
Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικής  Επικαιρότητας 06 2012.  

Τοσ Επιμελητηρίοσ Αιτωλοακαρνανίας 

Antenna Enterprise Europe Network - Hellas.  
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Πξνθεξχρηεθε ην Μέηξν 2.1 Τδαηνθαιιηέξγεηα  

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Αιηεία 2007 - 2013 χςνπο 30,6 εθ. € 

Σηελ πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθνχ χςνπο 30,6 εθαη. επξψ γηα ηελ  ελίζρπζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πδαηνθαιηέξγεηα, πξνρψξεζε ην 

ππνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 

2.1 Υδαηνθαιιηέξγεηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο  

Αιηεία 2007 - 2013  

Η δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ                                

πδαηνθαιιηέξγεηα: 

Δξάζε 1. Αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ιφγν θαηαζθεπήο λέσλ              

κνλάδσλ. 

Δξάζε 2. Μεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ιφγσ επέθηαζεο ή εθζπγρξνληζκνχ          

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ. 

Δξάζε 3. Αχμεζε ηεο πνζφηεηαο γφλνπ πνπ παξάρζεθε ζε Ιρζπνγελλεηηθνχο 

ζηαζκνχο. 

Ο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο θπκαίλεηαη απφ 20.000 έσο 

2.500.000 επξψ εθηφο απφ ηηο Πεξηθέξεηο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη             Σηεξεάο 

Διιάδαο φπνπ θπκαίλεηαη απφ 20.000 έσο 1.200.000 Δπξσ. 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη έσο ηελ 31/7/2012. 

Επηιέμηκνη Φνξείο 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ, Σπιινγηθνί θνξείο ή θνξείο           



απηνδηνίθεζεο θαη ινηπέο νξγαλψζεηο, θαζψο επίζεο θαη Αλψηαηα                       

Δθπαηδεπηηθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, πνπ έρνπλ ηελ επζχλε πινπνίεζεο θαη ηειηθά 

επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ππνβαιιφκελεο πξνο 

ελίζρπζε πξάμεο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, έρνληαο ζηελ 

επσλπκία ηνπο άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ δηθαηνχρσλ: 

 πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο, ή έρνπλ 

θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. Δπξψ, 

επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο θχθινπ εξγαζηψλ θαη απαζρνινχκελνπ                      

πξνζσπηθνχ γηα «Απνκαθξπζκέλα Διιεληθά Νεζηά». 

Τα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο θπκαίλνληαη σο εμήο: 

Δπηρνξήγεζε γηα ηελ  πεξηθέξεηα Γπηηθεο Διιαδνο θαη κέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

Πνιχ Μηθξέο θαη Μηθξέο Επηρεηξήζεηο 60% 

Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο 50% 

Μεγάιεο Επηρεηξήζεηο έσο 750 άηνκα πξνζσπηθφ θαη έσο 200 εθ ηδίξν 30%. 

Επηδνηνχκελεο δαπάλεο:                                                                             

(ΠΡΟΟΥΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΕΥΟΤΝ ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ 

1/1/2007) 

Αγνξά νηθνπέδνπ (έσο 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο)  

Καζαίξεζε ππεξθείκελσλ ηεο εδαθηθήο έθηαζεο (έσο 5% ηνπ                                 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο)  

Αγνξά αθηλήησλ (θηίξηα, γήπεδα)  

Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο γηα επηρεηξήζεηο ζηα απνκαθξπζκέλα λεζηά  

Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ (έσο 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο  

πξφηαζεο)  

Έξγα νδνπνηίαο εθηφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ  

Ληκεληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο (έσο 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο               

πξφηαζεο)  

Καηαζθεπή, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ θηηξίσλ  

Αγνξά, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  

Αγνξά, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πισηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ  

Δγθαηαζηάζεηο θαη παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο ρεξζαίσλ κνλάδσλ θαη Ι               

ηρζπνγελλεηηθψλ ζηαζκψλ  

Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ  

Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γξαθείσλ  

Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κεραλνγξάθεζεο,                    

ινγηζκηθψλ, ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο κνλάδαο  

Αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πισηψλ θαη ρεξζαίσλ  

Βειηίσζε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ ηρζπνηξνθείσλ  

Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ  

Δξγαζίεο θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη ζθνπφ ηε πξνζηαζία ησλ               

εγθαηαζηάζεσλ απφ άγξηνπο ζεξεπηέο  

Μειέηε, εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  

Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο γηα ην ιηαληθφ εκπφξην εληφο ησλ κνλάδσλ  



Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε ησλ 

απαζρνινχκελσλ (έσο 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ)  

Γαπάλεο ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  

Τερληθά έμνδα (έσο 10% ηνπ επηιέμηκνπ θφζηνπο)  

 

Η ηδία ζπκκεηνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ελψ εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί δαλεηζκφο αξθεί 

ε ζεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ρνξήγεζε δαλείνπ ή έγγξαθν 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ                θνξέα. Οη 

εμνθιεκέλεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 1/1/2007 έσο ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ ίδηα ζπκκεηνρή. 

 

 

 

Πξνθεξχρηεθε ην Μέηξν 2.3 Μεηαπνίεζε θαη Εκπνξία  

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Αιηεία 2007 - 2013 χςνπο 24εθ. €  

Σηελ πξνθήξπμε πξνγξάκκαηνο ζπλνιηθνχ χςνπο 24 εθαη. επξψ γηα ηελ ελίζρπζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία αιηεπκάησλ, 

πξνρψξεζε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζην πιαίζην 

ηνπ Μέηξνπ 2.1 Μεηαπνίεζε θαη Δκπνξία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Αιηεία 

2007 - 2013. 

Η δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα:. 

Δξάζε 1. Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζέζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

κεηαπνίεζεο. 

Δξάζε 2. Βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζέζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο. 

Ο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο θπκαίλεηαη απφ 20.000 έσο 

5.000.000 επξψ εθηφο απφ ηηο Πεξηθέξεηο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη Σηεξεάο Διιάδαο φπνπ 

θπκαίλεηαη απφ 20.000 έσο 1.500.000 επξψ. 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη έσο ηελ 31/7/2012. 

Επηιέμηκνη Φνξείο 

Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΑΔ,ΔΠ,ΟΔ,ΔΔ, 

Πξνζσπηθέο εηαηξείεο ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ, Αγξνηηθέο/Αιηεπηηθέο Σπλεηαηξηζηηθέο 

νξγαλψζεηο θάζε βαζκίδαο, Σπλεηαηξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο) 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ δηθαηνχρσλ:  

 πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο, ή έρνπλ 

θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. Δπξψ, 

επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο θχθινπ εξγαζηψλ θαη απαζρνινχκελνπ                      

πξνζσπηθνχ γηα «Απνκαθξπζκέλα Διιεληθά Νεζηά». 

Τα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο θπκαίλνληαη σο εμήο:  

Δπηρνξήγεζε γηα ηελ  πεξηθέξεηα Γπηηθεο Διιαδνο θαη κέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

Πνιχ Μηθξέο θαη Μηθξέο Επηρεηξήζεηο 50%  

Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο 45%  



Μεγάιεο Επηρεηξήζεηο έσο 750 άηνκα πξνζσπηθφ θαη έσο 200 εθ ηδίξν 30%. 

Επηδνηνχκελεο δαπάλεο: (ΠΡΟΟΥΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ 

ΕΥΟΤΝ ΤΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΌ 1/1/2007) 

 Αγνξά νηθνπέδνπ 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 Καηαζθεπή, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο βηνκεραλνζηαζίσλ, θηηξηαθψλ εηδηθψλ 

θαη βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Καηαζθεπή λέσλ απνζεθεπηηθψλ θαη ςπθηηθψλ ρψξσλ 

 Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγησλ ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ εμνπιηζκνχ 

 Αγνξά κέζσλ κεηαθνξάο 

 Αγνξά εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ 

 Δγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή Σπζηεκάησλ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

 Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ 

 Πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ινγηζκηθνχ αλαβάζκηζεο 

 Δπεμεξγαζία απνξξηκκάησλ θαη πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο 

 Δγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο απνβιήησλ 

 

Η ηδία ζπκκεηνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ελψ εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί δαλεηζκφο αξθεί 

ε ζεηηθή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ρνξήγεζε δαλείνπ ή έγγξαθν 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ         θνξέα. Οη 

εμνθιεκέλεο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ 1/1/2007 έσο ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ ίδηα ζπκκεηνρή. 

  

Επξσπατθνί πφξνη 2.25 Δηο. Γηα έξγα ππνδνκήο ζηελ Ειιάδα. 

Υπεξςεθίζηεθε ε έθζεζε πνπ εγθξίλεη ηελ πξφηαζε ηεο Κνκηζηφλ γηα ηελ ηα          

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηα κέζα επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ γηα 

ηέζζεξα θξάηε-κέιε πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κεηαμχ ησλ       

νπνίσλ θαη ε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα 

θαη έξγα ππνδνκψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο Πνιηηηθήο 

Σπλνρήο. Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ππνινγίδεηαη φηη κε ηε ιεγφκελε δηαδηθαζία ηεο 

«κφριεπζεο» πνπ πξνσζείηαη, θνλδχιηα χςνπο 1,5 δηζ. επξψ ζα                                 

δεκηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 2,25 δηζ. επξψ γηα δαλεηζκφ ή εγγπήζεηο ζε έξγα 

ππνδνκήο.  

 

Καηαξγείηαη ε ππνβνιή ηηκνθαηαιφγσλ ρνλδξηθήο ζην ΤΠΑΑΝ. 

Καηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηηκνθαηαιφγσλ ρνλδξηθήο, κε θάζε                

κεηαβνιή ηηκψλ, ζηελ Υπεξεζία Δπνπηείαο Αγνξάο ηνπ ππνπξγείνπ                        

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζχκθσλα κε ηε λέα                             

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε (ΑΓ 2/2012). Σχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ                     

Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε (ΑΓ), αληί ηεο ππνβνιήο ηηκνθαηαιφγσλ ζε θάζε                     

κεηαβνιή ησλ ηηκψλ νη ρνλδξεκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζα θαηαζέηνπλ κία θνξά ην 

ρξφλν (νξίδεηαη ζαθέο ρξνληθφ δηάζηεκα) απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζην                    

ππνπξγείν, βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ ππνδείγκαηνο. 

  



ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ                     
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΣΩΝ ΠΕΠ ΣΟΤ ΕΠΑ 

1. Εηζαγσγή 
Η παξνχζα πξνδεκνζίεπζε αθνξά ηελ πξνθήξπμε δξάζεο, απφ ην Υπνπξγείν 

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, γηα ηελ ελίζρπζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο-Τνπξηζκνχ – Δκπνξίνπ - Υπεξεζηψλ 

ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-

2013 γηα ηελ πινπνίεζε ζηνρεπκελσλ δξάζεσλ. 

2. Καηεγνξίεο εληζρχζεσλ - Θεκαηηθέο Ελφηεηεο 

Οη παξερφκελεο εληζρχζεηο αθνξνχλ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

α) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Μεηαπνίεζε»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο                           

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

β) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Τνπξηζκφο»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο                                

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

γ) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Δκπφξην»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο                                     

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο 

ζηνρεπφκελνπο θιάδνπο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα 

δ) Θεκαηηθή Δλφηεηα «Υπεξεζίεο»: Αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο                                

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηρεηξήζεσλ ζε δπλακηθνχο 

ζηνρεκέλνπο θιάδνπο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. 

Η πξσηνγελήο παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ν ηνκέαο ηεο αιηείαο             

εμαηξνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ πξνθήξπμε. 

Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηχρνπλ 

επηρνξήγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζα νξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ πξνθήξπμεο. 

Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 

Τo θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ επελδπηηθή πξφηαζε θαιείηαη    

δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ηεο Δλίζρπζεο». 

Oη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ησλ εληζρχζεσλ, είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 • λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή λα πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ, σο αλεμάξηεηεο 

επηρεηξήζεηο κε ην πιήξεο αληηθείκελν ηνπο, ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

• λα κελ είλαη πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε 

• λα ιεηηνπξγνχλ ή λα πξνηίζεληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απνθιεηζηηθά κε λνκηθή κνξθή 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. ή κνλνπξφζσπεο Δ.Π.Δ. ή Α.Δ. 

• λα ηεξνχλ (γηα πθηζηάκελεο θαη λέεο επηρεηξήζεηο) ή λα δεζκεπηνχλ φηη ζα            

ηεξήζνπλ εθφζνλ εγθξηζνχλ (γηα ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

επελδπηηθήο πξφηαζεο βηβιία Β' ή Γ' θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.Σ. 

• λα κελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηνπο δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο θξαηηθήο                

ελίζρπζεο 

• γηα ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζχζηαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 (Παξάξηεκα Α’ ηεο παξνχζαο ν κέζνο 

εηήζηνο ηξηεηίαο ηνπο λα θπκαίλεηαη : 

  

 

 



 Απo 30.000 €) κέρξη 50.000.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε» 

 Απν 30.000 € κέρξη 50.000.000,00 γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Τνπξηζκφο» 

 Απφ 20.000 €) κέρξη 50.000.000,00  γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπφξην» 

 Απφ 20.000 €) κέρξη 50.000.000,00 γηα ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Υπεξεζίεο» 

Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

αθνξνχλ ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο πιήξεηο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο ή, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, ζηηο δχν ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο πιήξεηο       

δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. 

Ο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ έληππν ηεο 

θάζε επηρείξεζεο. 

 Όξηα Επηρνξεγνχκελνπ Πξνυπνινγηζκνχ – Δηάξθεηα πινπνίεζεο 

1. Ο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο θάζε πξφηαζεο δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ 

ελίζρπζεο 

θπκαίλεηαη: 

i) Απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (30.000 έσο 300.000 €) γηα ηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Μεηαπνίεζε» 

ii) Απφ ηξηάληα ρηιηάδεο έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (30.000 έσο 300.000 €) γηα ηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Τνπξηζκφο» 

iii) Απφ είθνζη ρηιηάδεο έσο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (20.000 έσο 100.000 €) γηα ηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Δκπφξην» 

iv) Απφ είθνζη ρηιηάδεο έσο εθαηφ ρηιηάδεο επξψ (20.000 έσο 100.000 €) γηα ηελ 

ζεκαηηθή ελφηεηα «Υπεξεζίεο» 

Τν κέγηζην επηρνξεγνχκελν χςνο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

Κάζε δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ελίζρπζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο παξαπάλσ Θεκαηηθέο Δλφηεηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη                      

επελδπηηθή πξφηαζε κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ην 

σο άλσ φξην. Σηελ πεξίπησζε απηή νη ππεξβάιινπζεο δαπάλεο ηεο           

επελδπηηθήο πξφηαζεο δελ επηρνξεγνχληαη. 

2. Η πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επελδχζεσλ δελ           

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δεθανθηψ (18) κήλεο γηα ηελ κεηαπνίεζε θαη ηνλ  

ηνπξηζκφ θαη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο γηα ηηο άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κεηαμχ ηνπ Δ.Φ.:. θαη ηνπ              

δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα δίκελεο παξάηαζεο ε νπνία ζα 

δίλεηαη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ ηεο ελίζρπζεο. Σε θάζε 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ παξφληνο           

κέηξνπ ελίζρπζεο. 

Πιεξνθφξεζε - Δεκνζηφηεηα 

Σηνηρεία γηα ηελ ελ ιφγσ πξνδεκνζίεπζε ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ηζηφηνπνπο 

www.ependyseis.gr, www.espa.gr, www.startupgreece.gov.gr. www.epimetol.gr 

Δξσηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ                         

Αηησιναθαξλαλίαο θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.espa.gr ζηελ 

Δλφηεηα Υπνβνιή Δξσηεκάησλ (ζχλδεζκνο 

http:www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx) θαη ζηηο δηεπζχλζεηο mme@mnec.gr θαη 

infoespa@mnec.gr.   

http://www.epimetol.gr/


 ΥΡΗΙΜΔ ΤΝΓΔΔΙ 

 

Ιζηοζελίδα ηος Πανεςπωπαϊκού Γικηύος «Enterprise Europe Network» 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network  

 

Ιζηοζελίδα ηος Δλληνικού Γικηύος «Enterprise Europe Network - Hellas» 

http://www.enterprise-hellas.gr  

  

ΓΓ Δπισειπήζεων και Βιομησανίαρ  

http://ec.europa.eu/enterprise/  

  

Δκηελεζηικόρ Οπγανιζμόρ για ηην Ανηαγωνιζηικόηηηα και ηην Καινοηομία (EACI) 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm  

  

Δςπωπαϊκή πύλη για ηιρ ΜΜΔ  

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/  

  

Δπιηποπή ηων Πεπιθεπειών  

http://www.cor.europa.eu  

  

Δςπωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή  

http://eesc.europa.eu  

  

Γοκιμαζηική ομάδα εςπωπαϊκών επισειπήζεων 

http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp 

 

Ψηθιακή Βιβλιοθήκη Δπιζηήμηρ & Σεσνολογίαρ ηος Δ.Κ.Σ. 

http://www.ekt.gr/diglib 

 

Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ 2007 – 2013 

http://www.espa.gr  

 

ΔΠΑΝ ΙΙ: Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Ανηαγωνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα 

http://www.antagonistikotita.gr  

 

Η Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ 

www.infosoc.gr 

 

ΠΔΠ Γσηικής Δλλάδας, Πελοποννήζος και Ιονίων Νήζων 
www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/ 
 

Γενική Γπαμμαηεία Δπενδύζεων και Ανάπηςξηρ 

www.ependyseis.gr 

 

Δπιμεληηήπιο Αιηωλοακαπνανίαρ 

www.epimetol.gr 

www.etakcci.gr 
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Δπικεθαλής
: Κα Χπςζάθη Άννα 

ύμβοσλος 
Πληροθόρη
ζης & 
Βάζεων 
Γεδομένων: 

Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Γημόζιες 
τέζεις:  Κορ Ρόμπολαρ Γεώπγιορ 

Οικονομικά:  Κορ Αγγέληρ Γεώπγιορ 

ηοισεία Δπικοινωνίαρ:  

Σηλέθωνα : 26410 74531 - 74511 

Fax : 26510 22590 

Σατσδρομικ
ή 
Γιεύθσνζη: 

Δςπωπαϊκό Κένηπο "enterprise europe", ANTENNA Δπιμεληηήπιο 
Αιηωλοακαπνανίαρ  Παπαζηπάηος 53 & μύπνηρ 1 
30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ηλεκηρονικ
ές 
Γιεσθύνζεις
: 

grombol@epimetol.gr  

Ιζηοζελίδα: 

http://www.enterprise-hellas.gr/ 

http://www.cci-ioannina.gr/el/een.htm 

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?categoryid=5116&context=103&globali
d=23900&articleid=7135  
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