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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 

Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: 

• Βιοµηχανία
• Τουρισµός
• Εµπόριο
• Ερευνα και Τεχνολογία
• Ενέργεια
• Προστασία Καταναλωτή
• Πολιτισµός



Συνολικός προϋπολογισµός

Τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω αφορούν και τις 13 περιφέρειες της χώρας µε χρηµατοδότηση από ΕΠΑΝ ΙΙ και 4 ΠΕΠ

€ 3,88 δις για τις δράσεις
ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηµατικότητας που διαχειρίζεται
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα.



Συνολικός προϋπολογισµός

Τα στοιχεία που δίνονται παρακάτω αφορούν και τις 13 περιφέρειες της χώρας µε χρηµατοδότηση από ΕΠΑΝ ΙΙ και 4 ΠΕΠ

€ 2,31 δις εκταµιεύθηκαν
συνολικά προς την ελληνική
οικονοµία.  



Έργα Κρατικών Ενισχύσεων

Έχουν ήδη δοθεί στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση
των επιχειρηµατικών τους σχεδίων 954 εκ. €

Μέσω του Επενδυτικού Νόµου ενισχύονται 726 
επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 53 νέες ή υπό
σύσταση)

Εγκρίθηκαν επιχειρηµατικά σχέδια προϋπολογισµού
€ 1,8 δις



8.400 επιχειρήσεις
ενισχύονται µέσω στοχευµένων
δράσεων ενίσχυσης

3.000 περίπου
επιχειρήσεις είναι
νέες ή υπό σύσταση



∆ράσεις ενίσχυσης των
επιχειρήσεων που υλοποιούνται:

Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες

Πράσινος τουρισµός

Εναλλακτικός Τουρισµός

Εξωστρέφεια

Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας

Γυναικών

Ενίσχυση επιχειρηµατικότητα Νέων



Από τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων
αυτών…

Οι 546 δραστηριοποιούνται σε
καινοτόµες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες

Ενισχύονται οι συµπράξεις 447 
επιχειρήσεων µε 589 ερευνητικούς
φορείς για την υλοποίηση έργων Ε&ΤΑ
σε συγκεκριµένους τοµείς και
δραστηριότητες.



Μέσω του Επενδυτικού Νόµου

Εκσυγχρονίζονται 17.500 
τουριστικές κλίνες

Ενισχύονται 726 επιχειρήσεις
(53 επιχειρήσεις είναι νέες ή υπό
σύσταση)



Χρηµατοδοτικά Εργαλεία

1,09 δις € έχουν διατεθεί από το ΕΠΑΝΙΙ
και τα 4 ΠΕΠ, για την λειτουργία
σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων (ΤΕΠΙΧ, ΕΛΤΕπ ΜΜΕ, JEREMIE)

2,7 δις € διαθέσιµα κεφάλαια για την
δανειοδότηση και εγγυοδοσία ΜΜΕ, µέσω
της µόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.



“Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό”:

98.800 νοικοκυριά αντικατέστησαν 140.031 
ενεργοβόρες συσκευές κλιµατισµού,
µε συσκευές νέας τεχνολογίας
και Α' ενεργειακής κλάσης. 



“Εξοικονόµηση κατ’ οίκον”

39.591  νοικοκυριά επωφελούνται για
την υλοποίηση παρεµβάσεων
εξοικονόµησης ενέργειας µε στόχο την
µείωση των ενεργειακών τους αναγκών. 



13.597 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τις
εργασίες µε θετικά οφέλη: 

• εξοικονόµηση ενέργειας
• µείωση των εκποµπών CO2 
• αναζωογόνηση των κατασκευαστικών κλάδων που
εµπλέκονται στην υλοποίηση των έργων.



Υποδοµές

Εκτελούνται 439 έργα υποδοµής στους
τοµείς της ενέργειας, της βιοµηχανίας, 
της έρευνας, του τουρισµού και του
πολιτισµού, συνολικής δηµόσιας
δαπάνης περίπου 700 εκ. €. 



Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από
τους Αγ. Θεοδώρους έως τη Μεγαλόπολη

Προϋπ/σµός: ~ 95 εκ. €



Σταθµός Συµπίεσης Φυσικού Αερίου
στη Νέα Μεσηµβρία

Προϋπ/σµός: 57 εκ. €



Σταθµός Συµπίεσης Φυσικού Αερίου
στη Νέα Μεσηµβρία



Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς
Αλιβέρι

Προϋπ/σµός: 37 εκ. €



Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς
Αλιβέρι



Β’ Αναβάθµιση Τερµατικού Σταθµού
Υγροποιηµένου Φ. Αερίου Ν. Ρεβυθούσας

Προϋπ/σµός:  158 εκ. €



∆ιασύνδεση Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό
διασυνδεδεµένο σύστηµα υψηλής τάσης
(Ά φάση)

Προϋπολογισµός
247 εκ. €



Τοµέας Ενέργειας

90 επενδυτικά σχέδια ενισχύονται µέσω του
Επενδυτικού Νόµου σε δράσεις ΑΠΕ µε συνολικές
εντάξεις ύψους 102,8 εκ. € (δηµόσια δαπάνη). 
Τα σχέδια αφορούν σε:
6 αιολικά πάρκα
79 φωτοβολταϊκά συστήµατα
5 υδροηλεκτρικούς σταθµούς



Τουρισµός - Πολιτισµός

Υλοποιούνται 55 έργα
αποκατάστασης, 
συντήρησης και ανάδειξης
αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων - αναβάθµισης
υπαρχόντων Μουσείων, 
όσο και κατασκευής νέων
συνολικής δηµόσιας
δαπάνης 111,6 εκ. €



Τουρισµός - Πολιτισµός

Υλοποιούνται 45 έργα υποδοµών
ανάδειξης οικοτουριστικών διαδροµών, 
δηµιουργίας καταφυγίων τουριστικών
σκαφών, πόλων τουριστικής
ανάπτυξης, ανάπλασης οικιστικών
περιοχών, αξιοποίησης σηµαντικών
δηµόσιων τουριστικών ακινήτων και
εκσυγχρονισµού ειδικών τουριστικών
υποδοµών (χιονοδροµικά, ιαµατικές
πηγές, σπήλαια) συνολικής δηµόσιας

δαπάνης147 εκ. €



Τουρισµός - Πολιτισµός

Ανάδειξη - Ανάπλαση
µονοπατιών γύρω από
το µικρό θέατρο της
Παλιάς Επιδαύρου



Τουρισµός - Πολιτισµός

Οικοτουριστικές διαδροµές
Σκοπέλου

Εκσυγχρονισµός Αναβατήρων
Χιονοδροµικού Κέντρου
Παρνασσού



Τουρισµός - Πολιτισµός

Ηλεκτροφωτισµός
Φρουρίου Σπιναλόγκας



Ωφελούµενοι ΕΠΑΝΙΙ



Ωφελούµενοι από τις παρεµβάσεις είναι επίσης το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο:

µέσω της διάχυσης των
αποτελεσµάτων της έρευνας
και της καινοτοµίας στην
ελληνική οικονοµία και
κοινωνία

µέσω της
ανάπτυξης της
επιχειρηµατικότητας, 
της διατήρησης και
δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης και της
βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου



Ωφελούµενοι από τις παρεµβάσεις είναι επίσης το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο:

µέσω των δράσεων
για την υποστήριξη
της απελευθέρωσης
της αγοράς ενέργειας
µέσω της
αξιοποίησης των
Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ)

µέσω της
εξοικονόµησης
ενέργειας, 
της προστασίας του
περιβάλλοντος



Ανοιχτές ∆ράσεις του
ΕΠΑΝ ΙΙ

• Επιχειρηµατική
Επανεκκίνηση

• Νησιωτική
Επιχειρηµατικότητα



Ενηµερωθείτε
για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝΙΙ) : 

Γραφείο Πληροφόρησης
Μεσογείων 56,  Αθήνα
καθηµερινά από τις 9.00 έως τις 17.00
801 11 36 300 



Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα µας

www.antagonistikotita.gr

Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό
ενηµερωτικό δελτίο του
Προγράµµατος για να λαµβάνετε
ενηµέρωση σχετικά µε νέα και
προκηρύξεις. 



Επισκεφτείτε τις επίσηµες
σελίδες του ΕΠΑΝ ΙΙ στα
κοινωνικά δίκτυα: 

http://www.facebook.com/antagonistikotita

http://twitter.com/epan_ii

http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337



Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο
πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

και των Π.Ε.Π. Αττικής, Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου.


