
«ηήπιξη ηηρ Δημιοςπγίαρ και Ανάπηςξηρ                                           
Πολύ Μικπών Επισειπήζεων» 

 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην Μέηπο 312 «ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ», ηνπ Πξνγξάµµαηνο 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013. 
 Σν Μέηξν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ 
Σαµείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην Διιεληθφ Γεµφζην. Ο π-
λνιηθφο Πξνυπνινγηζµφο ηνπ Μέηξνπ αλέξρεηαη ζε 173.731.886 
ΔΤΡΩ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 64.748.134 ΔΤΡΩ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπ-
ξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σαµείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
 ηο Μέηπο ενηάζζονηαι Φπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα πνπ δχ-
λαληαη λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο πνιχ µηθξψλ επηρεηξήζεσλ 
ζχµθσλα µε ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ, νη νπνίεο αλή-
θνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη 
ηνπ εκπνξίνπ θαη ην αλψηαην θφζηνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ επελδχ-
ζεσλ αλέξρεηαη έσο 300.000 €. 
 ηελ θαηεγνξία ελέξγεηαο «Δικηύωζη οµοειδών ή 
ζςµπληπωµαηικών επισειπήζεων όλων ηων κλάδων ηηρ ηοπικήρ 
οικονοµίαρ» απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε απφ ηνλ 
δηθαηνχρν θνξέα ηεο πξφηαζεο, ηεο απαηηνχκελεο θξίζηµεο µάδαο γηα 
ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο παξέµβαζεο ηνπ µέηξνπ ζηελ 
ίδηα πεξηθέξεηα θαη ην αλψηαην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ή 
ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 
100.000 €. 
 Σο ποζοζηό Ενίζσςζηρ γηα ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο αλέξ-
ρεηαη ζε ποζοζηό 60%  
 Οι Πεπιοσέρ Παπέµβαζηρ για ηο Νομό Αιηωλοακαπνανίαρ 
είναι οι ακόλοςθερ: 
1. ∆ήµνο Αιπδίαο 
2. ∆ήµνο Αµθηινρίαο (μόνο ηα ∆.∆. Αµπειάθη, Αλνημηάηηθν, Βαξεηάδα) 
3. ∆ήµνο Αλαθηνξίνπ ( εκηόρ ∆.∆. Βνλίηζεο) 
4. ∆ήµνο Απνδνηίαο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αµπειαθησηίζζεο, Άλσ Υψξαο, 
Διαηνχο, Κάησ Υψξαο, Κξπνλεξίσλ, Πφδνπ) 
5. ∆ήµνο Αζηαθνχ 
6. ∆ήµνο Θέξµνπ (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αγίαο νθίαο, Καινπδίνπ, Μπξηέαο, 
Παµθίνπ, Πεηξνρσξίνπ, ηηαξαιψλσλ) 
7. ∆ήµνο Ιλάρνπ 
8. ∆ήµνο Πάιαηξνπ 
9. ∆ήµνο Μεδεψλνο 
10. ∆ήµνο Μεληδίνπ (μόνο ηο ∆.∆. Φισξηάδαο) 
11. ∆ήµνο Παλαηησιηθνχ (εκηόρ ηνπ ∆.∆. Κεξαζέαο) 
12. ∆ήµνο Παξαβφιαο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Νεξνµάλλαο, Παληαλάζζεο, 
Παξαβφιαο) 
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13. ∆ήµνο Παξαθαµππιίσλ 
14. ∆ήµνο Πιαηάλνπ (εκηόρ ησλ ∆.∆. ∆ελδξνρσξίνπ Κιεπάο, Ληβαδαθίνπ, Πεξδη-
θφβξπζεο, Πεξίζηεο, Πιαηάλνπ, Υφµνξεο) 
15. ∆ήµνο Ππιιήλεο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αλζνθχηνπ, Γάβξνπ, Διεπζεξηαλήο, Παιαην-
πχξγνπ, Μειέαο, Πνθίζηεο) 
16. ∆ήµνο ηξάηνπ (μόνο ηο ∆.∆. Καζηξάθη) 
17. ∆ήµνο Φπηεηψλ 
 Η καηαληκηική  ημεπομηνία ςποβολήρ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ είλαη η 
15

η
  Οκηωβπίος 2010 θαη ώπα 14:30 µ.µ. ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο ΠΑΑ 

Αληαγσληζηηθφηεηα, Λεσθ. Αζελψλ 54-56 – Αζήλα. 
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ζην ηειέθσλν 2641074600 ηνπο θ. Κσλζηαληίλν Καξξά θαη 
Λάκπξν ακαξηδή ή κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ην Γξαθείν Δλεκέξσζεο Δπελδπ-
ηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο ζηε δηεχζπλζε Παπαζηξάηνπ 53 & 
κχξλεο 1, ζην Αγξίλην, 2

νο
 Όξνθνο. 

«Διαθοποποίηζη ππορ μη Γεωπγικέρ Δπαζηηπιόηηηερ»     

 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζ-
ρνπλ ζην Μέηπο 311 «ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟ-
ΣΗΣΕ», ηνπ Πξνγξάµµαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 2007-2013. Σν 
Μέηξν ζπγρξεµαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σαµείν Αγξνηηθήο Αλάπ-
ηπμεο (Δ..Γ.Σ.Α.Α) θαη ην Διιεληθφ ∆εµφζην. Ο πλνιηθφο Πξνυπνινγηζµφο ηνπ 
Μέηξνπ  αλέξρεηαη ζε 203.555.184 ΔΤΡΩ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 75.564.774 ΔΤΡΩ 
είλαη ε ζπµµεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σαµείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
 Σν Μέηξν απνζθνπεί ζηελ παξνρή δπλαηνηήησλ δεκηνπξγίαο πνιιαπιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη απφθηεζεο ελαιιαθηηθψλ εηζνδεκάησλ γηα ηε µείσζε ηεο π-
πναπαζρφιεζεο ζην γεσξγηθφ ηνµέα, ηε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ ζε λένπο, γπ-
λαίθεο θαη εηδηθέο νµάδεο πιεζπζκνχ, ηε βειηίσζε εηζνδεκάησλ θαη ηε ζπγθξάηε-
ζε ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. 
 ηο µέηπο ενηάζζονηαι: 
1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζε γεσξγηθή εθµεηάιιεπζε θαηά 
θχξηα ή µεξηθή απαζρφιεζε. 
2. Νένη Γεσξγνί ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ελίζρπζεο ηνπ Μέηξνπ 112 
«Δγθαηάζηαζε Νέσλ Γεσξγψλ». 
3. Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ πνζνχ πνπ αθνξά δεµφζηα δαπάλε 42.300.000 € 
ην νπνίν δηαηίζεηαη µε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζηηο θαπλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, 
δηθαηνχρνη ηεο ελίζρπζεο ηνπ παξφληνο µέηξνπ είλαη φζνη έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ην 
έηνο 2009 εθηαηηθά δηθαηψµαηα πξνεξρφµελα απφ ηνλ θαπλφ. 
Σα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζε ππνδνµέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο θαη 
εθζπγρξνληζµνί), ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηψλ αλά επέλδπζε ζα αλέξρεηαη µέρξη 
600.000 € θαη µε δπλακηθφηεηα έσο 40 θιίλεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλά επέλδπζε 
γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ηνπ κέηξνπ (ηδξχζεηο θαη εθζπγρξνληζµνί επηρεηξήζεσλ) 
ζα αλέξρεηαη µέρξη 300.000 €. 
 Σο ποζοζηό Ενίζσςζηρ για ηο Νομό Αιηωλοακαπνανίαρ ανέπσεηαι ζε 
ποζοζηό 60%. 
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 Οι Πεπιοσέρ Παπέµβαζηρ για ηο Νομό Αιηωλοακαπνανίαρ είναι 
οι ακόλοςθερ: 
1. ∆ήµνο Αιπδίαο 
2. ∆ήµνο Αµθηινρίαο (μόνο ηα ∆.∆. Αµπειάθη, Αλνημηάηηθν, Βαξεηάδα) 
3. ∆ήµνο Αλαθηνξίνπ ( εκηόρ ∆.∆. Βνλίηζεο) 
4. ∆ήµνο Απνδνηίαο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αµπειαθησηίζζεο, Άλσ Υψξαο, 
Διαηνχο, Κάησ Υψξαο, Κξπνλεξίσλ, Πφδνπ) 
5. ∆ήµνο Αζηαθνχ 
6. ∆ήµνο Θέξµνπ (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αγίαο νθίαο, Καινπδίνπ, Μπξηέαο, 
Παµθίνπ, Πεηξνρσξίνπ, ηηαξαιψλσλ) 
7. ∆ήµνο Ιλάρνπ 
8. ∆ήµνο Πάιαηξνπ 
9. ∆ήµνο Μεδεψλνο 
10. ∆ήµνο Μεληδίνπ (μόνο ηο ∆.∆. Φισξηάδαο) 
11. ∆ήµνο Παλαηησιηθνχ (εκηόρ ηνπ ∆.∆. Κεξαζέαο) 
12. ∆ήµνο Παξαβφιαο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Νεξνµάλλαο, Παληαλάζζεο, 
Παξαβφιαο) 
13. ∆ήµνο Παξαθαµππιίσλ 
14. ∆ήµνο Πιαηάλνπ (εκηόρ ησλ ∆.∆. ∆ελδξνρσξίνπ Κιεπάο, Ληβαδαθίνπ, 
Πεξδηθφβξπζεο, Πεξίζηεο, Πιαηάλνπ, Υφµνξεο) 
15. ∆ήµνο Ππιιήλεο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αλζνθχηνπ, Γάβξνπ, Διεπζεξηαλήο, 
Παιαηνπχξγνπ, Μειέαο, Πνθίζηεο) 
16. ∆ήµνο ηξάηνπ (μόνο ηο ∆.∆. Καζηξάθη) 
17. ∆ήµνο Φπηεηψλ 
 Η καηαληκηική  ημεπομηνία ςποβολήρ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 
είλαη η 15

η
  Οκηωβπίος 2010 θαη ώπα 14:30 µ.µ. ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Δθαξκνγήο ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, Λεσθ. Αζελψλ 54-56 – Αζήλα. 
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ζην ηειέθσλν 2641074600 ηνπο θ. 
Κσλζηαληίλν Καξξά θαη Λάκπξν ακαξηδή ή κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ην 
Γξαθείν Δλεκέξσζεο Δπελδπηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο 
ζηε δηεχζπλζε Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, ζην Αγξίλην, 2

νο
 Όξνθνο. 

«Ενθάππςνζη Σοςπιζηικών Δπαζηηπιοηήηων»     

 Σν Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζην Μέηπο 313 «ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ», ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο 
Διιάδαο 2007-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  
 Σν Μέηξν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σαµείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη ην Διιεληθφ ∆εµφζην. Ο πλνιηθφο 
Πξνυπνινγηζµφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 387.181.971 ΔΤΡΩ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 
143.884.743 είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σαµείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
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ηο Μέηπο ενηάζζονηαι παξεκβάζεηο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο γηα πνιχ µηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αλήθνπλ ζηνπο 
θιάδνπο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ 
Μέηξνπ θαη αθνξνχλ ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  κε δηθαηνχρνπο θπζηθά ή 
λνµηθά πξφζσπα, πνπ δχλαληαη λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 
 Σο ποζοζηό Ενίζσςζηρ γηα ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο αλέξρεηαη 
ζε ποζοζηό 60% θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζα 
αλέξρεηαη ζηα 600.000 Δπξψ και έωρ 40 κλίνερ γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ππνδνµέο δηαλπθηέξεπζεο (ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζµνί), ελψ 
γηα ηηο ππφινηπεο δξάζεηο (ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζµνί επηρεηξήζεσλ) ην 
ζπλνιηθφ χςνο ζα αλέξρεηαη µέρξη 300.000 Δπξψ. 
 Οι  Πεπιοσέρ Παπέµβαζηρ για ηο Νομό Αιηωλοακαπνανίαρ είναι 
οι ακόλοςθερ: 
1. ∆ήµνο Αιπδίαο 
2. ∆ήµνο Αµθηινρίαο (κφλν ηα ∆.∆. Αµπειάθη, Αλνημηάηηθν, Βαξεηάδα) 
3. ∆ήµνο Αλαθηνξίνπ ( εκηόρ ∆.∆. Βνλίηζεο) 
4. ∆ήµνο Απνδνηίαο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αµπειαθησηίζζεο, Άλσ Υψξαο, 
Διαηνχο, Κάησ Υψξαο, Κξπνλεξίσλ, Πφδνπ) 
5. ∆ήµνο Αζηαθνχ 
6. ∆ήµνο Θέξµνπ (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αγίαο νθίαο, Καινπδίνπ, Μπξηέαο, 
Παµθίνπ, Πεηξνρσξίνπ, ηηαξαιψλσλ) 
7. ∆ήµνο Ιλάρνπ 
8. ∆ήµνο Πάιαηξνπ 
9. ∆ήµνο Μεδεψλνο 
10. ∆ήµνο Μεληδίνπ (κφλν ην ∆.∆. Φισξηάδαο) 
11. ∆ήµνο Παλαηησιηθνχ (εκηόρ ηνπ ∆.∆. Κεξαζέαο) 
12. ∆ήµνο Παξαβφιαο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Νεξνµάλλαο, Παληαλάζζεο, 
Παξαβφιαο) 
13. ∆ήµνο Παξαθαµππιίσλ 
14. ∆ήµνο Πιαηάλνπ (εκηόρ ησλ ∆.∆. ∆ελδξνρσξίνπ Κιεπάο, Ληβαδαθίνπ, 
Πεξδηθφβξπζεο, Πεξίζηεο, Πιαηάλνπ, Υφµνξεο) 
15. ∆ήµνο Ππιιήλεο (εκηόρ ησλ ∆.∆. Αλζνθχηνπ, Γάβξνπ, Διεπζεξηαλήο, 
Παιαηνπχξγνπ, Μειέαο, Πνθίζηεο) 
16. ∆ήµνο ηξάηνπ (κφλν ην ∆.∆. Καζηξάθη) 
17. ∆ήµνο Φπηεηψλ 
 Η καηαληκηική  ημεπομηνία ςποβολήρ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 
είλαη η 15

η
  Οκηωβπίος 2010 θαη ώπα 14:30 µ.µ. ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία 

Δθαξκνγήο ΠΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα, Λεσθ. Αζελψλ 54-56 – Αζήλα. 
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα νη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ζην ηειέθσλν 2641074600 ηνπο θ. 
Κσλζηαληίλν Καξξά θαη Λάκπξν ακαξηδή ή κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ην 
Γξαθείν Δλεκέξσζεο Δπελδπηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο 
ζηε δηεχζπλζε Παπαζηξάηνπ 53 & κχξλεο 1, ζην Αγξίλην, 2

νο
 Όξνθνο. 
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Σειεζίγξαθν κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ γηα ηηο νθεηιέο ζηα Σακεία 

έδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ παξαρψξεζε ρζεο ν 

ππνπξγφο Δξγαζίαο Αλδξέαο Λνβέξδνο. Παξάιιεια, αλαθνίλσζε ηε 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηηο κεγάιεο νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

άλσ ησλ 300.000 επξψ. Όπσο δηεπθξηλίζηεθε, γηα νθεηιέο πάλσ απφ 300 

ρηιηάδεο επξψ κπνξνχλ λα γίλνπλ ξπζκίζεηο θαη εθηφο ησλ πξνβιέςεσλ 

πνπ έρεη ν αζθαιηζηηθφο λφκνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή 

αλαζηνιψλ. «Όινη νη νθεηιέηεο θαινχληαη κέρξη 15 Οθησβξίνπ λα 

ξπζκίζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο, βάζεη κηαο ξχζκηζεο πνπ πξνβιέπεη ν 

αζθαιηζηηθφο λφκνο, πνπ είλαη πνιχ επηεηθήο δηφηη δελ έρεη πξνθαηαβνιή 

αθελφο θαη αθεηέξνπ κεηψλεη θαηά 80% ηηο πξνζαπμήζεηο, δειαδή ηελ 

ηηκσξία απηνχ πνπ θαζπζηεξεί», ηφληζε ν θ. Λνβέξδνο θαη πξφζζεζε φηη ην 

ππνπξγείν απνζθνπεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ζπγθεληξψζεη γχξσ ζηα 300 

κε 400 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Διοπία έωρ ηα μέζα Οκηωβπίος για ηη πύθμιζη οθειλών ζηα Σαμεία  

ε δημόζια διαβούλεςζη μέσπι ηιρ 23 Αςγούζηος                                           
ο Aναπηςξιακόρ Nόμορ 

ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε έζεζε, ρζεο, ην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο ην 

λνκνζρέδην γηα ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ ζε ηδησηηθέο επελδχζεηο 

ζρεδηαζκνχ άλσ ησλ 200.000 επξψ, δηαδηθαζία πνπ ζα ιήμεη ζηηο 23 

Απγνχζηνπ.          

 Σν λνκνζρέδην ζηνρεχεη, φπσο αλαθέξεη ην ππνπξγείν, ζηελ 

πξνψζεζε ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ πξνηχπνπ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε, ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα.   

 Η ζεκαληηθφηεξε ηνκή σο πξνο ηηο κνξθέο ελίζρπζεο πνπ 

πξνβιέπεη ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο αθνξά ζην θνξνινγηθφ θίλεηξν, 

φπνπ ηξνπνπνηείηαη ηφζν ν ηξφπνο ελίζρπζεο φζν θαη ε επηιεμηκφηεηα ησλ 

ζρεδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο απηφ. 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231055042
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1180

