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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο µας βρίσκεται στην οδό Τζαβέλλα 106 στη Ναύπακτο. Απαρτίζεται από τον Αγγελάκη 
Άγγελο, Πολιτικό Μηχανικό και από συνεργάτες µε πολυετή πείρα στις κατασκευές κτιρίων. 
Στόχος µας είναι ο λεπτοµερής σχεδιασµός, µε σκοπό την αποφυγή αποκλίσεων κατά τη φάση 
κατασκευής έργου, όπως και η εύρεση ποιοτικών και πραγµατοποιήσιµων λύσεων στις ανάγκες του 
έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη.
Αναλυτικότερα αναλαµβάνουµε:
• Mελέτη - επίβλεψη - κατασκευή οικοδοµοτεχνικών έργων
• Eκπόνηση αρχιτεκτονικών-στατικών µελετών
• Έκδοση οικοδοµικών αδειών 
• Διεκπεραίωση πολεοδοµικών υποθέσεων. 
Επιπλέον, ειδικευόµαστε στη µελέτη-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και στην 
ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και 
στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)

Το τεχνικό µας γραφείο αναλαµβάνει την πλήρη επιµέλεια των αναπτυξιακών προγραµµάτων, από 
την ενηµέρωση του πελάτη και την µελέτη και εκπόνηση της επενδυτικής πρότασης, µέχρι την 
παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου.
Στην προδηµοσίευση δύο νέων προγραµµάτων: "Επιχειρηµατική Ευκαιρία"  και "Επιχειρούµε 
Δυναµικά" προχώρησε το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
Συγκεκριµένα οι δράσεις αφορούν :

Πρόγραµµα "Επιχειρηµατική Ευκαιρία" 100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας 
επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι άνεργοι, από 18 έως 64 ετών εγγεγραµµένοι στο µητρώο του ΟΑΕΔ, που θέλουν να 
ιδρύσουν νέες, καινοτόµες και βιώσιµες επιχειρήσεις, µε κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και 
θέσεων απασχόλησης, συνολικού ύψους χρηµατοδότησης 50 εκ. ευρώ. Η δράση αυτή αφορά έργα 
µε συνολικό προϋπολογισµό ύψους από 25.000 έως 40.000 ευρώ, µε 100% ενίσχυση του 
συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης καθώς και δυνατότητα προκαταβολής µέχρι και 40% της 
Δηµόσιας Δαπάνης.
Επιλέξιµες Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
- Να έχουν κάνει έναρξη στη ΔΟΥ µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του Προγράµµατος�- Να 
λειτουργήσουν νόµιµα εντός της Ελληνικής Επικράτειας�- Να λειτουργήσουν αποκλειστικά µε µία 
από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές µορφές:�* Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης�* Οµόρρυθµη 
Εταιρεία�* Ετερόρρυθµη Εταιρεία�* Ι.Κ.Ε�* ατοµική επιχείρηση και�* κοινωνική επιχείρηση
- Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο να συµµετέχει στην υποβολή µίας επενδυτικής πρότασης.
 Οι επιχειρήσεις που αναµένεται να επιχορηγηθούν θα ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:
Αγροδιατροφή/Βιοµηχανία Τροφίµων

Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Τουρισµός
Υγεία
Υλικά-Κατασκευές
Πολιτιστική- Δηµιουργική Βιοµηχανία 

Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης αναµένεται να 
είναι από 25.000 έως 40.000 ευρώ
Ποσοστό Επιχορήγησης • Το ποσοστό 
επιχορήγησης θα είναι 100%.
Επιλέξιµες Δαπάνες
• Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ)
• Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
θέρµανση, ύδρευση, δαπάνες λογιστικής 
παρακολούθησης, αµοιβή συµβούλου)
• Δαπάνες για την προβολή & προώθηση της 
επιχείρησης, Δηµιουργία ιστοσελίδας.
• Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου.
• Δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών.
• Αποσβέσεις παγίων.
 
Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 24 µήνες.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 40% της 
επιχορήγησης.

Πρόγραµµα "Επιχειρούµε Δυναµικά  " 
(50% επιχορήγηση για υφιστάµενες 
επιχειρήσεις συγκεκριµένων 
κλάδων

Με ύψος χρηµατοδότησης 50 εκ. ευρώ και 
στόχο την αναβάθµιση της επιχειρηµατικής 
οργάνωσης και λειτουργίας των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας 
έµφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή 
τους σε νέες αγορές. Σηµειώνεται ότι η δράση 
αφορά επενδύσεις από 20.000 µέχρι και 
300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει 
ορισθεί στο 50% του συνολικού ποσού της 

 
Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός κάθε πρότασης µπορεί να είναι από 20.000 έως 300.000 ευρώ.
Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης  είναι 50%.
Επιλέξιµες Δαπάνες
• Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστηµάτων, Σχεδιασµός και Τυποποίηση
• Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
• Δικαιώµατα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή της για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότερης 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
• Τεχνολογική αναβάθµιση µέσω της αύξησης της χρήσης Τεχνολογίας
• Τεχνική και Συµβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συµβάλει στην 
βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτοµικής και 
τεχνολογικής επιχειρηµατικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισµό προς νέες αγορές
• Κτιριακή αναβάθµιση υποδοµών για την λειτουργία σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
• Μηχανολογικός Εκσυγχρονισµός
Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι  
δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηµατικό σχέδιο, πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
χρηµατοδότησης.
Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 18 µήνες.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 40% της επιχορήγησης.

επένδυσης. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 
προκαταβολής µέχρι και 40% επί της 
συνολικής Δηµόσιας δαπάνης.

Το πρόγραµµα αφορά υφιστάµενες 
επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους 
παρακάτω κλάδους:

• Αγροδιατροφικός Τοµέας
• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Περιβαλλοντική Βιοµηχανία
• Υγεία 
• Παραγωγή - Εξοικονόµηση Ενέργειας
• Τεχνολογίες Πληροφορικής &  
    Επικοινωνιών
• Υλικά - Κατασκευές
• Δηµιουργικές Βιοµηχανίες &
   Βιοµηχανίες Πολιτισµού 

Οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική 
πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να λειτουργούν νόµιµα εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας
• να λειτουργούν αποκλειστικά µε µία από τις 
ακόλουθες µορφές: επιχειρήσεις 
εταιρικού/εµπορικού χαρακτήρα (Ανώνυµη 
Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, 
Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία 
και Ι.Κ.Ε.) και ατοµικές επιχειρήσεις.
• να µη βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να µην εκκρεµεί σε βάρος τους ανάκτηση 
ενίσχυσης
• να διαθέτουν ή να δεσµευθούν ότι θα 
µεριµνήσουν για τις κατάλληλες υποδοµές µε 
σκοπό την ελαχιστοποίηση των εµποδίων 
πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία , όπου αυτό είναι 
απαραίτητο και αναγκαίο . Ως υποδοµές νοούνται 
τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές 
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό 
κοινό (πχ . ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές 
εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία 
πληροφόρησης ή / και εξυπηρέτησης κλπ)
• να υποβάλλουν έως µία επενδυτική πρόταση ανά 
ΑΦΜ.
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κοινό (πχ . ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές 
εφαρµογές όπως ηλεκτρονικά σηµεία 
πληροφόρησης ή / και εξυπηρέτησης κλπ)
• να υποβάλλουν έως µία επενδυτική πρόταση ανά 
ΑΦΜ.

Ανακοινώθηκε Η Επίσηµη Προδηµοσίευση 
Για Δύο Προγράµµατα Του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
Ύψους 100εκ. Ευρώ.


