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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη θετική κατεύθυνση
ο νέος αναπτυξιακός νόµος
αλλά δεν πρέπει
να χαθεί άλλος χρόνος

Προς τη θετική κατεύθυνση εκτιµά ότι κινείται ο νέος
αναπτυξιακός νόµος το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΒΕΘ) σηµειώνει, όµως, ότι δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος
πολύτιµος χρόνος. Σύµφωνα µε το ΒΕΘ «οτιδήποτε συµβάλει
στην
ανάπτυξη
της
επιχειρηµατικότητας
µόνο
θετικά
αποτελέσµατα µπορεί να αποφέρει σε µία αρνητική, µάλιστα,
συγκυρία όπως αυτή που διανύουµε».
«Ωστόσο», όπως σηµειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ Παναγιώτης
Παπαδόπουλος,
«ενώ
οι
φοροαπαλλαγές
αποτελούν
προτεραιότητα στο νέο επενδυτικό νόµο, εντούτοις οι πλειονότητα
των ΜµΕ, οι οποίες λόγω έλλειψης ρευστότητας και ανυπαρξίας
κερδών κινούνται µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, δεν µπορούν να
ωφεληθούν αυτών. Ο νέος νόµος, θέτοντας ως κύριο µέσο
ενίσχυσης τις φοροαπαλλαγές, πριµοδοτεί κατ' εξοχήν τα
δυναµικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές
κερδοφορίας».
Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος η αποτελεσµατικότητα του
νέου νόµου θα κριθεί στην πράξη. «Ο ίδιος ο υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης παραδέχτηκε ότι η συµβολή του επενδυτικού νόµου
στις θέσεις εργασίας και στην επιχειρηµατικότητα θα διαφανούν
σε ένα µε δύο χρόνια. Μέχρι τότε όµως οι επιχειρήσεις πρέπει να
επιβιώσουν για αυτό απαιτείται µείωση των φορολογικών βαρών
και παρεµβάσεις για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας
των επιχειρήσεων. ∆εν υπάρχουν περιθώρια για πειραµατισµούς.
Η περίοδος που διανύουµε επιτάσσει γρήγορες λύσεις και
κινήσεις» τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.
∆ιαβούλευση για το Νέο Αναπτυξιακό Νόµο
Το
Υπουργείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε την έναρξη διαβούλευσης
για το περιεχόµενο του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, ο
οποίος σύµφωνα µε τις δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού
κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, αναµένεται να κατατεθεί προς
ψήφιση τον προσεχή Ιανουάριο του 2011.
Προκειµένου το Επιµελητήριο µας να διαµορφώσει τις θέσεις του
για το περιεχόµενο του νέου Αναπτυξιακού Νόµου ( ηµεροµηνία
λήξης διαβούλευσης 24/12/2010), παρακαλούµε όπως
µας καταθέσετε τις απόψεις σας, το αργότερο έως την Πέµπτη
23/12/2010 στο Γραφείο Βιοτεχνικών Θεµάτων, τηλ. 2310
241383, fax 2310 232667 και e-mail: sme@veth.gov.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου www.veth.gov.gr καθώς και του
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
www.ypoian.gr.

Εµπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ο Ε.Σ.Θ. όπως κάθε χρόνο γιορτάζει τον ερχοµό των
Χριστουγέννων µε την καθιερωµένη ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΟΡΑΣ,
απευθύνοντας τις ευχές του για Χαρούµενες γιορτές και Καλή
Χρονιά, στους Θεσσαλονικείς που θα βρίσκονται στην αγορά
για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους.
Φέτος η ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΟΡΑΣ θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή
19 ∆εκεµβρίου 2010. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από την
Πλατεία Αριστοτέλους στις 12 µ.µ. και θα συνεχιστεί στο
άγαλµα Βενιζέλου (Αρχαία Αγορά ) στις 12.30 µ.µ.
Παράταση προγράµµατος
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Τροποποίηση – Συµπλήρωση του Οδηγού του
Προγράµµατος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα
και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής των προτάσεων έργου
προς ένταξη στο Πρόγραµµα
"Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες"
του
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013, έως και την 14:00 (02:00µµ) ώρα της 12-01-2011
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Όλα τα νέα υλοποιούµενα
προγράµµατα ΟΑΕ∆ για την
δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας
Προγράµµατα ΟΑΕ∆ ευπαθών κοινωνικών οµάδων έτους
2010
•
Πρόγραµµα "∆ιαρθρωτικής προσαρµογής εργαζοµένων και
επιχειρήσεων εντός της οικονοµικής κρίσης" που
απασχολούν 50 εργαζόµενους και άνω
•
Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24
ετών
•
Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους
απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών,
για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας,
σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα
•
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον
της σύνταξης (ΟΑΕ∆ ΛΑΕΚ 1)
•
Πρόγραµµα επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων
Επαγγελµατιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών µε το
διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»
•
Ειδικό διετές Πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την
πρόσληψη 25.000 ανέργων
•
Ειδικό
τετραετές
Πρόγραµµα
προώθησης
της
απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών
εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων
Περισσότερες πληροφορίες :
ος
α) στο ΒΕΘ (Αριστοτέλους 27, 3 όροφος, Τµήµα Βιοτεχνικών
Θεµάτων, τηλ.: 2310 241383, site: www.veth.gov.gr
β) στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ στη διεύθυνση : www.oaed.gr
•

Συνέδρια στην Ελλάδα
10η Έκθεση και Συνέδριο Ελληνικής Οικονοµίας
Η Συντονιστική Επιτροπή Προωθήσεως Ελληνικής Οικονοµίας
διοργανώνει στον εκθεσιακό χώρο Περιστερίου - Αθήνα, έκθεση
– συνέδριο Ελληνικής Οικονοµίας για να δείξουµε ότι η Ελλάδα
παράγει, για να ενισχύσουµε την ελληνική αγορά, τη θέση µας
στις εξαγωγές και για σύσφιξη των σχέσεων µε τους ξένους
παράγοντες. . Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του συνεδρίου είναι
στις
17-20
Φεβρουαρίου
2011 στην Αθήνα. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται
στη
Συντονιστική Επιτροπή Προωθήσεως Ελληνικής
Οικονοµίας Τηλ. 2130425375-6984301732 , Website:
www.sepeo.gr
2ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ Περιφερειακή Οικονοµική
Συνεργασία µεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε
συνεργασία µε την Ένωση Τουρκικών Επιµελητηρίων (ΤΟΒΒ),
το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης, το
Επαγγελµατικό & Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης, το
Επιµελητήριο της Αδριανούπολης και το Συµβούλιο Εξωτερικών
Οικονοµικών Σχέσεων (DEIK) διοργανώνουν το 2ο
Επιχειρηµατικό Φόρουµ µε θέµα την «Περιφερειακή
Οικονοµική Συνεργασία µεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας» το
οποίο θα λάβει χώρα στις 14-15 Ιανουαρίου 2011, στο Arcadia
Hotel, στην Κοµοτηνή.
Ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν
Τουρκικές σε προκαθορισµένες συναντήσεις για να
αναζητήσουν συνεργασία και εµπορικές σχέσεις. Οι επιλέξιµοι
κλάδοι είναι: τρόφιµα, δοµικά υλικά, έπιπλα, αγροτικά προϊόντα,
τουρισµός, µεταφορές και υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται : ARTION
Conferences & Events τηλ. 2310257814 2310252330 fax
2310272276 e-mail : business_forum@artion.com.gr

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II)
ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Σκοπός του Προγράµµατος
Το Πρόγραµµα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των
ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις και των µεγάλων επιχειρήσεων, για
την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηµατικής τους δράσης.
Το πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς
επιχειρηµατικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθµιση
της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες
υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:
•
Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
• Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών των
επιχειρήσεων παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον.
• Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των
προϊόντων τους µε το εξωτερικό τους περιβάλλον.
• Ο αναπροσανατολισµός της παραγωγής προς κλάδους και
προϊόντα ψηλότερης προστιθέµενης αξίας που θα συµβάλλουν
στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους
µέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της
σύναψης διεθνών συνεργασιών.
• Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που
συµβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών
επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.
Επιλέξιµες επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες
κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές,
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της
Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν
ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη δραστηριότητα τους πριν την
01-01-2010.
Β) Υφιστάµενες και Νέες* Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον
τοµέα του Εµπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη
δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή
προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη
εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς
του προγράµµατος µε τουλάχιστον µία πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
Γ)
Υφιστάµενες
Μεγάλες
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆
στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των
Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιµη
δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή
προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη
εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους
σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ
µικρές, µικρές ή µεσαίες επιλέξιµες επιχειρήσεις της
περίπτωσης (Α).
∆) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων*
Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες
πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α)
ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός
από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους
σκοπούς του προγράµµατος.
Για τις περιπτώσεις (Β), (Γ) και (∆ ) ανωτέρω ισχύουν τα
ακόλουθα:
• Το σύµφωνο συνεργασίας δεν αποτελεί το αντικείµενο του
Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συµµετέχει µε το
διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο, .
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Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II)
ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
το οποίο όµως συνδέεται άµεσα µε τους στόχους και το περιεχόµενο της συνεργασίας και περιλαµβάνει κοινές ενέργειες (αλλά
διακριτές ανά επιχείρηση δαπάνες) που περιέχονται στο σύµφωνο συνεργασίας.
• Το σύµφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών µε βάση την προγραµµατική συµφωνία µεταξύ των µελών που το
απαρτίζουν για την µείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας για την αποτελεσµατικότερη προβολή και
προώθηση προϊόντων κτλ.
• Με την επίσηµη προκήρυξη του προγράµµατος θα ορίζονται λεπτοµερώς τα µέρη και οι προϋποθέσεις του σύµφωνου
συνεργασίας.
*Για τις ανάγκες του Προγράµµατος ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει 1 ή 2 πλήρεις
διαχειριστικές χρήσεις
Επιπλέον Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν πέρα των τυπικών προϋποθέσεων που αναφέρονται ανωτέρω και τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να είναι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία),
ατοµικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.
• Η επιχείρηση να µην είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 σηµεία 9, 10 και 11 των
Κατευθυντήριων Γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.
• Το ύψος του προϋπολογισµού του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου από τις νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις δεν δύναται να
υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισµένης
διαχειριστικής χρήσης (2008, 2009 και 2010).
• Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόµιµα έχοντας στην επωνυµία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή οποιαδήποτε
άλλο έγγραφο για τη νόµιµη λειτουργία τους (π.χ. βεβαίωση των αρµοδίων για απαλλαγή ή ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για
την ανανέωση ή την έκδοση νέας αδείας).
• Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν µικρο– µεσαίες επιχειρήσεις, επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι πολύ µικρών,
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008
που απασχολούν από 0 έως 250 άτοµα (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών
τους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR.
Προϋπολογισµός προγράµµατος και έργων - ∆ιάρκεια υλοποίησης έργων
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια ∆απάνη),το οποίο κατανέµεται κατά 60% δηλ.
18.000.000 € για τα επιχειρηµατικά σχέδια µεµονωµένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από υφισταµένες και νέες πολύ µικρές
και µικρές επιχειρήσεις, κατά 30% δηλ. 9.000.000 € για τα επιχειρηµατικά µεµονωµένα ή συνεργατικά σχέδια που υποβάλλονται
από υφισταµένες και νέες µεσαίες επιχειρήσεις και 10% δηλ. 3.000.000 € για τα συνεργατικά επιχειρηµατικά σχέδια που
υποβάλλονται από µεγάλες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο της Προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της
επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης (6) παράτασης.
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση
Το ποσοστό της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης του επιλέξιµου προϋπολογισµού κυµαίνεται από 40% έως50% και θα
οριστικοποιηθεί µε την προκήρυξη του προγράµµατος.
Η ιδιωτική συµµετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συµµετοχή και τραπεζικό δανεισµό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συµµετοχή
δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισµού.
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατό να δοθεί προκαταβολή µέχρι το 50% της συνολικά αντιστοιχούσας
επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ από αναγνωρισµένο
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.
Επιλέξιµες ∆απάνες-Κατανοµή Προϋπολογισµού στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο- υποβολή προτάσεων
Επιλέξιµες δαπάνες είναι:
Μηχανολογικός Εξοπλισµός 50%.
∆απάνες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 40%.
Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας 100%.
Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους 100%.
Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (π.χ. Feasibility Studies)
40% και µέχρι του ποσού των
50.000,00€.
Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας 50%.
Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων 10%.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ)
και του ΥΠOIAN .Υπενθυµίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την
παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, τα απαιτούµενα έντυπα υποβολής, τους τόπους
υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραµµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να
κατατεθούν, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να ενηµερώνονται:
α) Από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr,www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis,
www.efepae.gr
ος
β)Από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 3 όροφος, Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων, τηλ.: 2310241383,
e-mail: sme-industry@veth.gov.gr, site: www.veth.gov.gr).
Με την επίσηµη Προκήρυξη του Προγράµµατος θα οριστικοποιηθούν αναλυτικά τα στοιχεία των σηµείων προβολής του
προγράµµατος και διανοµής του σχετικού πληροφοριακού υλικού.
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