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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

HELLENIC REPUBLIC 
KERKYRA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY  

ΣΜΗΜΑΣΑ:  ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ 
                ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ – ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

Κέξθπξα, 5/3/2012 

Γειηίν Τύπνπ 

Το Επιμεληηήπιο Κέπκςπαρ , η Διασειπιζηική Εςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν & ο ΕΦΕΠΑΕ ζηα 

πλαίζια ηος ΕΣΠΑ 2007-2013 και ηηρ ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑΝ ΙΙ καλεί ηιρ επισειπήζειρ πος 

δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο Νομό μαρ ζηον ηομέα ηυν Οδικών μεηαθοπών εμποπεςμάηυν και ςπηπεζιών 

μεηακόμιζηρ (ΚΑΔ 49.4) ζηην παποςζίαζη ηος ππογπάμμαηορ:  

«Δθζπγρξνληζκόο Χεξζαίσλ Δκπνξεπκαηηθώλ Οδηθώλ Μεηαθνξώλ» 

Η Εκδήλυζη θα γίνει ζηην αίθοςζα εκδηλώζευν «Σπύπορ Δένδιαρ» ηος  Επιμεληηήπιος Κέπκςπαρ 

(Απιζηοηέλοςρ 2) ζηιρ 9/3/2012, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 18:30 μ.μ.  

(Η παποςζίαζη θα γίνει από ηην Υπεύθςνη ηος Ππογπάμμαηορ για ηον «Εκζςγσπονιζμό Φεπζαίυν 

Εμποπεςμαηικών Οδικών Μεηαθοπών», κ. Μάγδα Πεηποπούλος). 

Λίγα λόγια για ηο Πρόγραμμα:  

Τν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηo Υποςπγείο  Ανηαγυνιζηικόηηηαρ  με Δημόζια Δαπάνη ησλ 

30.000.000€ .  Δπηιέμηκεο επηρεηξήζεηο: Όιεο νη επηρεηξήζεηο  πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο ΚΑΔ 

49.4 Οδικέρ μεηαθοπέρ εμποπεςμάηυν και ςπηπεζίερ μεηακόμιζηρ».  

1. είηε έσοςν ξεκινήζει  δπαζηηπιόηηηα ππιν ηην 30/9/2010  (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ)  

2. είηε μεηά ηην 30/9/2010 με ηη νομική μοπθή πος επιηπέπει ο νόμορ Ν. 3887/2010 (ΕΠΕ , ΑΕ) (ΝΕΕΣ) 

3. ή επιθςμούν να αναπηύξοςν ηη ζσεηική δπαζηηπιόηηηα ζηο μέλλον . (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ησλ έξγσλ από €30.000,00 min έσο €180.000,00 max. 

Ο πξόγξακκα δηέπεηαη από δύν Καλνληζκνύο ηνλ De minimis θαη ηνλ Γεληθό απαιιαθηηθό. Γαπάλεο πνπ 

επηρνξεγνύληαη κε 70%  ( θαλνληζκόο  De minimis ) ελδεηθηηθά: 

Κηηξηαθέο εξγαζίεο : ανέγεπζη/διαμόπθυζη  σώπυν ζηάθμεςζηρ, αποθήκεςζηρ και ζςνηήπηζηρ ζςνεπγείυν.  

Δπελδύζεηο ζε πάγηα: Ανηικαηάζηαζη αμαξώμαηορ, Πποζθήκη ή ανηικαηάζηαζη άξονα, Ανηικαηάζηαζη 

δοκών διακεκπιμένος πλαιζίος, Εξοπλιζμόρ εξςπηπέηηζηρ ηηρ θόπηυζηρ και εκθόπηυζηρ εμποπεςμάηυν 

Ανηικαηάζηαζη μησανήρ με νέαρ ανηιππςπανηικήρ ηεσνολογίαρ, 

 Εξοπλιζμόρ μεηαθοπάρ εμποπεςμάηυν και πποφόνηυν όπυρ αναβαηόπια, πεπονοθόπα) κλπ 

Γαπάλεο αγνξάο νηθνπέδνπ ,Γαπάλεο γηα ΑΠΔ θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, 

Πξνκήζεηα ινγηζκηθνύ θαη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ για ηην ηήπηζη ηυν δεδομένυν πος 

καηαγπάθονηαι από ηον τηθιακό ηασογπάθο ή Σςζηημάηυν GPS, κλπ 

Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζε ΒΙ.ΠΔ., Βηνηερληθά Πάξθα 

Άϋιεο Γαπάλεο  

Γαπάλεο ζύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Απαιιαθηηθό Καλνληζκό : 

1. Απόθηεζε θαηλνύξγησλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ ηυν οποίυν οι πποδιαγπαθέρ ςπεπβαίνοςν ηα 

κοινοηικά ππόηςπα κέρξη 12.000  

2. Γαπάλεο πξόζιεςεο θαη απαζρόιεζεο γηα ζπλνιηθή δηάξθεηα 1 έηνπο πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ, 

εξγαδνκέλσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη αηόκσλ κε αλαπεξία  (45% επηρνξήγεζε. 

3. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο κόλν γηα ηηο λενζύζηαηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο (ςπό ζύζηαζη μικπέρ 

επισειπήζειρ και επισειπήζειρ πος δεν έσοςν κλείζει μια διασειπιζηική σπήζη μέσπι ηην ημεπομηνία 

πποκήπςξηρ ηος ππογπάμμαηορ) για μέγιζηο σπονικό διάζηημα ενόρ (1) έηοςρ  (25 % επηρνξήγεζε) 

Γηάξθεηα πινπνίεζεο: 18 κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο έληαμεο ηεο επηρεηξήζεηο. 

κε  δπλαηόηεηα εμάκελεο (6) παξάηαζεο  - Ηιεθηξνληθή ππνβνιή πξνηάζεσλ :Από  20/2/2012 –κέρξη 

2/4/2012. 
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