
Αλλαγή προσανατολισμού 
προς τη στήριξη της μεσαίας τάξης
Οι προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακό σχεδίου
•	Μείωση φορολογικών συντελεστών
•	Ενίσχυση μμε & αγροτικού τομέα
•	Έμφαση σε όλα τα έργα (όχι μόνο τα μεγάλα)
•	Προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων 
•	Ενίσχυση της κοινωνίας

Συνεδριάζει 
την Τετάρτη
το Δημοτικό 
Συμβούλιο 
Αγρινίου

Διευκρινήσεις Αποστόλου
για τον Αριθμό 
Ταυτότητας 
Ακινήτου (ΑΤΑΚ) 
των αγροτεμαχίων

Κοινωνίας

Η έκφραση 

της Τοπικής 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ 20ος Α.Φ 4809     1,00€ 

Γράφει 
ο Γιώργης
Μασσαβέτας 
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Ευρωπαϊκές 
διακρίσεις 
για την 
Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 

5

7

Συνάντηση Βαρεμένου 
για τις λίμνες 
Κρεμαστών 
& Καστρακίου
Σε επίπεδα 
συναγερμού 
η στάθμη του 
νερού 
στη λίμνη Κρεμαστών

8

Θα άξιζε, έστω 
και μόνον 
για το 
άρθρο 86

Σε δημόσια 
διαβούλευση...
• Η διασφάλιση 
ελεύθερης 
τηλεοπτικής 
πρόσβασης
σε αθλητικά 
& πολιτιστικά 
γεγονότα 
μείζονος σημασίας

• Η κατάρτιση 
εθνικού 
καταλόγου
γεγονότων 
μείζονος
σημασίας

20 Επιδοτήσεις  
μέχρι 55% 
Με το νόμο 4399/16

για 
καινοτόμες 
επιχειρήσεις 
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Επιδοτήσεις  μέχρι 55% 
για καινοτόμες επιχειρήσεις 
με το νόμο 4399/16
Γράφει ο Θανάσης Κατής

Βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης και σε σχετικά μικρό διάστημα θα προκηρυχτεί ένα ακόμη από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 
4399/16,  αυτό των επιδοτήσεων εισαγωγής καινοτομιών από επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες σε όλη τη χώρα.
Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων  ή την εισαγωγή 

οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών.
Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και 

διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των 
ενισχυόμενων επιχειρήσεων. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του για το έτος 2018 θα ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ, που αφορούν άμεση 
επιχορήγηση, και τα 30.000.000 ευρώ αφορούν σε φορολογική απαλλαγή. 
Οι επενδύσεις θα μπορούν να υλοποιηθούν μετά τη ν υποβολή της πρότασης στο νόμο. 

Όροι & προϋποθέσεις υπαγωγής 
Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν με 25% τουλάχιστον ίδια κεφάλαια στην 
επένδυση ή/και με δάνειο για το σύνολο της ίδιας συμμετοχής.
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών 
σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος του 
φορέα, ήτοι:
•	 για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 €, για μικρές 
στο ποσό των 150.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 € και για τις 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 
50.000 € 
Υπαγόμενα & εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια 
Στο καθεστώς εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην:
•	ανάπτυξη τεχνολογίας 
•	δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, 
•	παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 
•	στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. 
Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια πρέπει:
•	να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται 
η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος 
ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική 
εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος 
•	να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση 
διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα 
ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού 
δυναμικού 
•	να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία 
νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν 
άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων θα προσδιορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού 
των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως 
καινοτομικών.
Μέχρι σήμερα η απόφαση αυτή, που είναι κρίσιμη δεν έχει ανακοινωθεί 

ώστε οι επενδυτές να έχουν πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων υποβολής των 
προτάσεων τους. 
Στον τομέα των κλάδων που επιδοτούνται αυτοί είναι οι ίδιοι με τα υπόλοιπα 
καθεστώτα και ειδικά της γενικής επιχειρηματικότητας.

Είδη Ενισχύσεων 
Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς 
ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από 
την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων 
προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική 
νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 
αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 
που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους 
εταίρους.  
β. επιχορήγηση, η οποία άφορα  στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο 
χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό 
αυτών. 
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για εξοπλισμό κυρίως. 
δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης που 
όμως δίνεται μόνο αυτοτελώς και όχι συνδυαστικά με τα άλλα είδη 
ενισχύσεων. 
Οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής και 
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης παρέχονται μεμονωμένα 
ή συνδυαστικά, για όλες τις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων και 
δικαιούχων της παρούσας προκήρυξης. 
Αν το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει σε ειδική κατηγορία και δικαιούται 
δωρεάν επιχορήγηση τότε αυτή είναι το 100% που δικαιούται η 
επιχείρηση για την περιοχή της σε αντίθεση με τα άλλα καθεστώτα 
που είναι το 70% του ποσοστού. 
Η ενίσχυση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης παρέχεται 
μόνο αυτοτελώς και μόνο επί των δαπανών μισθολογικού κόστους 
δημιουργούμενης απασχόλησης.
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υΠΟυΡΓΕO υΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
υΠΗΡΕΣIA ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΗΚΗ ΔΙΕυΘυΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ υΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕυΘυΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟυ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥ!ΙΥΝΣΗ: Ί.Θ. 703 60 
166 10 Γλυφάδα 
Τηλέφωνο: 210 - 8916264 
Fax: 210 - 3916384 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔIΑΚΗΡυΞΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια 
ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση - τιμής, 
για την προμήθεια «Καυσίμων για τις Οργανικές μονάδες υΠΑ για 
το έτος 2018».

Ο διαγωνισμι6c θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21-03-
2018 και ώρα 17:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 19-04-2018 και 
ώρα 17:00

Χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών : Έξι μήνες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Προϋπολογισμός : € 782.865,8 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Γλώσσα : Ελληνική
Εγγυήσεις : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού. ίσο € 12.626,87, 

χωρίς ΦΠΑ. ή 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της ποσότητας 
που προσφέρεται. Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσο με το 5% του συμβατικού 
τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16, 
λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 του ιδίου νόμου. Γίνονται δεκτές 
προσφορές που αφορούν στο σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, 
ανά είδος και τόπο παράδοσης, όπως αυτά ορίζονται στη Διακ/ξη.

Τρόπος πληρωμής: σύμφωνα με τις οικείες ισχύουσες διατάξεις και 
διαδικασίες, ως εξής: με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική 
παραλαβή των καυσίμων έναντι δελτίου αποστολής, τιμολογίου (με την 
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή 
της προμήθειας) καθώς και πιστοποιητικού της περιφέρειας όπου θα 
βρίσκεται η έδρα του αναδόχου για τη μέση λιανική τιμή πώλησης του 
κάθε είδους κατά την ημέρα παράδοσής του και εφόσον η επιτροπή 
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα 
και καταλληλότητά τους.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με 
τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου.

Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.
hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», όπου δημοσιεύονται και τυχόν 
ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις που αφορούν τη Διακήρυξη μέχρι 
την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (στο πεδίο «Ηλεκτρονικοί 
Διαγωνισμοί» A/A Συστήματος: 54282), ενώ δημοσιεύεται και στην 
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ http://diavgeia.gov.gr. (ΑΔΑ: 7ΑΝ8465ΧΘΖ-
ΜΦΡ)

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Οικονομικού και 
Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά και ώρα 09.00-14.00, 
τηλ. 210 8916264 (Κ. Ανέστου).

Ημερομηνία αποστολής στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης : 19-03-2018

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού

Σ. Ζαρκάδας

 Επιλέξιμες δαπάνες 
 

Σαν δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων του παρόντος καθεστώτος  θεωρούνται οι παρακάτω: 
Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες για   κατασκευή, η επέκταση, ο 

εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων 
των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με 
αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που 
κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Μεταφορικά μέσα που κινούνται 
εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
→ Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, 
α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, 
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και 
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

→ Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 
δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.
→ Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 
α. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.  
β. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως δαπάνες 
που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση 
διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού, τα έξοδα 
δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως 
τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, τα έξοδα ερευνών, τα έξοδα έκδοσης 
ομολογιακών δανείων καθώς και τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, νομικών υπηρεσιών και 
παροχής συμβουλών που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. 
→ Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ όπως: 
α. οι δαπάνες για την απόκτηση, επικύρωση και προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, 
β. οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε 
δραστηριότητες ανάπτυξης και καινοτομίας, που αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, σε νέες 
θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτόν στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν 
αντικαθιστά άλλο προσωπικό, 
γ. οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. 
→ Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία όπως: 
α. δαπάνες προσωπικού, 
β. δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, για όσο χρόνο και με τον όρο ότι χρησιμοποιούνται για 
το έργο, 
γ. δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια 
εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, 
δ. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους υλικών εφοδίων και συναφών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του 
έργου. 
Οι δαπάνες της παραγράφου 6 μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο εφόσον το επενδυτικό 
σχέδιο αφορά την εφαρμογή διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα ακολουθήσει  και η προκήρυξη του καθεστώτος 

και σαφώς θα έχει εκδοθεί και η απόφαση χαρακτηρισμού των επενδύσεων ως καινοτόμων 
που θεωρείται κρίσιμη για τις αποφάσεις των επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες: Στη σελίδα www.anelixi.eu και στο κεφάλαιο αναμενόμενα 

προγράμματα.


