

κεγνξία ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.      

 Η Αξρή απηή, ζα απνθαζίδεη κέζα ζε δηάζηεκα 90 εκεξψλ γηα ηηο θν-

ξνινγηθέο εθθξεκφηεηεο, ελψ ε πξνζθπγή ζε απηή έλαληη ηεο πξνζθπγήο 

ζηε Γηθαηνζχλε ζα είλαη ζεκαληηθά πην νηθνλνκηθή.     

 Βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζθπγή ησλ θνξνινγνπµέλσλ ζηε δηαηηεζί-

α ζα είλαη ην µηθξφηεξν πνζφ πξνθαηαβνιήο επί ηνπ πξνζηίµνπ πνπ έρεη ε-

πηβιεζεί έλαληη ηεο θιαζηθήο πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε, ε νπνία επίζεο ζα 

παξαµέλεη ελεξγή – αιιά αθξηβφηεξε επηινγή. 


