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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ         

 

Αγρίνιο,  27  Δεκεμβρίου 2018 

 

Νέες Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για την στήριξη των επιχειρήσεων 

 

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι προκηρύχθηκαν 

δυο (2) νέες δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – 

Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 που στοχεύουν στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

 

Αναλυτικά, οι νέες δράσεις:  

 

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον 

εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

  

Προϋπολογισμός της Δράσης 

400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
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Δικαιούχοι της Δράσης 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ 

Επιδότηση από 50% έως 65% 

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

 Ενέργεια 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 Υγεία 

 Υλικά - Κατασκευές. 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

 να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 

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

απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου 

 Ψηφιακή Προβολή 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες 

 Μεταφορικά Μέσα 
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 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Ημερομηνία Έναρξης  Ηλεκτρονικής Υποβολής: 6 Φεβρουαρίου 2019 

 Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την 

αρχική δημοσίευσή της. 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση  

 
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει 

στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: 

 στο λιανικό εμπόριο 

 στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 

 την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας 

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

 

Προϋπολογισμός της Δράσης 

60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

 Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
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Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ 

Επιδότηση 50% 

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

 να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη 

διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων 

 να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, 

κατ' ελάχιστον: 

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

o 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και 

o 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. 

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 

Παρεμβάσεις για: 

o εξοικονόμηση ενέργειας 

o αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας 

o διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ 

 Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για: 

o εξοικονόμηση ενέργειας 

o αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης 

o Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ   

 Μεταφορικά μέσα 

o μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις 

λιανεμπορίου-εστίασης 

o έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας 
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 Ψηφιακή Προβολή 

 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

 Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. 

 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. 

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων 

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 

της Απόφασης Ένταξης. 

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 6 Φεβρουαρίου 2019 

Λήξη Υποβολών : 19 Απριλίου 2019. 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα 

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

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

8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. 

Εmail: infoepan@mou.gr 

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

 

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων  τους:  www.efepae.gr, 

www.diaxeiristiki.gr. 

 

Για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε στο τηλ. 

26410 74701, στο portal www.etakcci.gr και στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/%20infoepan@mou.gr
http://www.espa.gr/
http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoihttp://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi
https://www.diaxeiristiki.gr/
http://www.etakcci.gr/

