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∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ  
ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Εισαγωγή 

Στη Μεσόγειο ο κλάδος της Βιοµηχανίας Τροφίµων αποτελείται κυρίως από Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για την εφαρµογή καινοτοµιών: 
ο στόχος του Ευρωπαϊκού έργου SINERGIA είναι να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση 
αυτών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω της µεταφοράς καινοτόµων µοντέλων που 
επιτρέπουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά. 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα διαδικασία γίνεται στα πλαίσια του έργου εδαφικής συνεργασίας MED 
SINERGIA, και αποσκοπεί στο να συλλέξει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίµων, που διατηρούν παραγωγικές µονάδες στην Ελλάδα, 
προκειµένου, να συµµετάσχουν σε υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης αναφοράς και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στις παραγωγικές 
διαδικασίες τους.  

Ειδικότερα η παρούσα ανακοίνωση αφορά στους εξής κλάδους:  
• Βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων,  
• Αρτοβιοµηχανία/Ζαχαροπλαστική και 
• Βιοµηχανία Οίνου και Ζύθου. 
 

Ο ΣΕΒΤ και το ΚΑΠΕ έχουν αναλάβει τη δηµοσίευση της  παρούσας ανακοίνωσης και είναι 
υπεύθυνοι για την διαδικασία επιλογής. 

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προβλέπει τη χορήγηση αποζηµίωσης ή οποιασδήποτε 
µορφή χρηµατοδότησης και δεν συνιστά µέτρο κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του «de 
minimis» σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) αριθµ. 1998/2006 της 15ης ∆εκεµβρίου 2006. 

Οι στόχοι των πιλοτικών δράσεων είναι: 

• να εντοπίσουν καινοτόµες διαδικασίες και τεχνολογικές παρεµβάσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να µπορούν να αναπαραχθούν 
επιτυχώς στις εταιρείες του αντίστοιχου κλάδου. 

• να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
επεξεργασίας τροφίµων στην περιοχή της Μεσογείου και την παγκόσµια αγορά. 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.1 Προϋποθέσεις  

Οι εταιρείες που θα ωφεληθούν από τις πιλοτικές δράσεις, που περιγράφονται στην 
παρούσα ανακοίνωση θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
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1. Να είναι κατά προτίµηση Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από 
την ισχύουσα Κοινοτική νοµοθεσία (Παράρτηµα I του Καν. (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

2. Να είναι εγγεγραµµένες στο Εµπορικό Επιµελητήριο µε παραγωγικές µονάδες 
στην Ελλάδα. 

3. Να είναι σε συµµόρφωση µε τους Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του "de minimis" που προβλέπεται από τον Καν. ΕΚ αριθµ. 1998/2006 
της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας («de minimis»). 

4. Η κύρια δραστηριότητά τους (βεβαιωµένη από επαληθεύσιµο πιστοποιητικό 
σύστασης επιχείρησης) να ανήκει σε έναν από τους εξής κλάδους: 

• Βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων,  
• Αρτοβιοµηχανία/Ζαχαροπλαστική και 
• Βιοµηχανία Οίνου και Ζύθου. 
 

2.2. ∆ιαδικασία και κριτήρια επιλογής 

Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες, θα υποβάλουν συµπληρωµένη την Φόρµα-Α που 
επισυνάπτεται. Στη συνέχεια θα τους σταλεί νέο αναλυτικό ερωτηµατολόγιο για την 
εκτίµηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, το οποίο θα συµπληρωθεί και µε τη βοήθεια 
του ΚΑΠΕ ή του ΣΕΒΤ εάν απαιτείται.  

Η επιλογή των εταιρειών θα γίνει σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτού του 
ερωτηµατολογίου. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν, θα ταξινοµηθούν σε Μικρές και Μεσαίες, 
και θα κληθούν να υλοποιήσουν ειδικές δράσεις και ενέργειες, προκειµένου να 
εντοπιστούν οι πιο σηµαντικές καταναλώσεις ενέργειας στον κύκλο παραγωγής τους και 
να συγκεντρωθούν σε βάθος ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά µε τη ροή της 
ενέργειας, ακόµη και µε ενεργειακές επιθεωρήσεις της παραγωγικής µονάδας, 
προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν κρίσιµα ζητήµατα. Τα αποτελέσµατα των δράσεων 
αυτών θα αποτυπωθούν σε έκθεση που θα συνταχθεί από το ΚΑΠΕ και τον ΣΕΒΤ και θα 
δοθεί στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. 

Άλλα κριτήρια της αξιολόγησης κατά τα τελευταία στάδια της διαδικασίας είναι: 

• Ο βαθµός της τεχνολογικής καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία, 

• Η ύπαρξη και διαθεσιµότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µε τεχνικά 
χαρακτηριστικά, που ήδη ταιριάζουν µε τους στόχους της παρούσας ανακοίνωσης, 

Σε αυτό το πλαίσιο οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα πρέπει να υπογράψουν ειδική 
συµφωνία ευθύνης και εµπιστευτικότητας.  
 
3. ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να σταλούν στα γραφεία του ΣΕΒΤ µέχρι 30/01/2014 

ως εξής: 

• µε ταχυδροµείο στη ∆ιεύθυνση, Λεωφ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, µε 
συστηµένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. 

• ηλεκτρονικά µε e-mail στις διευθύνσεις: fotsal@sevt.gr ή chritsal@sevt.gr  

• µε φαξ στον αριθµό 210 6711080. 

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να είναι: 
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• γραπτές, µε συµπληρωµένη τη φόρµα-Α που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση,  

• υπογεγραµµένες από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, µε τη ρητή αναφορά 
(στο θέµα του email, φαξ ή στο φάκελο του ταχυδροµείου) των λέξεων 
«ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED SINERGIA 
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».  

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του 
καταστατικού της εταιρείας, καθώς και από τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ και το e-
mail µε στοιχεία επικοινωνίας. 

Oι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που θα ληφθούν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία, ή δεν 
περιλαµβάνουν συµπληρωµένη την φόρµα-Α που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση 
δεν θα εξεταστούν καθόλου. 

 

4. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση δηµοσιεύεται στις ιστοσελίδες www.sevt.gr και www.cres.gr , 
καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του έργου SINERGIA www.sinergia-med.eu  

Για περαιτέρω πληροφορίες για την παρούσα δηµόσια ανακοίνωση µπορείτε να 
απευθυνθείτε στον ΣΕΒΤ (Τ: 210 6711177, 6723215, Υπεύθυνη ∆ρ Φ. Σάλτα). 

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Όλα τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν την παρούσα ανακοίνωση θα αποθηκευτούν 
και θα επεξεργαστούν από το ΚΑΠΕ και το ΣΕΒΤ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 
2472/1997. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδοµένων είναι η ∆ρ. Φωτεινή Σάλτα. 


