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ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009

3 νέα προγράµµατα

€184 εκ. προϋπολογισµός

€92 εκ. δηµόσια δαπάνη

• εκσυγχρονισµός
επιχειρηµατικής λειτουργίας

• επένδυση στην ποιότητα

• αναβάθµιση υπηρεσιών

• ανταγωνιστικά προϊόντα

Σύγχρονες
Ποιοτικές

Επιχειρήσεις



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009

∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 2009

ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009



ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ασφάλεια και ποιότητα για
τους καταναλωτές
ανταγωνιστικότητα για τις
επιχειρήσεις

• ποιοτική αναβάθµιση και
υψηλή προστιθέµενη αξία στα
ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες

• ενσωµάτωση σύγχρονης
τεχνογνωσίας και καινοτοµίας, 
για ποιότητα µε περιβαλλοντική
ευαισθησία

• ενίσχυση εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων στην
εγχώρια και τις διεθνείς αγορές



ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ασφάλεια και ποιότητα
για τους καταναλωτές
ανταγωνιστικότητα για
τις επιχειρήσεις

• Πιστοποίηση της επιχείρησης µε
βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων
πανευρωπαϊκών προτύπων

• Βελτίωση ήδη εγκατεστηµένων
συστηµάτων διαχείρισης

• Ενίσχυση των υποδοµών,
προκειµένου οι επιχειρήσεις να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την
πιστοποίησή τους

• Πιστοποίηση προϊόντων και
υπηρεσιών ή δοκιµές προϊόντων
σύµφωνα µε αναγνωρισµένα πρότυπα



ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ασφάλεια και ποιότητα για
τους καταναλωτές
ανταγωνιστικότητα για τις
επιχειρήσεις

Προϋπολογισµός: €80εκ.

∆ηµόσια ∆απάνη: €40εκ. 

Προϋπολογισµός έργων:
• € 30.000 – €150.000 για µεταποίηση & 
τουρισµό
• €30.000 – €80.000 για υπηρεσίες & 
εµπόριο

Ποσοστά Χρηµατοδότησης:
• 50% γενικά
• 60% νησιά µε <5.000 κατοίκους
• 60% πυρόπληκτες & σεισµόπληκτες
περιοχές

Φορέας Υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ

Πλαίσιο Εφαρµογής: Κανονισµός DE 
MINIMIS



ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ασφάλεια και ποιότητα για
τους καταναλωτές
ανταγωνιστικότητα για τις
επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάµενες
Επιχειρήσεις των τοµέων µεταποίησης, 
εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού, οι
οποίες:

• Ασκούν µία από τις επιλέξιµες
δραστηριότητες του Οδηγού

• Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας

• Ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007

• Έχουν µέσο όρο κύκλου εργασιών
≥ €30.000 κατά τα έτη 2007 & 2008

• Έχουν θετικό µέσο όρο των κερδών προ
φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία
τριετία



ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ασφάλεια και ποιότητα για
τους καταναλωτές
ανταγωνιστικότητα για τις
επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

• Συµβουλευτικές υπηρεσίες

• Επαλήθευση & Πιστοποίηση

• ∆ιαµόρφωση χώρων

• Εξοπλισµός για Η/Μ, hardware & 
software και λοιπός εξοπλισµός



ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1ος ΓΥΡΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1η ΦΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

28/09/2009

28/09/2009 – 31/10/2009

01/11/2009 – 31/01/2010

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
2009

για αξιόπιστες υπηρεσίες

Ενίσχυση
φορέων & εργαστηρίων
για δοκιµές
για την αρχική διαπίστευσή
τους ή
επέκταση του πεδίου
διαπίστευσής τους



∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
2009

για αξιόπιστες υπηρεσίες

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε:

• Εργαστήρια δοκιµών και
διακριβώσεων

• Φορείς:

- Ελέγχου
- Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων
και Συστηµάτων ∆ιαχείρισης



∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
2009

για αξιόπιστες υπηρεσίες

Προϋπολογισµός: €24εκ.

∆ηµόσια ∆απάνη: €12εκ. 

Προϋπολογισµός έργων:
• €10.000 – €50.000 για Φορείς
• €10.000 – €100.000 για
Εργαστήρια

Ποσοστά Χρηµατοδότησης: 50%

Φορέας Υλοποίησης: ΓΓΒ

Πλαίσιο Εφαρµογής: Κανονισµός
DE MINIMIS



∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
2009

για αξιόπιστες υπηρεσίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάµενες
Επιχειρήσεις οι οποίες:

• Έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους
το αργότερο έως την 31/12/2007

• Εµφανίζουν στο καταστατικό τους ή
στο έντυπο έναρξης επιτηδεύµατος
της Εφορίας δραστηριότητα συναφή
µε το αντικείµενο του προγράµµατος

• Λειτουργούν µε τη µορφή ατοµικής
επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστικής
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

• Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας

• Θετικός µέσος όρος των κερδών
τους προ φόρων και αποσβέσεων
της τελευταίας τριετίας



∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
2009

για αξιόπιστες υπηρεσίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

• Εξοπλισµός

• Λογισµικό

• Υποστηρικτική βιβλιογραφία

• ∆ιεξαγωγή διεργαστηριακών
συγκριτικών δοκιµών ικανότητας

• Αρχική διακρίβωση προτύπων
εργαστηρίου

• Υπηρεσίες συµβούλων & φορέα
διαπίστευσης



ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1ος ΓΥΡΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1η ΦΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

28/09/2009

28/09/2009 – 31/10/2009

01/11/2009 – 15/01/2010

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 &
∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 2009  

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ –
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
•Τεκµηριωµένη γενική, αλλά και
εξειδικευµένη επαγγελµατική
εµπειρία
σε θέµατα ποιότητας/διαπίστευσης
• Επιµόρφωση τουλάχιστον σε ένα
από τα πρότυπα συστηµάτων
διαχείρισης, ή µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών σε θέµατα ποιότητας

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
∆ιαθέτει τουλάχιστον ένα φυσικό
πρόσωπο – µε τις προαναφερόµενες
προϋποθέσεις για τα φυσικά
πρόσωπα – το οποίο θα µετέχει
στην οµάδα εργασίας του



ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

για πολύ µικρές επιχειρήσεις
µε σηµαντικές ανάγκες

∆ιευκόλυνση και χρηµατοδότηση
πολύ µικρών υφιστάµενων
επιχειρήσεων, 
στον κλάδο της µεταποίησης για
την κάλυψη
άµεσων, µικρών, αλλά
στρατηγικής σηµασίας
αναγκών



ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

για πολύ µικρές επιχειρήσεις
µε σηµαντικές ανάγκες

Προϋπολογισµός: €80εκ.

∆ηµόσια ∆απάνη: €40εκ. 

Προϋπολογισµός έργων:
€10.000 – €60.000

Ποσοστά Χρηµατοδότησης: 
• 50% γενικά
• 60% νησιά µε <5.000 κατοίκους
• 60% πυρόπληκτες & σεισµόπληκτες
περιοχές

Φορέας Υλοποίησης: ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Πλαίσιο Εφαρµογής: Κανονισµός DE 
MINIMIS



ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

για πολύ µικρές επιχειρήσεις
µε σηµαντικές ανάγκες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάµενες Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις, οι οποίες:

• ∆ραστηριοποιούνται στους τοµείς
µεταποίησης, όπως ορίζονται στο
Παράρτηµα του Οδηγού

• Έχουν κλείσει τουλάχιστον µία φορολογική
χρήση µε µ.ο. κύκλου εργασιών από
€20.000 – €2 εκ.

• Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο µ.ο. του
κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, 
πρέπει να είναι από €20.000 – €2 εκ. 

• Απασχολούσαν 0-9 εργαζοµένους µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, κατά το 2008



ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

για πολύ µικρές επιχειρήσεις
µε σηµαντικές ανάγκες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

• Εξοπλισµός & ειδικές εγκαταστάσεις

• Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση χώρων

• ∆απάνες διαφήµισης & προβολής

• Άυλες δαπάνες (µεταφορά τεχνογνωσίας, 
πιστοποίηση προϊόντων κ.τ.λ.) 

Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα
πρέπει να περιλαµβάνει µία ή
δύο από τις προαναφερόµενες
κατηγορίες δαπανών



ΕΝΑΡΞΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1ος ΓΥΡΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1Η ΦΑΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

15/09/2009

15/09/2009 – 31/10/2009

01/11/2009 – 15/12/2009

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



εκσυγχρονισµός
των ελληνικών
επιχειρήσεων

ασφάλεια και ποιότητα
για τους καταναλωτές

ανταγωνιστικότητα για
τις επιχειρήσεις

αξιόπιστες υπηρεσίες

κάλυψη σηµαντικών
αναγκών σε πολύ
µικρές επιχειρήσεις


