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 Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 
(ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου 3299/2004, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
‘‘Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα 2007-2013’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ) και του 
προγράµµατος ‘‘Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013’’, τα οποία έχουν ως κεντρικό 
αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και 
της καινοτοµίας των επιχειρήσεων, το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σας 
παρουσιάζει συνοπτικά τις µέχρι σήµερα ανακοινωθείσες δράσεις. Οι 
συγκεκριµένες δράσεις αφορούν σε όλες τις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στους κυρίους Λάµπρο 
Σαµαρτζή 26410 74621, Κωνσταντίνο Καρρά 26410 74622 και Ιωάννη Ζάβρα 
26410 74623. 

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 Τo πρόγραµµα έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω 
χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων.  

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του  κάθε προγράµµατος, όπως αναφέρεται 
στην επίσηµη προδηµοσίευση του. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ενίσχυση γυναικών που γεννήθηκαν από το 1954 
µέχρι και το 1991 και επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά 
αξιοποιώντας τις γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Όλη η επικράτεια 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954 
µέχρι και το 1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 
01.01.2008 µέχρι και  τις 04.03.09 που είναι η  ηµεροµηνία προδηµοσίευσης  του 
προγράµµατος. 

Οι επιλέξιµες δραστηριότητες προέρχονται από τους κλάδους  
µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού και ανακύκλωσης εκτός 
εξαιρέσεων 

Ενημερωτικό Δελτίο μελών    

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

  

  
Τεύχος 13                                                                                           Ιούλιος 2009 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
  
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΟΚΑΣ 
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥ∆ΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 
 
 +30 26410 74500 
 +30 26410 22590 
epetanet@epimetol.gr 

Παρουσίαση από το 
Επιµελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας για 
τα προγράµµατα του 
Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 
2007-2013 (ΕΣΠΑ), του 
Επενδυτικού Νόµου 
3299/2004, του 
Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 
‘‘Ανταγωνιστικότητα  -
Επιχειρηµατικότητα 
2007-2013’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
και του προγράµµατος 
‘‘Αγροτική Ανάπτυξη 
2007-2013’’  σελ. 1-27 

Παρουσίαση του 
Προγράµµατος COMET  
της Επιµελητηριακής 
Εταιρείας Ανάπτυξης 
Αιτωλοακαρνανίας      
σελ. 28 

Ενηµέρωση για τα νέα Προγράµµατα από το Επιµελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας 
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∆εν θεωρείται ότι  ασκούν  επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του 
προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα 
εισοδήµατα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς 
επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που 
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ :  

Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις  

∆ιαµόρφωση Χώρων 

Προβολή – Προώθηση 

Άλλες ∆απάνες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € – 200.000 €  για µεταποίηση και ανακύκλωση 

30.000 € – 100.000 € για  υπηρεσίες και τουρισµό 

30.000 €  – 80.000 €  για  εµπορικές επιχειρήσεις 

Κατηγορίες 
∆απανών - 
Ανώτατο 
Όριο  

 

Ανώτατο Όριο  

Εξοπλισµός 
και Ειδικές 
Εγκαταστάσεις 

Μέχρι το 100% του υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

∆ιαµόρφωση 
Χώρων - 
Κτηριακά 

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 30% του υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

Προβολή – 
Προώθηση & 
Άλλες 
∆απάνες 

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

Σύνταξη 
Πρότασης και 
Φακέλου 
Υποβολής  

∆εν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του 
συνολικά  υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

Επίβλεψη 
Υλοποίησης 
του Έργου 

∆εν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του  
συνολικά υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 
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Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία 
εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής 
χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για την διακίνηση 
υλικών, εµπορευµάτων κ.τ.λ. µε ανώτατο όριο το ποσό 
των 20.000 € 

ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχορήγηση                                 50% 

Τραπεζικός δανεισµός µέχρι          30% 

Ίδια συµµετοχή όχι λιγότερο από   20% 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Υποβολή προτάσεων στον ΕΟΜΜΕΧ από 15/06/2009 
µέχρι 14/09/2009 

 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Τo πρόγραµµα έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω 
χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων.  

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του κάθε προγράµµατος, όπως αναφέρεται στην 
επίσηµη προδηµοσίευση του. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ANΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

Άξονας 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» 

Μέτρο 2.8.2: Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Των Νέων» 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ενίσχυση νέων ανδρών και γυναικών που γεννήθηκαν από 
το 1970 µέχρι και το 1991 και επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά αξιοποιώντας τις 
γνώσεις, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Όλη η επικράτεια 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Νέοι και Νέες που γεννήθηκαν από το 1970 µέχρι και το 
1991 και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 
01.01.2008 µέχρι και  τις 04.03.09 που είναι η  ηµεροµηνία 
προδηµοσίευσης  του προγράµµατος 

Οι επιλέξιµες δραστηριότητες προέρχονται από τους 
κλάδους  µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού 
και ανακύκλωσης εκτός εξαιρέσεων 

Δεν θεωρείται ότι  ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα, για 
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τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν 

ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην 

κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), 

καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές 

δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το 

αντικειμενικό σύστημα. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

Εξοπλισµός και Ειδικές Εγκαταστάσεις  

∆ιαµόρφωση Χώρων 

Προβολή – Προώθηση 

Άλλες ∆απάνες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000 € – 200.000 €  για  µεταποίηση και ανακύκλωση 

30.000 € – 100.000 € για  υπηρεσίες και τουρισµό 

30.000 €  – 80.000 €  για  εµπορικές επιχειρήσεις 

Κατηγορίες 
∆απανών - 
Ανώτατο 
Όριο  

 

Ανώτατο Όριο 

Εξοπλισµός 
και Ειδικές 
Εγκαταστάσεις 

Μέχρι το 100% του υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

∆ιαµόρφωση 
Χώρων - 
Κτηριακά 

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 30% του υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

Προβολή – 
Προώθηση & 
Άλλες 
∆απάνες 

Κατά την υποβολή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 10% του υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

Σύνταξη 
Πρότασης και 
Φακέλου 
Υποβολής  

∆εν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του 
συνολικά  υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 

Επίβλεψη 
Υλοποίησης 
του Έργου 

∆εν µπορεί να υπερβαίνει το 1% του  
συνολικά υποβαλλόµενου 
προϋπολογισµού 
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Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία 
εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής 
χρήσης µεταφορικά µέσα απαραίτητα για την διακίνηση 
υλικών, εµπορευµάτων κ.τ.λ. µε ανώτατο όριο το ποσό των 
20.000 € 

ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Επιχορήγηση                                 50% 

Τραπεζικός δανεισµός µέχρι          30% 

Ίδια συµµετοχή όχι λιγότερο από   20% 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Υποβολή προτάσεων στον ΕΟΜΜΕΧ από 15/06/2009 
µέχρι 14/09/2009 

                                

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις 
Υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλων των 
τοµέων της αγοράς (Μεταποίηση, Εµπόριο, 
Τουρισµός, Παροχή Υπηρεσιών). 

Επιλέξιµες δαπάνες 

Κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 50% για τους τοµείς 
Μεταποίησης, Παροχής Υπηρεσιών και Εµπορίου 
και έως 100% για τον τοµέα του Τουρισµού), 
µηχανολογικός εξοπλισµός, συστήµατα 
αυτοµατοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης και 
δικαιωµάτων τεχνογνωσίας, δαπάνες προώθησης. 

Προϋπολογισµός προτάσεων 

Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.  
Για τον Τουρισµό: από 30.000 € έως 250.000 €.  
Για το Εµπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.  

Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €. 

Ποσοστό Επιχορήγησης  
Ο νοµός Αιτωλοακαρνανίας εντάσσεται στη 
γεωγραφική ζώνη Β µε ποσοστό επιχορήγησης 
65%. 

Ηµεροµηνία έναρξης 
υποβολής προτάσεων 

Αναµένεται τον Ιούνιο του 2009. 

  

Επιλέξιµες επιχειρήσεις 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν οι υφιστάµενες επιχειρήσεις που τηρούν 
βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., (εκτός των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη 
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µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του 
συνεταιρισµού) οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

να είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

να απασχολούν 0-49 άτοµα.  

να έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις. 

να έχουν θετικό µέσο όρο κερδών κατά τον χρόνο λειτουργία τους (για < 3 έτη) ή κατά τα 
τελευταία 3 έτη. 

ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από τριάντα χιλιάδες ευρώ 
(30.000 €) µέχρι δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €). 

να λειτουργούν νόµιµα. 

η ίδια συµµετοχή πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου 
του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος που θα αξιολογηθεί για την λήψη της επιδότησης είναι η 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις µε µεικτές δραστηριότητες να 
υποβάλλουν επενδυτική πρόταση σε περισσότερες από µια θεµατικές ενότητες. 

Επιλέξιµες δαπάνες 

Οι επιλέξιµες ενέργειες θα υλοποιηθούν µέσω των παρακάτω δαπανών: 

Κτίρια και εγκαταστάσεις (έως 50% για τους τοµείς Μεταποίησης, Παροχής 

Υπηρεσιών και Εµπορίου και έως 100% για τον τοµέα του Τουρισµού)  

Μηχανήµατα - Εξοπλισµός 

Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

Εξοπλισµός-εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας για ανάγκες µονάδας 

Συστήµατα αυτοµατοποίησης 

∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας  

Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας  

∆απάνες προώθησης  

Αµοιβές Συµβούλων 

Από την ∆ευτέρα 25 Μαϊου 2009 θα θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες, στο 
πλαίσιο των προτάσεων που θα κατατεθούν, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει και 
έγκριση του σχεδίου.  
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Ολοκλήρωση των έργων 

Η µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνάει τους 12 
µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης για τους τοµείς του Εµπορίου και της Παροχής 
Υπηρεσιών και τους 18 µήνες για τους τοµείς της Μεταποίησης και του Τουρισµού. 

 

«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της διαχείρισης / 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της απορρύπανσης βιοµηχανικών 
αποβλήτων 

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση 
του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για την µεταποιητική δραστηριότητα. 

Η κάλυψη του ελλείµµατος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αποβλήτων 

Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων 
υλικών 

Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες ή νέες (υπό 
σύσταση) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, µε Κωδικό Άσκησης  
∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.): 

37: Επεξεργασία λυµάτων 

38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 

39: ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  

Στα πλαίσια του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού 
300.000€- 3.000.000€.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΖΩΝΗ 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Γ Αιτωλοακαρνανία 50% 
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∆ Πυρόπληκτες και σεισµόπληκτες  περιοχές 
του νοµού Αιτωλοακαρνανίας 

60% 

 

Η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25%. 

Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά): 

Βιοµηχανικά απόβλητα 

Ειδικά ρεύµατα υλικών 

Αστικά Απόβλητα 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆απάνες για ανέγερση επέκταση/ διαµόρφωση κτιρίων 

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
ποιοτικού ελέγχου 

∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων 

∆απάνες προµήθειας λογισµικού 

∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων 

Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες 

Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α Κατηγορία ∆απάνης 

 

Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 

στον προϋπολογισµό του 

 έργου  

1 Ανέγερση/ επέκταση/ διαµόρφωση κτιρίων 25% 

2 Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού 100% 

3 Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) 20% 

4 Προµήθεια λογισµικού 10% 

5 ∆απάνες Πιστοποίησης 5% 

6 Αµοιβές συµβούλων 10% 

7 Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις)  5% 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΛΑ∆Η ΤΗΝ 27η 

ΜΑΪΟΥ 2009. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία 
µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων. 

 

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» 

ΣΤΟΧΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών 

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση 
του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα. 

Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή µεταποιητικά πρότυπα. 

Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες πολύ µικρές, 
µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον 
τοµέα της µεταποίησης. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να 
εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ 
αποσβέσεων και φόρων. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ.€, εκ των οποίων 
30 εκ.€ είναι η δηµόσια δαπάνη. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηµατοδοτούνται έργα 
συνολικού προϋπολογισµού από 30.000€ έως 200.000€. 

Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των 
προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι αξιολογήσεις των προτάσεων και οι 
αντίστοιχες υπαγωγές θα πραγµατοποιούνται δύο φορές το έτος: από 02/05 έως 30/06 
και από 23/09 έως 20/11 κάθε έτος.  

Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ 
ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως και 
20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22-9-2009.  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 18 µήνες µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης. 

Προβλέπεται προκαταβολή σε ύψος 35% επί της εγκεκριµένης επιχορήγησης. Η 
καταβολή της επιχορήγησης γίνεται µετά την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του έργου, ή 
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µετά την υποβολή ενδιάµεσων εκθέσεων προόδου, αρκεί να έχει υλοποιηθεί το 35% του 
έργου. 

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

(%) 

NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

50 

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ & ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ NOMOΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

60 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆απάνες για τη διαµόρφωση κτηρίων και χώρων 

∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού εξοπλισµού και εξοπλισµού 
ποιοτικού ελέγχου. 

Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για την εγκατάσταση µικρής κλίµακας Α.Π.Ε. δεν µπορούν να 
υπερβαίνουν το 75% του προϋπολογισµού του έργου και η παραγωγή ενέργειας από 
Α.Π.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% της κατανάλωσης της βιοµηχανικής µονάδας 
του αποδέκτη της ενίσχυσης. 

3.   ∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων 

4.   ∆απάνες προµήθειας λογισµικού 

5.   ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων- επαλήθευσης, επικύρωσης 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και επαληθεύσεις από 
εργαστήρια 

6.   Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις) 

7.   Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης) Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στον 
προϋπολογισµό του έργου 

1 ∆ιαµόρφωση κτηρίων και χώρων 25% 

2 Προµήθεια µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού 

100% 

3 Μεταφορικά µέσα (πλην 
επιβατικών) 

20% 

4 Προµήθεια λογισµικού 10% 
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5 ∆απάνες πιστοποίησης, 
επαλήθευσης, επικύρωσης 
συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και 
επαληθεύσεις από εργαστήρια 

 

 

 

10% 

6 Αγορά τεχνολογίας (άυλες 
επενδύσεις) 

5% 

7 Αµοιβές συµβούλων 10% 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΛΑ∆Η ΤΗΝ 27η 

ΜΑΪΟΥ 2009. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία 
µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων. 

 

«∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, 
κυρίως υψηλής έντασης γνώσης»  (Spin - off και Spin - out)  

Περιγραφή : Ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηµατικών καινοτόµων 
δραστηριοτήτων, αξιοποίηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε δυνατότητες εµπορικής 
εκµετάλλευσης, εφαρµογή καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων και αξιοποίηση της γνώσης 
που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις µε καινοτόµες δραστηριότητες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, 
διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης που θα 
συµβάλουν µεσο-µακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη της χώρας.                                                               
Σε Ποιούς Απευθύνεται : A) Επιχειρήσεις - Τεχνοβλαστοί (Spin-off  και Spin-out) µικρού 
µεγέθους που έχουν ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να  ιδρυθούν (υπό σύσταση) 
από: ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσµατα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία 
εντός ∆ηµόσιων Οργανισµών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων φορέων 
του εξωτερικού (Spin-off) και από Επιχειρήσεις µε καινοτόµες δραστηριότητες (Spin-out) 
B) Καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που 
πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) 

Τοµείς Ενδιαφέροντος : Τεχνολογία, Έρευνα, Καινοτοµία  

Γεωγραφική Περιοχή : Όλες οι περιφέρειες  

Προϋπολογισµός : 25.000.000 € 

Όροι : Επιλέξιµες είναι νέες καινοτόµες επιχειρήσεις (δηλ. καινοτόµες επιχειρήσεις οι 
οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση.)    
 Ως ηµεροµηνία σύστασης της επιχείρησης νοείται η ηµεροµηνία Έναρξης 
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∆ραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στο ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της 
εταιρείας) µικρού µεγέθους (σύµφωνα µε τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων). 

 
∆ιαρθρωτικό Ταµείο : Ο αναµενόµενος µέσος προϋπολογισµός των έργων θα είναι της 
τάξης των 1.100.000 € (∆ηµόσια ∆απάνη και Ιδιωτική Συµµετοχή). Το ύψος της 
ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 €. Αναλυτικά οι 
επιλέξιµες δαπάνες περιγράφονται στον Oδηγό Eφαρµογής. 

Άξονας : ΑΠ. 1: ∆ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας Υποστηριζόµενης από 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη  

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα  

Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων : από 30/6/2009 έως 30/6/2010  

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» 

 Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας ∆υτικής Ελλάδας (ΠΠΚ-∆Ε) είναι µια ένωση 
φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µε στόχο την ανάπτυξη, προώθηση και 
εκµετάλλευση της καινοτοµίας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (Π∆Ε). Κεντρικός 
στόχος είναι η οργάνωση και ισχυροποίηση των δεσµών µεταξύ των Ερευνητικών / 
Τεχνολογικών & Επιχειρηµατικών Φορέων της Π∆Ε µε σκοπό την εκπόνηση ενεργειών 
που ενισχύουν τις τεχνολογικές και καινοτοµικές επιδόσεις της Περιφέρειας 

Οι προτεραιότητες του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας ∆υτικής Ελλάδας εστιάστηκαν 
εκεί που παρατηρείται η µεγαλύτερη ανάπτυξη καινοτοµιών ταυτόχρονα µε την 
αντίστοιχη ανάγκη από την υπάρχουσα ή αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Οι θεµατικές αυτές περιοχές, που αποτελούν το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα της Π∆Ε στην καινοτοµία και στην επιχειρηµατικότητα, είναι: 

Άξονας Ι.  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες: Ασφάλεια υπολογιστικών συστηµάτων και δικτύων. 
Ενσωµατωµένα υπολογιστικά, τηλεπικοινωνιακά και ελεγκτικά συστήµατα. 
Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 
(ευρυζωνικά δίκτυα). 

Μεταφορές: ∆ιεθνείς συνδυασµένες µεταφορές. 

Άξονας ΙΙ.  Ασφάλεια και Τεχνολογίες Τροφίµων  

Πιστοποίηση κύριων ανταγωνιστικών αγροτικών, κτηνοτροφικών, και αλιευτικών 
προϊόντων. 

Τεχνολογίες και ποιότητα τροφίµων: Ποιότητα αγροτικών προϊόντων και 
ιχθυοκαλλιεργειών.  

Άξονας ΙΙΙ.  ∆ιαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος  
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Εξοικονόµηση φυσικών πόρων µε χρήση νέων προηγµένων  υλικών. 

∆ιαχείριση υποδοµών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

∆ιαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων. 

Καθαρές και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. 

Τεχνολογίες εξοικονόµησης  ενέργειας σε κτίρια. 

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρµογής του ΕΣΠΑ 2007-13 στον τοµέα της Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας, καθώς και της πολιτικής της ΓΓΕΤ, της ΕΥ∆-ΕΠΑΕ και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης γενικότερα για τη δηµόσια διαβούλευση όλων των δράσεων πριν 
από την επίσηµη προκήρυξή τους, ξεκινάει σήµερα  η δηµόσια διαβούλευση της  
δράσης  «Συνεργασία».   

Βασικό στόχο της δράσης «Συνεργασία» αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και  της 
ποιότητας ζωής µέσω  της υλοποίησης έργων  Ε&ΤΑ σε συγκεκριµένους τοµείς και 
δραστηριότητες που: α/ ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θα συµβάλουν 
άµεσα ή έµµεσα στην παραγωγή νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών και στη 
διείσδυση σε νέες αγορές, β/ υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών 
σε διάφορους τοµείς όπως υγεία, ενεργειακή πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, γ/ 
παράγουν νέα γνώση που µπορεί να αξιοποιηθεί.  

Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις εξής  δύο πράξεις: 

Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού 
προϋπολογισµού από 300.000  έως 1.000.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, 
ελάχιστος αριθµός φορέων τρεις εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα είναι επιχείρηση) 

Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 
1.000.000 έως 3.000.000 €, χρονικής διάρκειας 36-60 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων 
πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις) 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά για την κάθε πράξη πολύ 
συγκεκριµένους Ε&Τ τοµείς.  Σηµειώνεται όµως ότι για την κάθε περιφέρεια µετάβασης 
και τις οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 έχουν δεσµευθεί συγκεκριµένα κονδύλια. Η 
συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη της δράσης και για τις δύο πράξεις  της παρούσας 
πρόσκλησης, η οποία θα προκηρυχθεί το Μάιο του 2009 µε καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προτάσεων την  20/7/09, θα ανέλθει σε  74 εκ. €. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε 95 εκ.€.  

Και οι δύο πράξεις της δράσης απευθύνονται σε  συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε 
µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και άλλων φορέων. 
Σηµειώνεται όµως ότι οι βασικοί αποδέκτες (οµάδες στόχοι)  της δράσης είναι οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). 
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Η δράση χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηµατικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών σε 
µετάβαση (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο 
Αιγαίο), του ΕΣΠΑ 2007-13 και καλύπτει όλη τη χώρα. 

 

«AΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

Ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραµµα για τη χρηµατοδότηση των πολύ µικρών, µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείµενο τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 
∆ικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι ατοµικές επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, δηλαδή Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., προσωπικές εταιρίες του εµπορικού 
νόµου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθµίδας, δηµοτικές επιχειρήσεις και 
λοιπές. 

Στόχος του νέου αυτού προγράµµατος (που αφορά µεταξύ άλλων τους τοµείς της 
κτηνοτροφίας, του γάλακτος, των δηµητριακών, των ελαιούχων προϊόντων, των 
οπωροκηπευτικών, των ζωοτροφών κ.ά.) είναι η πραγµατοποίηση επενδύσεων για τη 
στήριξη των δικαιούχων-επιχειρήσεων σε θέµατα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών 
και τεχνολογικού εξοπλισµού, βελτίωση της ποιότητας καθώς επίσης και της υγιεινής και 
της ασφάλειας των προϊόντων τους. 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα για την εφαρµογή του ανωτέρω προγράµµατος δίνεται τόσο σε 
πυρόπληκτες περιοχές όσο και σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την αναθεώρηση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (π.χ. καπνοπαραγωγές), µε πριµοδότηση της 
βαθµολογίας τους. 

Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άυλες επενδύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές 
επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο συνολικός προϋπολογισµός τους κυµαίνεται από 100 
χιλ. ευρώ µέχρι 15 εκ. ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ακόλουθα: 

Για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις: 

• 50% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για 
τον στόχο σύγκλισης,  

• 40% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες,  

• 65% του ποσού των επιλέξιµων επενδύσεων στα µικρά νησιά του Αιγαίου.  

Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις-µελέτες καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 µέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιµων 
πιστώσεων (ανοικτή προκήρυξη). 

Αρµόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. 

Ο δικαιούχος δύναται εάν το επιθυµεί να ξεκινήσει τις εργασίες για την υλοποίηση της 
πράξης, µε δική του ευθύνη, µετά την υποβολή του πλήρους φακέλου της αίτησης 
ενίσχυσης. 
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Στις δράσεις του παρόντος µέτρου ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω ανά τοµέα: 

• Κρέας, µε επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδοµή, κυρίως εκσυγχρονισµούς και 
ιδρύσεις µικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, µονάδες τεµαχισµού - τυποποίησης 
και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων και µονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και 
υποπροϊόντων σφαγής (rendering).  

• Γάλα, µε επενδύσεις σε τυροκοµεία, µονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών 
ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος, µονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), 
µονάδες επεξεργασίας γάλακτος.  

• Αυγά-πουλερικά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών, 
µονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, µονάδες 
τεµαχισµού - τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών - κουνελιών.  

• Μέλι, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης - επεξεργασίας - µεταποίησης - 
συσκευασίας µελιού, µονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι.  

• Σηροτροφία και άλλα είδη, µε επενδύσεις σε µονάδες αναπήνισης κουκουλιών και 
µονάδες µεταποίησης σαλιγκαριών.  

• ∆ηµητριακά, µε επενδύσεις σε µονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας - τυποποίησης 
ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δηµητριακών, ξηραντήρια δηµητριακών κ.λπ.  

• Ελαιούχα προϊόντα, µε επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισµούς και 
συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου κ.λπ.  

• Οίνος, µε επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και 
ιδρύσεις µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις.  

• Οπωροκηπευτικά, µε επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εµπορίας, µεταποίησης 
οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο µονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης 
βρώσιµων ελιών.  

• Άνθη, µε επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εµπορίας ανθέων.  

• Ζωοτροφές, µε επενδύσεις κυρίως, µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, 
παραγωγής πλήρως τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων 
ζωοτροφών κ.λπ.  

• Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, µε επενδύσεις σε µονάδες επεξεργασίας και 
τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.  

• Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και 
επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 

 

«∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ» 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, αναµένεται να προκηρυχθεί 
πρόγραµµα για την ενίσχυση των ΜΜΕ (µικρό-µεσαίων επιχειρήσεων), «Σύγχρονη 
Επιχείρηση».  
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Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων, 
αλλά και των ΚΤΕΟ.  

Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις:  

Εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων (Κωδικός ΣΤΑΚΟ∆ 743.0)  

ΚΤΕΟ  

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου το ποσό των € 100.000.  

Ο κατώτερος προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται στα € 30.000.  

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

 

«ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009» 

 Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς 2007 - 2013) σύµφωνα µε επιβεβαιωµένες πληροφορίες, αναµένεται να 
προκηρυχθεί το µέτρο για την ενίσχυση των ΜΜΕ «Εξελίσσοµαι 2009» 

 Στόχος του προγράµµατος είναι η: 

Εξέλιξη / ∆ιαφοροποίηση / Μετασχηµατισµός και στήριξη της υφιστάµενης 
επιχειρηµατικότητας για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις σε ένα ραγδαία εξελισσόµενο και 
δύσκολο επιχειρηµατικό και επιχειρησιακό περιβάλλον (ενίσχυση εξαγωγών, 
επιχειρηµατική υπεργολαβία, κτλ)                                                     

 Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις: 

Υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις 

 Επιλεγµένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως logistics, και παροχής 
υπηρεσιών προς µεταποιητικές επιχειρήσεις 

Επιχειρήσεις «Πράσινης επιχειρηµατικότητας»  

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου το ποσό των  € 500.000. Ο κατώτερος προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών 
σχεδίων ορίζεται στα € 80.000. 

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης. 
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«ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009»  ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ – ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, αναµένεται να προκηρυχθεί 
πρόγραµµα για την ενίσχυση των ΜΜΕ (µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων) «Εξελίσσοµαι 
2009».  

Στόχος του προγράµµατος είναι η Εξέλιξη/∆ιαφοροποίηση/Μετασχηµατισµός και στήριξη 
των επιχειρήσεων, για να επιβιώσουν σε ένα ραγδαία εξελισσόµενο και δύσκολο 
επιχειρηµατικό και επιχειρησιακό περιβάλλον (όπως ενίσχυση εξαγωγών, επιχειρηµατική 
υπεργολαβία, κτλ)  

Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις:  

Υφιστάµενες µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις  

Επιλεγµένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως logistics, και παροχής υπηρεσιών 
προς µεταποιητικές επιχειρήσεις  

Επιχειρήσεις «Πράσινης επιχειρηµατικότητας»  

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου το ποσό των € 1.200.000.  

Ο κατώτερος προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται στα € 250.000.  

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

                                    

                                   «ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑΣ» 

   

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα 
για την ενίσχυση των νέων επιστηµόνων «ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑΣ».  

Στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη της νέας επιχειρηµατικότητας από 
επιτηδευµατίες και νέους επιστήµονες.  

Επιλέξιµες θα είναι οι ατοµικές επιχειρήσεις νέων επιστηµόνων ως 39 ετών και 
επιτηδευµατίων που επιθυµούν να αρχίσουν ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα 
υπό µορφή ατοµικής επιχείρησης ή παροχής δελτίου υπηρεσιών.  

Το ύψος του συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού για επενδυτικά σχέδια 
µεταποίησης ορίζεται από € 10.000 - € 50.000. 

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
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δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

 

«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

 Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς 2007 - 2013) σύµφωνα µε επιβεβαιωµένες πληροφορίες, αναµένεται να 
προκηρυχθεί το µέτρο για την ενίσχυση των ΜΜΕ, υπό το καθεστώς DE MINIMIS 
«Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Επιχειρηµατικές Περιοχές» 

 Στόχος του προγράµµατος είναι η: 

Μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων σε οργανωµένες Βιοµηχανικές 
και Επιχειρηµατικές Περιοχές. 

 Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις: 

Υφιστάµενες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις 

Υφιστάµενες Επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριµένους κλάδους υπηρεσιών και 
εµπορίου 

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου το ποσό των  € 300.000. Ο κατώτερος προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών 
σχεδίων ορίζεται στα € 100.000. 

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης. 

 

                                     «ΜΕΤΟΙΚΩ 2009»    

 Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 , αναµένεται να προκηρυχθεί 
πρόγραµµα για την ενίσχυση των ΜΜΕ (µικρό-µεσαίων επιχειρήσεων) «ΜΕΤΟΙΚΩ 
2009».  

Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία, µεταφορά και στήριξη της 
Επιχειρηµατικότητας αποκλειστικά στην Ελληνική Περιφέρεια.  

Επιλέξιµες επιχειρήσεις: 

Υφιστάµενες µεταποιητικές ή υποστηρικτικές των µεταποιητικών  

Κερδοφόρες επιχειρήσεις (ο µέσος όρος κερδών επιχειρήσεων 3ετιας, προ αποσβέσεων 
και φόρων, να είναι θετικός)  

Μικρές η πολύ Μικρές  

Με 3 χρόνια λειτουργίας (µε δηµοσιευµένους ισολογισµούς ή 3 φορολογικές δηλώσεις)  
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Να δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο 

Ο κατώτερος προϋπολογισµός ορίζεται στα € 30.000.  

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ» 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα 
για την ενίσχυση των ΜΜΕ (µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων) «Πρωτοτυπώ». 

Στόχος του προγράµµατος είναι η στήριξη καινοτοµίας και πρωτοτυπίας νέων και 
υφιστάµενων Μ.πΜ Επιχειρήσεων.  

Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις :  

Νέες επιχειρήσεις  

Υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις  

Επιλεγµένοι κλάδοι υπηρεσιών (πχ. Παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών)  

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού για επενδυτικά σχέδια 
µεταποίησης το ποσό των € 200.000. 

Ο κατώτερος προϋπολογισµός για επενδυτικά σχέδια µεταποίησης ορίζεται στα € 30.000. 

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού για επενδυτικά σχέδια 
παροχής υπηρεσιών το ποσό των € 150.000.  

Ο κατώτερος προϋπολογισµός για επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών ορίζεται στα € 
30.000.  

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

 

«ΣΤΗΡΙΖΩ 2009» 

Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, αναµένεται να προκηρυχθεί 
πρόγραµµα για την ενίσχυση των ΜΜΕ (µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων), «Στηρίζω 2009».  



20 

 

Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση των άµεσων και µικρών αλλά στρατηγικής 
σηµασίας αναγκών των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.  

Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις: 

Υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις  

Επιλεγµένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως logistics, και παροχής υπηρεσιών 
προς µεταποιητικές επιχειρήσεις  

Επιχειρήσεις «Πράσινης επιχειρηµατικότητας»  

 
Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου το ποσό των € 60.000.  

Ο κατώτερος προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται στα € 10.000.  

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

 

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» 

 Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς 2007 - 2013) σύµφωνα µε επιβεβαιωµένες πληροφορίες, αναµένεται να 
προκηρυχθεί το µέτρο για την ενίσχυση των ΜΜΕ, υπό το καθεστώς DE MINIMIS 
«Στήριξη Περιοδικού Τύπου» 

 Στόχος του προγράµµατος είναι η: 

Στήριξη Εφηµερίδων 

 Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις: 

Εφηµερίδες Εβδοµαδιαίας, δεκαπενθήµερης και µηνιαίας κυκλοφορίας   

 

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 

 Στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, αναµένεται να προκηρυχθεί 
πρόγραµµα για την ενίσχυση των ΜΜΕ (µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων), «Σύγχρονη 
Επιχείρηση».  

Στόχος του προγράµµατος είναι η ενίσχυση ΜΜΕ για δράσεις Ποιότητας Ασφάλειας 
Καταναλωτή, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.  

Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες ΜΜΕ οι οποίες έχουν πιστοποιητικό κατά κάποιο 
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πρότυπο, είτε είναι σε φάση απόκτησης του.  

Ως ανώτατο ύψος συγχρηµατοδοτούµενου προϋπολογισµού κάθε επιχειρηµατικού 
σχεδίου το ποσό των € 100.000 / € 150.000.  

Ο κατώτερος προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων ορίζεται στα € 30.000.  

Η Επιχορήγηση ανέρχεται σε 50% επί του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής 
πρότασης.  

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί υπό το καθεστώς DE MINIMIS. Οι επιλέξιµες ενέργειες και 
δαπάνες αναµένονται να καθοριστούν µε την οριστική διαµόρφωση του προγράµµατος. 

 

«TΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ» 

Στην αναπτυξιακή στρατηγική του Υ.Τ.ΑΝ. για την περίοδο 2007-2013 περιλαµβάνονται 
οι παρακάτω  δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του 
τουρισµού : 
 
Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης επιχειρηµατικών δικτυώσεων 
τουριστικών επιχειρήσεων µε άλλες επιχειρήσεις του τουριστικού ή άλλων τοµέων 
που συµβάλλουν σε:  

Επέκταση ή/και ποιοτική αναβάθµιση προϊόντων και υπηρεσιών.  

Ανάπτυξη συνεργειών του τουριστικού τοµέα µε τον αγροτικό ή τον δευτερογενή τοµέα, 
τον πολιτισµό, την ναυτιλία κλπ.  

Επέκταση των δικτυώσεων επιχειρήσεων βιοµηχανίας – εµπορίου – τουριστικών 
υπηρεσιών.  

Ανάπτυξη δικτύων και περιοχών αριστείας.  

Αξιοποίηση / προστασία της περιβαλλοντικής διάστασης.  

Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου, µε στόχο την 
επέκταση, την διεύρυνση και την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος: 

Ίδρυση, επέκταση και ολοκληρωµένος εκσυγχρονισµός ξενοδοχείων.  

Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε κύρια τουριστικά καταλύµατα.  

Ίδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής 
(Θεµατικών Πάρκων, Συνεδριακών Κέντρων, Γηπέδων Γκολφ, Υδροθεραπευτηρίων,  
Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Κέντρων Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισµού, 
µαρινών κλπ.) για την ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού.  

Μετασκευή και διαµόρφωση παλαιών βιοµηχανοστασίων σε χώρους κοινωνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ.  
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Ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού, µε στόχο την προσέλκυση 
επισκεπτών υψηλής εισοδηµατικής στάθµης, την άµβλυνση της εποχικότητας και 
την διάχυση των τουριστικών ροών στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας: 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων, τα οποία δεν 
εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου, καταδυτικού, 
χειµερινού, ορεινού, αναρριχητικού, γαστρονοµικού, θρησκευτικού, πολιτιστικού, 
ιστορικού και αθλητικού τουρισµού, του οικολογικού τουρισµού και αγροτουρισµού, του 
τουρισµού περιπέτειας, τουρισµού πόλης, τουρισµού για άτοµα προχωρηµένης ηλικίας ή 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κλπ.       

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την προώθηση του συνεδριακού τουρισµού και του 
τουρισµού κινήτρων (CIVB) σε επιλεγµένες περιοχές µε την κατάλληλη συνεδριακή 
υποδοµή.  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την συµπλήρωση / αναβάθµιση των υποδοµών και 
των παρεχόµενων υπηρεσιών των µαρινών και εν γένει τουριστικών λιµένων, την 
ανάπτυξη, εντός αυτών, καινοτόµων µέσων µεταφοράς (υδροπλάνων, θαλάσσιων ταξί 
κλπ.), την δηµιουργία εξειδικευµένων ενηµερωτικών οδηγών και την ανάπτυξη αθλητικών 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την θάλασσα, τα τοπικά 
χαρακτηριστικά και την λειτουργία των µαρινών.  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την διάσωση, αποκατάσταση και τουριστική 
αξιοποίηση παραδοσιακών ή διατηρητέων παλαιών ξύλινων σκαφών, την επισκευή, 
ανακαίνιση, συντήρηση και τουριστική αξιοποίηση διατηρητέων, βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών κτιρίων (ανεµόµυλοι, νερόµυλοι, ελαιοτριβεία, βυρσοδεψία, παλαιά 
ναυπηγεία κλπ), καθώς και την διατήρηση και τουριστική αξιοποίηση επιχειρήσεων 
εστίασης παραδοσιακής µορφής (παραδοσιακά καφενεία, παντοπωλεία κλπ).  

Ειδικά προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τοµέα: 

Εκσυγχρονισµός µικρών καταλυµάτων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο.  

Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και µεταξύ αυτών και 
λοιπών επιχειρήσεων µε στόχο την ανάπτυξη ανταγωνιστικών νέων υπηρεσιών, την 
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και συνεργειών, την προώθηση της τεχνολογικής και 
οργανωτικής καινοτοµίας, την διάχυση καλών πρακτικών, την διαχείριση της τουριστικής 
ανάπτυξης κλπ.  

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για την εφαρµογή συστηµάτων ολικής ποιότητας και 
για την απόκτηση – διατήρηση πιστοποιητικών ποιότητας.  

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού «επιχειρείν», µε 
στόχο την δηµιουργία δικτύων συνεργασίας µεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων και 
άλλων επιχειρήσεων για την διεύρυνση, την αναβάθµιση της ποιότητας και την µείωση 
του κόστους του τουριστικού προϊόντος.  

Εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης των τουριστικών 
εγκαταστάσεων. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την χρήση από τουριστικές 
επιχειρήσεις εναλλακτικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
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Ενίσχυση, εµπλουτισµός και επαναπροσδιορισµός του πλέγµατος των παρεχόµενων 
τουριστικών προϊόντων. Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης νέων 
καινοτοµικών τουριστικών προϊόντων.  

 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ» 

 H συγκεκριµένη δράση αφορά στην «Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και 
Τουριστικών Καταλυµάτων για τη δηµιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και 
συστηµάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» που υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές 
Ενισχύσεις ΑΕ» και η οποία απευθύνεται σε περισσότερα από 9.000 ξενοδοχειακά 
καταλύµατα και περίπου 20.000 τουριστικά καταλύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

  Συγκεκριµένα, απευθύνεται σε ξενοδοχεία κλασικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου 
Motel, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και ξενοδοχεία µικτού τύπου 
(κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων). Επίσης, τα τουριστικά καταλύµατα 
που µπορούν να συµµετέχουν στη δράση περιλαµβάνουν όλες τις µορφές 
ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων που 
πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισµού και υπηρεσιών ανά 
κατηγορία κλειδιών, όλα τα παραδοσιακά καταλύµατα και όλες τις τουριστικές 
επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις και τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
(κάµπινγκ). 

 Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν µέσω της δράσης αυτής για:  
α. την ολοκληρωµένη και ποιοτική παρουσίαση στο ∆ιαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους 
καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,  
β. την πραγµατοποίηση κρατήσεων µέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών 
και προϊόντων τους, και  
γ. την προσέλκυση νέων πελατών µέσω της παροχής ολοκληρωµένων ψηφιακών 
υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δηµιουργία στις εγκαταστάσεις τους σηµείων ασύρµατης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π. 
  

 Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγµατοποιηθεί µε την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση εφαρµογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς και 
µε την ολοκλήρωση αυτών των εφαρµογών µε συστήµατα µηχανογράφησης των 
τουριστικών µονάδων.  
  

 O συνολικός προϋπολογισµός των επενδύσεων ανέρχεται στο ύψος των 
108.000.000 ευρώ, ενώ ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά 
υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται σε 40.000 ευρώ και ο ελάχιστος σε 7.000 ευρώ. Το 
ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριµένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού της επένδυσης. Το µέγιστο ύψος της ενισχυόµενης επένδυσης 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισµένες 
κατηγορίες (κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ.λ.π.), µε το µέγεθος και τη λειτουργική 
µορφή της τουριστικής µονάδας καθώς και τις υλοποιούµενες ενέργειες.  
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων και 
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αξιολόγηση βάσει σειράς προτεραιότητας κατάθεσης της πρότασης και µέχρι να 
εξαντληθεί ο ανά Περιφέρεια διαθέσιµος προϋπολογισµός.     

 Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν την 
ηλεκτρονική υποβολή πρότασης και ο φάκελος δικαιολογητικών τους ελέγχεται µε 
επιτυχία. Η χρηµατοδότηση καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την 
πιστοποίηση από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.». 

 Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και χρηµατοδοτείται 
από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-
2013). Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (άθροισµα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της 
δράσης ανέρχεται σε 45.000.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση 
επενδύσεων συνολικού προϋπολογισµού ύψους 75.000.000 ευρώ για την ψηφιακή 
ανάπτυξη των ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυµάτων. Τα υπόλοιπα 30.000.000 
ευρώ (το 40%) καλύπτεται από ιδιωτική συµµετοχή. 

Τα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύµατα θα µπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές 
τους προτάσεις για αξιολόγηση από την 1η Σεπτεµβρίου 2009. Αναλυτικές πληροφορίες 
και ενηµερωτικό υλικό βρίσκονται διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση.   
 

 

«ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 Η συγκεκριµένη δράση για την ψηφιακή ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισµού 
απευθύνεται σε περισσότερες από 11.000 επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατηγορίες: 
τουριστικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, επιχειρήσεις 
εκµίσθωσης ΙΧ αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών άνω των 50cc, 
αγοραία τουριστικά ∆.Χ. (λιµουζίνες), τουριστικά καταστήµατα και ναυλοµεσιτικά γραφεία, 
που πληρούν τους κανόνες επιλεξιµότητας. Σκοπός της δράσης, η οποία βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο σχεδιασµού, είναι η βελτίωση της προβολής των παραπάνω τουριστικών 
επιχειρήσεων στο διαδίκτυο καθώς και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
αξιοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

  Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη (άθροισµα εθνικών και κοινοτικών πόρων) της 
δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στην υλοποίηση 
επενδύσεων συνολικού προϋπολογισµού ύψους περίπου 33.000.000 ευρώ. 
Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κατά τις 
επόµενες εβδοµάδες. 
 
 Όλες, πλέον, οι τουριστικές επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από το Υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης και τον ΕΟΤ δύνανται να λάβουν µέρος στις δράσεις ψηφιακής 
ενίσχυσης της λειτουργίας τους. Μιας ενίσχυσης που αφορά την διαδικτυακή 
επιχειρηµατικότητα µέσω, κυρίως, της δηµιουργίας και λειτουργίας Πολυγλωσσικού 
∆ιαδικτυακού τόπου προβολής. Σηµειώνεται ότι στη δράση µπορούν να ενταχθούν 
ξενοδοχεία, κάµπινγκ, καταλύµατα, τουριστικά γραφεία, τουριστικά καταστήµατα, 
τουριστικές µεταφορικές επιχειρήσεις και ναυλοµεσιτικά γραφεία». 
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          ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 

 

   

 Ο Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 χορηγεί ελκυστικά κίνητρα για επενδύσεις άνω των 
100.000 €, σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, που υλοποιούνται στο σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα µεγέθους, δίνοντας έµφαση στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στους ανερχόµενους κλάδους της οικονοµίας. Σε συνέχεια 
της τροποποίησής του µε τον 3522/2006, δηµοσιεύτηκαν οι κανονιστικές αποφάσεις για 
την ενεργοποίηση των διατάξεων του και είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικών 
αιτηµάτων. 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟ 
Στον αναπτυξιακό νόµο υπάγονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω 
τοµείς:  

Πρωτογενή (π.χ. θερµοκήπια, κτηνοτροφικές µονάδες, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας, 
κ.α.). 

∆ευτερογενή (π.χ. µεταποιητικές επιχειρήσεις, ενέργεια, κ.α.).  

Τριτογενή:  

τουρισµός (ξενοδοχειακές µονάδες, συνεδριακά κέντρα, µαρίνες, θεµατικά πάρκα, 
γήπεδα γκολφ, αξιοποίηση ιαµατικών πηγών, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα 
προπονητικού-αθλητικού τουρισµού, κέντρα τουρισµού υγείας, κ.α.)  

λοιπές υπηρεσίες (π.χ. εργαστήρια εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας, εµπορευµατικά 
κέντρα, ανάπτυξη λογισµικού, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, διαµετακοµιστικά 
κέντρα, κ.α.). 

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Νόµου διακρίνονται 
σε δύο (2) κατηγορίες και περιγράφονται αναλυτικά. Αναφέρονται επίσης οι εξαιρούµενες 
περιπτώσεις που υπάγονται σε άλλες µορφές ενίσχυσης. 
 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, η Επικράτεια κατανέµεται σε τρεις 
ζώνες: 

Ζώνη Α: Περιλαµβάνει τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών 
Επιχειρηµατικών Περιοχών και των νησιών τον Νοµών αυτών που εντάσσονται στη Ζώνη 
Β'  

Ζώνη Β: Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, 
∆ωδεκανήσου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου), τους Nοµούς της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύµνου, Χανίων), τους Νοµούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδικής, 
Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας ∆υτικής 
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Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς), καθώς και τους Νοµούς της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας)  

Ζώνη Γ: Περιλαµβάνει τους Νοµούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Καβάλας, ∆ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας), τους Νοµούς της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάµου), τους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, 
Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας), καθώς και τους Νοµούς της Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας). 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Στα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο νόµο 
παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

Επιχορήγηση που συνίσταται στην κάλυψη τµήµατος της δαπάνης του επενδυτικού 
σχεδίου από το ∆ηµόσιο, ή/και  

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) που συνίσταται στην κάλυψη από το 
∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλοµένων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 
συνάπτεται για την απόκτηση της χρήσης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού, ή  

Επιδότηση του µισθολογικού κόστους της δηµιουργούµενης από την επένδυση 
απασχόλησης. Ή εναλλακτικά  

Φορολογική απαλλαγή. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή 
φόρου εισοδήµατος µη διανεµοµένων κερδών για την πρώτη δεκαετία από την 
πραγµατοποίηση της επένδυσης, µε το σχηµατισµό αφορολόγητου αποθεµατικού. 

Οι ως άνω ενισχύσεις παρέχονται υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόµο.
 
Για τα επενδυτικά σχέδια παρέχονται κατά ζώνη και ανά κατηγορία οι ακόλουθες 
ενισχύσεις:  

 
(α) Επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότηση του κόστους
της δηµιουργούµενης απασχόλησης κατά τα ποσοστά του πίνακα:  

Κατηγορία Επένδυσης  Zώνη A Zώνη B Zώνη Γ 

 Κατηγορία 1 20% 30% 40% 

 Κατηγορία 2 15%  25% 35% 

Στις µεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό 
(10%).  

Στις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως 
είκοσι τοις εκατό (20%). 
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(β) Φορολογική απαλλαγή κατά τα ποσοστά του πίνακα:  

 

Κατηγορία Επένδυσης 

 Zώνη A Zώνη B Zώνη Γ 

 Κατηγορία 1 60% 100% 100% 

 Κατηγορία 2 50%  100% 100% 

Σηµειώνουµε ότι: 

(α) Θέσεις απασχόλησης συνδεόµενες µε την επένδυση θεωρούνται οι νέες θέσεις 
απασχόλησης που δηµιουργούνται µέσα στην πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση  και 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την εξυπηρέτησή της.
(β) Η ενίσχυση καταβάλλεται επί του µισθολογικού κόστους για το σύνολο των 
συνδεόµενων µε την επένδυση θέσεων απασχόλησης και παρέχεται για τα δύο πρώτα 
έτη από την δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης. Το µισθολογικό κόστος 
περιλαµβάνει το µισθό πριν από την αφαίρεση των φόρων καθώς και των υποχρεωτικών 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
(i) 'Ιδια συµµετοχή του επενδυτή. Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις 
επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή/και 
επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25% των 
ενισχυόµενων δαπανών, ενώ στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της 
φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης 
απασχόλησης, τουλάχιστον το 25% του κόστους πρέπει να καλύπτεται από 
χρηµατοδοτική συµβολή του φορέα της επένδυσης που συνίσταται σε ίδια κεφάλαια ή 
δάνειο, εφόσον δεν συνοδεύεται το τµήµα αυτό από κρατική ενίσχυση. 
 
(ii) 'Έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του 
παρόντος. 
Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται µετά τη δηµοσίευση της 
απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Όµως, µε την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής ο επενδυτής δύναται να ζητήσει επιβεβαίωση επιλεξιµότητας 
προκειµένου να προχωρήσει σε έναρξη υλοποίησης, η οποία χορηγείται εντός πέντε (5) 
εργάσιµων ηµερών.  Ως έναρξη νοείται είτε η έναρξη κατασκευαστικών εργασιών είτε η 
πρώτη βέβαιη ανάληψη δέσµευσης για παραγγελία εξοπλισµού, εκτός των 
προκαταρκτικών µελετών σκοπιµότητας. 
Στην απόφαση υπαγωγής ορίζεται προθεσµία ολοκλήρωσης, η οποία δύναται να 
παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο για δύο (2) έτη, υπό όρους.                                               
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  : Ο καθορισµός των δαπανών που ενισχύονται ανά κατηγορία 
επένδυσης γίνεται µε υπουργική απόφαση. Ο Νόµος περιέχει κατάλογο αυτών, καθώς 
και των δαπανών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του. Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει 
να αφορούν πάγια στοιχεία. ∆υνατή η ενίσχυση και άυλων επενδύσεων ή αµοιβών 
µελετών συµβούλων, ωστόσο µόνο µέχρι ποσοστό 10% του κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου. Μη ενίσχυση λειτουργικών δαπανών. 
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Την ∆ευτέρα 13 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε από το στέλεχος της 
Επιµελητηριακής Εταιρείας Ανάπτυξης κ Κωνσταντίνο Καρρά 
παρουσίαση του προγράµµατος COMET το οποίο αφορά στην 
ενίσχυση του Συστήµατος  Επιχειρήσεων (Οργανισµοί ∆ια Βίου 
Εκπαίδευσης)  βοηθώντας τους ∆ιευθυντές  στην απόκτηση ενός 
συνόλου εργαλείων επικοινωνίας προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για την επίτευξη προσωπικών, επιχειρησιακών 
και κοινοτικών στόχων, να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του 
επαγγέλµατός τους και να αναπτύξουν ένα επιµορφωτικό 
πρόγραµµα για αυτές. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
απευθυνθείτε στον κο Κωνσταντίνο Καρρά 26410 74622 και κο 
Ιωάννη Ζάβρα 26410 74623. 

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε η απονοµή τίτλου σπουδών και επιταγών στους 

καταρτιζόµενους του προγράµµατος «Κατάρτιση Επιχειρηµατιών, Αυτοαπασχολούµενων και 

Εργαζοµένων σε Μικροµεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στη συνεδριακή αίθουσα του 

Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Τους τίτλους σπουδών απένειµαν ο πρόεδρος του 

Επιµελητηρίου κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής που απένειµε τα εύσηµα στους διοργανωτές για την 

άψογη διεξαγωγή των σεµιναρίων κατάρτισης και µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής και του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Επιµελητηρίου που παρευρέθηκαν. Πρόκειται για πρόγραµµα 

κατάρτισης επιχειρηµατιών και εργαζοµένων  σε επιχειρήσεις που πραγµατοποιήθηκε από την 

Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων σε συνεργασία µε την Επιµελητηριακή Εταιρία 

Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας. Το πρόγραµµα διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 

2009 και ήταν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του 

Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) (Μέτρο 8.2., ∆ράση 8.2.4, Πράξη 1). Πέντε µέρη του 

προγράµµατος έλαβαν χώρα στο Αγρίνιο και ένα στο παράρτηµα του Επιµελητηρίου στην 

Αµφιλοχία. Συγκεκριµένα το πρόγραµµα των σπουδών είχε τις παρακάτω ενότητες: Οργάνωση 

και ∆ιοίκηση Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Πρωτογενής Τοµέας), 

∆ιοίκηση Ποιότητας, Οργάνωση και Λογιστική Παρακολούθηση Αποθήκης (Logistics 

Management), Business Plan, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Σύγχρονες Τεχνικές ∆ιοίκησης και 

Πωλήσεων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων  και Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων (Αµφιλοχία). 

Συµµετείχαν, δε, 120 καταρτιζόµενοι µε 240 ώρες σεµιναρίων.    

Παρουσίαση του Προγράµµατος COMET της Επιµελητηριακής 
Εταιρείας Ανάπτυξης 

Τίτλοι Σπουδών από πρόγραµµα κατάρτισης για 
εργαζόµενους σε επιχειρήσεις  και επιχειρηµατίες 
παραδόθηκαν στους δικαιούχους από το Επιµελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας. 


