
 

14.12.2021 Κοµισιόν: «Πράσινο φως» για την ενίσχυση επιχειρήσεων στη Βόρεια 
Εύβοια  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων, ελληνικό πρόγραµµα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στους ∆ήµους Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας και 
Ιστιαίας-Αιδηψού στην Εύβοια και έχουν πληγεί λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού 
και των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. 

Το µέτρο θα είναι ανοιχτό σε ιδιωτικές εταιρείες µε λιγότερους από 1.000 
εργαζόµενους, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς και είναι 
εγκατεστηµένες στους δύο δήµους της Βόρειας Εύβοιας. 

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα κυµανθεί ανάµεσα στο 30% και 60% της 
µείωσης του κύκλου εργασιών του, από τουλάχιστον 1.000 ευρώ και έως 200.000 
ευρώ και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2022. 

20.11.2021 ΕΣΠΑ: 3,89 δισ. ευρώ για µικροµεσαίους 

Ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) είναι η 
εκκίνηση του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» για την ενίσχυση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο έχει προυπολογισµό περίπου 4 δισ. ευρώ, από 
το νέο ΕΣΠΑ των 26,2 δισ. ευρώ συνολικά. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υφυπουργό, Γιάννη Τσακίρη, στόχος είναι οι πρώτες 
προσκλήσεις των δράσεων να δουν το φως της δηµοσιότητας µέχρι το τέλος του 
2021. Κι αυτό, για να µην υπάρξει χρηµατοδοτικό κενό από τη µία προγραµµατική 
περίοδο (2014-2020) στην άλλη (2021-2027), δηλαδή να µη διακοπεί η πρόσβαση 
των µικροµεσαίων στη χρηµατοδότηση. 

15.11.2021 Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον ∆ήµο Μεγαλόπολης Αρκαδία 

 

∆υνητικοί δικαιούχοι: 

 

� Μικροµεσαίες επιχειρήσεις  

(έως 250 άτοµα προσωπικό και 50 εκ. κύκλο εργασιών) που 

i



- ∆ραστηριοποιούνται στις επιλέξιµες περιοχές (έδρα ή υποκατάστηµα) πρίν την 
01/01/2019 

 

- Eίναι εργολάβοι (τουλάχιστον 25% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών της 
τελευταίας 3ετίας προέρχεται από τον όµιλο ∆ΕΗ) ή υπεργολάβοι εργολάβοι 
(τουλάχιστον 50% του µέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας 3ετίας 
προέρχεται από εργολάβο του οποίου τουλάχιστον 25% του µέσου όρου του κύκλου 
εργασιών της τελευταίας 3ετίας προέρχεται από τον όµιλο ∆ΕΗ) του οµίλου ∆ΕΗ 
(∆ΕΗ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ) 

Η επένδυση µπορεί να αφορά σε διαφορετική δραστηριότητα (ΚΑ∆) από αυτή στην 
οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται  

από 20.000 έως 200.000 ευρώ (ανάλογα µε το ύψος της επένδυσης που θέλει να 
υλοποιήσει η επιχείρηση). 

 

Ποσοστό ενίσχυσης 80% 

13.10.2021 Επιδότηση λογιστών - φοροτεχνικών για ψηφιακή αναβάθµιση 

 

Πρόγραµµα ψηφιακής αναβάθµισης λογιστών-φοροτεχνικών, εντάσσεται και 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα-
καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-20, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνάντηση που είχε µε τον 
πρόεδρο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), Κωνσταντίνο Κόλλια. 

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός, επισήµανε: «Οι λογιστές κατά τη διάρκεια της 
κρίσης της πανδηµίας απετέλεσαν ένα από τους πιο βασικούς συνεργάτες του 
κράτους και βοήθησαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και µε διαφάνεια να 
µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στους αναγκαίους 
οικονοµικούς πόρους για την επιβίωσή τους. Τώρα έχουν να αποτελέσουν και ένα 
ακόµη σηµαντικό έργο, που λέγεται "MyData", που θα επιταχύνει όλη τη διαδικασία 
της φορολογικής συµµόρφωσης στην Ελλάδα. 

Στα πλαίσια αυτά, είµαι περήφανος που οι υπηρεσίες του ΕΠΑνΕΚ και του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατάφεραν να εξασφαλίσουν, µε διαφάνεια 
και µε γρήγορες διαδικασίες, το συγκεκριµένο πρόγραµµα, που θα ενισχύσει τους 
λογιστές για να επιτύχουν την άµεση ψηφιακή τους αναβάθµιση και να είναι έτοιµοι 
να προσφέρουν καλές υπηρεσίες στους πολίτες».  



04.09.2021 ΕΣΠΑ: Με ποια έργα θα ξεκινήσει από τον Νοέµβριο – Οι πρώτες 
δράσεις 

 

Από τον Νοέµβριο υπολογίζεται πως θα ξεκινήσει η σταδιακή προκήρυξη έξι νέων 
προγραµµάτων επιδότησης για µικροµεσαίες επιχειρήσεις: 

-∆ιαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος: Πρόγραµµα που θα απευθύνεται σε 
υφιστάµενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον 
εκσυγχρονισµό τους. Θα αφορά σε ανακαίνιση υφιστάµενων τουριστικών 
επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισµό των τουριστικών καταλυµάτων και των 
τουριστικών επιχειρήσεων, σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού και σε νέες υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

-Εξοικονοµώ επιχειρώντας: Πρόγραµµα, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την µείωση του ενεργειακού 
κόστους λειτουργίας τους. Θα επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθµιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και παράλληλα η προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
εξοικονόµησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερµότητας και ηλεκτρικών 
οχηµάτων. 

-Μεταποίηση: Πρόγραµµα, το οποίο επιδοτεί µεταποιητικές επιχειρήσεις για την 
προµήθεια µηχανηµάτων και παραγωγικού εξοπλισµού παράλληλα µε εκσυγχρονισµό 
των υποδοµών των επιχειρήσεων µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
της καινοτοµίας. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και το πρόγραµµα θα 
παραµείνει ανοιχτό όλο το 2021 και 2022 για την υποβολή αιτήσεων. 

-Ψηφιακός µετασχηµατισµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων: Πρόγραµµα µε στόχο την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσα από την ενσωµάτωση των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συµβάλλει στον ψηφιακό µετασχηµατισµό 
τους. Στα πλαίσια του προγράµµατος, το οποίο θα έχει πολύ υψηλό ποσοστό 
επιδότησης, θα επιδοτούνται δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και 
συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών, υποδοµές για εργασία από απόσταση 
καθώς και συστήµατα διαχείρισης εργασιών και αυτοµατοποίησης διαδικασιών. 

-Ηλεκτροκίνηση: Το πρόγραµµα θα επιδοτεί την δηµιουργία δικτύου φόρτισης 
οχηµάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα µε την προµήθεια και εγκατάσταση 
ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισµού και εγκαταστάσεων. Επίσης, 
στα πλαίσια του προγράµµατος θα επιδοτείται στοχευµένα και η αντικατάσταση των 
ρυπογόνων επαγγελµατικών οχηµάτων µε νέα ηλεκτρικά. 

-Αγροδιατροφικός τοµέας: Πρόγραµµα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του 
πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας και στην συγκεκριµένα στην υλοποίηση 
επενδύσεων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Στόχος του προγράµµατος 
είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.  

 

20.07.2021 e-λιανικό 



β κύκλος του προγράµµατος 

Επιδότηση επιχειρήσεων που έχουν το λιανεµπόριο (ΚΑ∆ 47 και αναλυτικοί 
αυτού) ως κύρια δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα µε τα µεγαλύτερα έσοδα, 
διατηρούν φυσικό κατάστηµα πώλησης ειδών και έχει ανασταλεί η λειτουργία 
της επιλέξιµης δραστηριότητας στην έδρα ή σε υποκαταστήµατα της 
επιχείρησης για τουλάχιστον µία ηµέρα στο διάστηµα από 18/03/2020 και 
εφεξής 

Επιλέξιµες δαπάνεςː Server µε το απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα, 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/laptop), Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός 
(πχ barcode, εκτυπωτές – όχι tablet, τηλεοράσεις και κινητά), Υπηρεσίες 
σχεδιασµού, ανάπτυξης / αναβάθµισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού 
καταστήµατος eshop, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής 
ασφάλειας 

Ποσό επιδότησης 5.000 ευρώ 

Αν η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστηµα πριν τις 18/03/2020 τότε 
αυτό δύναται να αναβαθµιστεί µε επιδότηση έως 1.500 ευρώ 

 



 

02.06.2021 Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδηµία Covid-19 στον ∆ήµο Πειραιά 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά, έχουν κάνει έναρξη 
δραστηριότητας πριν την 01/01/2019 και έχουν ως κωδικό δραστηριότητας (κύριο 
ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα µεγαλύτερα έσοδα) επιλέξιµο από το πρόγραµµα ΚΑ∆.  

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης (Μη Επιστρεπτέα 
Επιχορήγηση) ίσο µε το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 1.500 € 
κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 20.000,00€ (µέγιστο) επιχορήγηση. 

10.06.2021 Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόµενων από την Πανδηµία 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 



Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική µη επιστρεπτέα 
∆ιατηρούν αδειοδοτηµένη επαγγελµατική έδρα (σε χώρο διακριτό της οικίας των 
δικαιούχων) 

- Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πρίν την 01/01/2020 

- Έχουν ως κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα µεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ακόλουθους 
ΚΑ∆: 

• 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυµναστηρίου ειδικών γυµναστικών (αεροβικής, πιλάτες, 
γιόγκα κλπ) 

• 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυµναστηρίου ενόργανης ή µη γυµναστικής 

• 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ 

• εσίες πίστας καρτ 

• ποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών µέχρι την 31.12.2020, έχουν συµπληρώσει 1 
τουλάχιστον ΕΜΕ µισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019 και έχουν ως κύριο κωδικό 
δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας µε τα µεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 
επιλέξιµους ΚΑ∆  

05.06.2021 Νέα ∆ράση του ΕΠΑνΕΚ για τουριστικές επιχειρήσεις 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε επικείµενη νέα ∆ράση του 
ΕΠΑνΕΚ, προϋπολογισµού 350 εκατοµµυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου 
κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις µε σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών 
δαπανών για τους 2-3 πρώτους µήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. 

∆ικαιούχοι της ∆ράσης θα είναι µικροµεσαίες και µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις: 
Ξενοδοχεία, καταλύµατα, ενοικιαζόµενα δωµάτια, τουριστικά γραφεία / πρακτορεία, 
επιχειρήσεις εκµετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. Υπό προϋποθέσεις θα είναι 
επιλέξιµες και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε το καθεστώς της δικαιοχρησίας 
(franchise). 

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται επί του τζίρου του κύριου ΚΑ∆ ή του ΚΑ∆ µε 
τα µεγαλύτερα έσοδα του 2019 σε ποσοστό 5% για τα καταλύµατα και στο 2,5% για 
τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2019 
ή το 2020 θα υπολογίζεται κατά αναλογία. 

Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. 

29.05.2021 Επιχορήγηση υφιστάµενων επιχειρήσεων γυµναστηρίων και 
παιδότοπων 

∆ικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυµναστηρίων και 
παιδότοπων, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, που  



- ∆ιατηρούν αδειοδοτηµένη επαγγελµατική έδρα (σε χώρο διακριτό της οικίας 
των δικαιούχων) 

- Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πρίν την 01/01/2020 

- Έχουν ως κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα µεγαλύτερα έσοδα έναν από τους 
ακόλουθους ΚΑ∆: 

• 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυµναστηρίου ειδικών γυµναστικών (αεροβικής, 
πιλάτες, γιόγκα κλπ) 

• 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυµναστηρίου ενόργανης ή µη γυµναστικής 

• 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ 

• 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου 

- Το άθροισµα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του εντύπου Ε3 της 
χρήσης 2019 είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ 

 

Ποσό επιδότησης  

Ποσοστό 25% του αθροίσµατος των ποσών των πεδίων 581 (παροχές σε 
εργαζόµενους), 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις) του εντύπου 
Ε3 της χρήσης του 2019 και µέχρι 18.000 ευρώ  

24.05.2021 Στο πρόγραµµα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων τα τουριστικά 
γραφεία και οι εταιρείες τουριστικών λεωφορείων 

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Γενικής Πανελλαδικής Οµοσπονδίας 
Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ) κ. Άρη Μαρίνη, ο Υπουργός Τουρισµού κ. 
Χάρης Θεοχάρης διαβεβαιώνει ότι στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των 
τουριστικών επιχειρήσεων θα συµπεριληφθούν τα τουριστικά γραφεία και οι 
εταιρείες τουριστικών λεωφορείων. 

13.05.2021 Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για 
Προµήθεια Πρώτων Υλών 

 

∆ικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νοµική τους 
µορφή, που 

- Παρουσιάζουν µείωση κύκλου εργασιών ποσοστού 30% τουλάχιστον το 2020 σε 
σχέση µε τον κύκλο εργασιών του 2019. 

- Έχουν ως κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα µεγαλύτερα έσοδα έναν από τους ακόλουθους 
ΚΑ∆: 



• 56.10: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, 

• 56.21: ∆ραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 

• 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, 

• 56.30: ∆ραστηριότητες παροχής ποτών. 

- Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας µέχρι την 31/12/2020 

 

Ποσό επιδότησης  

Ποσοστό 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 2019 και µέχρι 100.000 ευρώ 
σε κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) ως συνολική µη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό µορφή 
Κεφαλαίου Κίνησης 



 

12.05.2021 Πράσινη αναβάθµιση επιχειρήσεων Ιστορικού Κέντρου Αθήνας 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 5.000 
έως 30.000 ευρώ (ανάλογα µε το ύψος της επένδυσης που θέλει να υλοποιήσει η 
επιχείρηση). 

Ποσοστό ενίσχυσης: 80% 

Επιλέξιµες δαπάνες 

- Θερµοµόνωση 

- Κουφώµατα 

- Υαλοπίνακες 



- Συστήµατα σκίασης 

- Συστήµατα ψύξης – θέρµανσης 

- Φωτισµός 

 

27.04.2021 «Eπιχορήγηση αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων» - Αναµένεται 

Στόχος της δράσης «Eπιχορήγηση αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων» θα είναι να 
παρασχεθεί στοχευµένα, στήριξη - ενίσχυση αυτοαπασχολούµενων δικηγόρων, οι 
οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την πανδηµία, παραµένοντας επί µακρόν µε 
πολύ µειωµένη δραστηριότητα λόγω της µη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.  

Παράλληλα είναι αναγκαία η αναβάθµιση της υποδοµής των γραφείων τους 
προκειµένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους µέσω 
τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονοµής 
της ∆ικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας.  



Mε αυτό το σκεπτικό, η παρούσα ∆ράση έρχεται να περιορίσει µε τη µορφή 
ενίσχυσης, την απώλεια εισοδηµάτων γι’ αυτήν την κατηγορία αυτοαπασχολουµένων 
και να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού 
εκσυγχρονισµού των γραφείων τους. 

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό AΦM) θα αποδίδεται µη επιστρεπτέο ποσό 
επιχορήγησης κλιµακούµενο µε βάση το συνολικό κύκλο εργασιών του 
επιτηδευµατία κατά το έτος 2019. H διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική 
βάσει αντικειµενικού κριτηρίου µείωσης του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2020 σε 
σχέση µε το 2019. Θα λάβει µη επιστρεπτέα επιδότηση. 

26.04.2021 Παράταση της ∆ράσης Επιχορήγησης Επιχειρήσεων Εστίασης για 
την προµήθεια Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου έως 31/12/2021 

Επιλέξιµοι τοµείς δραστηριότητας (ΚΑ∆) 56.10 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, 56.30 ∆ραστηριότητες παροχής ποτών, 
56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας, 55.10 Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, 55.20 
Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής 

Επιλέξιµη δαπάνη είναι η αγορά Θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου 
οποιουδήποτε τύπου που αγοράστηκαν από 01/02/2020 και πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηµατοδότησης  

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθεί η προµήθεια ενός θερµαντικού σώµατος ανά δέκα 
τετραγωνικά µέτρα νόµιµα αδειοδοτηµένου εξωτερικού χώρου αξίας έως 100 ευρώ 
για κάθε θερµαντικό σώµα (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι 5.000 ευρώ για κάθε χώρο 
εστίασης συνολικά 

06.04.2021 Σταϊκούρας: Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων µε πόρους ΕΣΠΑ 

Την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισµού, µε 
πόρους από το ΕΣΠΑ, αντίστοιχη µε αυτή της εστίασης, προανήγγειλε ο υπουργός 
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκποµπή 
ΣΗΜΕΡΑ.  

Μάλιστα, δεν απέκλεισε την περαιτέρω οικονοµική στήριξη κι άλλων κλάδων που 
έχουν µείνει κλειστοί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως είναι τα γυµναστήρια. 

05.04.2021 Επιδότηση επιχειρήσεων στους ∆ήµους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και 
Τρίπολης  

Με ποσοστό 65% επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια βιοτεχνιών, τουριστικών 
καταλυµάτων, εστιατορίων και λοιπών δραστηριοτήτων στους ∆ήµους 
Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης (εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως της 
Τρίπολης) 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται  



από 50.000 έως 300.000 ευρώ και επιλέξιµες είναι οι δαπάνες κτιριακών εργασιών, 
αγοράς µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, κατασκευής ιστοσελίδας και 
ηλεκτρονικού καταστήµατος, πιστοποίησης, προβολής κλπ 

01.04.2021 Νέο πρόγραµµα επιδότησης για τον κλάδο της εστίασης 

Σύντοµα αναµένεται πρόγραµµα επιδότησης για επιχειρήσεις του κλάδου της 
εστίασης η οποία θα καλύπτει την αγορά πρώτων υλών και δικαιούχοι θα είναι 
επιχειρήσεις εστίασης που παρουσιάζουν µείωση τζίρου πάνω από 30% το 2020 σε 
σχέση µε το 2019. 

Με αυτή την επιδότηση θα επιδοτηθεί το 7% του ετήσιου τζίρου του 2019 και το 
ποσό δεν θα είναι επιστρεπτέο προς το κράτος. 

Η µόνη υποχρέωση των επιχειρηµατιών της εστίασης θα είναι µέχρι τις 31/12/2021 
να έχουν παρουσιάσει τιµολόγια αγοράς πρώτων υλών. 

Η δράση θα αφορά µικροµεσαίες και µεγάλες εταιρείες και θα περιλαµβάνει και 
επιχειρήσεις franchise. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 100.000 ευρώ ανά 
ΑΦΜ και είναι µη επιστρεπτέο. 

20.03.2021 Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης στη ∆ράση «e-λιανικό  

∆ηµοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «e-λιανικό - 
Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για την 
ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» του ΕΠΑνΕΚ, 
σχετικά µε την παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης έως τη ∆ευτέρα 05 Απριλίου 2021 

08.03.2021 Επιχορήγηση 3.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν 
Χριστούγεννα και 1.000 σε κάθε εργαζόµενο 

Έκτακτη επιδότηση 3.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 1.000 ευρώ ανά εργαζόµενο για 
τις επιχειρήσεις λιανεµπορίου που παρέµειναν κλειστές την περίοδο των 
Χριστουγέννων, εξήγγειλε από το βήµα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης. 

«Μιλάµε για περιοχές της ∆υτικής Αττικής όπως Ελευσίνα, Ασπρόπυργος ή όπως η 
περιοχή της Κοζάνης, που ήταν σε σκληρό lockdown. Θα λάβουν έκτακτη 
επιχορήγηση - όχι επιστρεπτέα ή δάνειο – 3.000 ευρώ ανα επιχείρηση και 1.000 ευρώ 
ο κάθε εργαζόµενος. Αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν ευνοϊκότερη µεταχείριση και 
στήριξη από την κυβέρνηση», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης. 

22.02.2021 Έρχεται επιδότηση µηχανηµάτων καθαρισµού αέρα για την εστίαση 

Πρόγραµµα επιδότησης επιχειρήσεων εστίασης για την αγορά συσκευών καθαρισµού 
του αέρα από παθογόνους οργανισµούς (π.χ. covid) ετοιµάζει το υπουργείο 
Ανάπτυξης σύµφωνα µε το Money Review. Η δράση θα προβλέπει ποσοστό 
επιχορήγησης 50% ως και 100%, θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και αναµένεται 
να ενεργοποιηθεί µέχρι τα µέσα Μαρτίου. 



Αν και το άνοιγµα της εστίασης δεν τοποθετείται στο άµεσο µέλλον, ωστόσο είναι 
βέβαιο ότι µία προµήθεια τέτοιων µηχανηµάτων θα συντοµεύσει το χρονοδιάγραµµα 
επαναλειτουργίας τους.  

Όπως τονίζουν στελέχη τη αγοράς, τα συγκεκριµένα µηχανήµατα που προτείνουν δεν 
είναι ιονιστές και δεν απελευθερώνουν όζον που θεωρείται επικίνδυνο. Κάποια από 
αυτά διαθέτουν συστήµατα πολλαπλών φίλτρων φυσικού καθαρισµού του αέρα, µε 
αντιµικροβιακές ιδιότητες, τα οποία κατακρατούν και καταστρέφουν ταυτόχρονα 
τους παθογόνους µικροοργανισµούς όπως τα βακτήρια και οι ιοί, όπως της γρίπης και 
του covid. Τα προτεινόµενα µηχανήµατα, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των 
εταιρειών, έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία σε νοσοκοµεία, γηροκοµεία και γενικά εκεί 
όπου διεξάγονται ιατρικές πράξεις ή υπάρχει ευπαθής πληθυσµός. Κατασκευάζονται 
σε διάφορα µεγέθη ανάλογα µε την παροχή τους σε αέρα και διατίθενται για 
τοποθέτηση στον τοίχο ή την οροφή, αλλά και επιδαπέδια µε τροχήλατη βάση που 
κάνει εύκολη τη µεταφορά της από χώρο σε χώρο. 

 
13.02.2021 e-λιανικό 



Επιδότηση επιχειρήσεων που έχουν το λιανεµπόριο (ΚΑ∆ 47 και 
αναλυτικοί αυτού) ως κύρια δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα µε τα 
µεγαλύτερα έσοδα, διατηρούν φυσικό κατάστηµα πώλησης ειδών και έχει 
ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιµης δραστηριότητας στην έδρα ή σε 
υποκαταστήµατα της επιχείρησης για τουλάχιστον µία ηµέρα στο διάστηµα 
από 18/03/2020 και εφεξής 

Επιλέξιµες δαπάνεςː Server µε το απαιτούµενο λειτουργικό σύστηµα, 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/laptop), Άλλος τεχνολογικός 
εξοπλισµός (πχ barcode, εκτυπωτές – όχι tablet, τηλεοράσεις και κινητά), 
Υπηρεσίες σχεδιασµού, ανάπτυξης / αναβάθµισης και διαχείρισης 
ηλεκτρονικού καταστήµατος eshop, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής 
πολιτικής ασφάλειας 

Ποσό επιδότησης 5.000 ευρώ 

Αν η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστηµα πριν τις 18/03/2020 
τότε αυτό δύναται να αναβαθµιστεί µε επιδότηση έως 1.500 ευρώ 

13.02.2021 Παράταση έξι (6) µηνών στην υλοποίηση εννέα ∆ράσεων ενίσχυσης 
της Επιχειρηµατικότητας 

Η παράταση αφορά τις ακόλουθες ∆ράσεις: 

• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών  

• Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές  

• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων  

• Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός  

• Επιχειρούµε Έξω  

• Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση  

• Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

• Ψηφιακό 'Aλµα  

• Ψηφιακό Βήµα 

08.02.2021 Επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
πολιτισµού εντός του ∆ήµου Αθηναίων 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης (Μη Επιστρεπτέα 
Επιχορήγηση) ίσο µε το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019,  



από 10.000 € κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 200.000,00€ (µέγιστο) επιχορήγηση. 

Επιλέξιµοι ΚΑ∆ 

- 59.14 ∆ραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών 

- 82.30 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων 

- 90.01 Τέχνες του θεάµατος 

- 90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος 

- 90.03 Καλλιτεχνική δηµιουργία 

- 90.04 Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες 

- 91.02 ∆ραστηριότητες µουσείων 

- 91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων παρόµοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών 

- 91.04 ∆ραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

- 93.29.19.01 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

- 93.29.2 Άλλες υπηρεσίες θεάµατος (εξαιρουµένων των 93.29.21.04, 93.29.22, 
93.29.29) 

- 94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 



 

08.02.2021 Τα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύµατα διακοπών εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων Εστίασης για την προµήθεια 
Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου 

Επιλέξιµοι τοµείς δραστηριότητας (ΚΑ∆) 56.10 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, 56.30 ∆ραστηριότητες παροχής ποτών, 
56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας, 55.10 Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, 55.20 
Καταλύµατα διακοπών και άλλα καταλύµατα σύντοµης διαµονής 

Επιλέξιµη δαπάνη είναι η αγορά Θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου 
οποιουδήποτε τύπου που αγοράστηκαν από 01/02/2020 και πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηµατοδότησης  

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθεί η προµήθεια ενός θερµαντικού σώµατος ανά δέκα 
τετραγωνικά µέτρα νόµιµα αδειοδοτηµένου εξωτερικού χώρου αξίας έως 100 ευρώ 



για κάθε θερµαντικό σώµα (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι 5.000 ευρώ για κάθε χώρο 
εστίασης συνολικά. 

18.01.2021 Πρόγραµµα ΕΣΠΑ για περιοχές µε παρατεταµένο lockdown 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθµό ΑΝΤ1 προανήγγειλε πρόγραµµα µε πόρους του ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων και επαγγελµατιών σε περιοχές µε παρατεταµένο lockdown, και όπως 
είπε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόµενες ηµέρες. 

11.01.2021 ∆ηµοσιεύθηκε η προδηµοσίευση (όχι προκήρυξη) της δράσης για την 
επιδότηση eshop  

∆ικαιούχοι του προγράµµατος θα είναι επιχειρήσεις που  

- EΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ (υλοποίηση, τιµολόγηση, εξόφληση και 
λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) από 18/03/2020 και ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ την δηµιουργία ή αναβάθµιση ηλεκτρονικού 
καταστήµατος 

- Έχουν ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑ∆ 47) 

- ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής πώλησης ειδών 

 

Πατήστε στο πιο κάτω link για να δείτε λεπτοµέρειες της προδηµοσίευσης 

https://we.tl/t-o3qduS9K3k 

11.01.2021 Yπ. Ανάπτυξης: Στο 62% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ το 2020 – 
Πλήρης εκτέλεση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως προς την απορρόφηση των πόρων του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-ERDF) και τη δεύτερη θέση 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ-ESF). 

Αναφορικά, µε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), για το έτος 2020, η 
εκτέλεσή του ανήλθε στο 100%, ενώ το όριό του αυξήθηκε διαδοχικά εντός του έτους 
µέχρι και το ύψος των 10,6 δισ. ευρώ – το υψηλότερο όριο της τελευταίας 
εικοσαετίας – προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης. 

04.01.2021 Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την προµήθεια 
Θερµαντικών Σωµάτων Εξωτερικού Χώρου 

Επιλέξιµοι τοµείς δραστηριότητας (ΚΑ∆) 56.10 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, 56.30 ∆ραστηριότητες παροχής ποτών, 
56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας 



Επιλέξιµη δαπάνη είναι η αγορά Θερµαντικών σωµάτων εξωτερικού χώρου 
οποιουδήποτε τύπου που αγοράστηκαν από 01/02/2020 και πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηµατοδότησης  

Μέσω της δράσης θα επιχορηγηθεί η προµήθεια ενός θερµαντικού σώµατος ανά δέκα 
τετραγωνικά µέτρα νόµιµα αδειοδοτηµένου εξωτερικού χώρου αξίας έως 100 ευρώ 
για κάθε θερµαντικό σώµα (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι 5.000 ευρώ για κάθε χώρο 
εστίασης συνολικά. 

 

30.12.2020 Νέο πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων 

Νέο στοχευµένο πρόγραµµα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, προκειµένου αυτές να 
καλύψουν τις ζηµιές που θα επωµιστούν µέσα στο 2020 λόγω της πανδηµίας και του 
διπλού lockdown, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 
εφηµερίδας Ναυτεµπορική. 



Από το σύνολο των πάγιων δαπανών που πραγµατοποίησε µια επιχείρηση µέσα στο 
2020 θα αφαιρούνται οι οικονοµικές ενισχύσεις που έχει λάβει ή θα λάβει στο 
πλαίσιο των υπόλοιπων µέτρων στήριξης (π.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή, 
αποζηµίωση ειδικού σκοπού, επιδότηση τόκων επιχειρηµατικών δανείων, κάλυψη 
εργασιακού κόστους µέσω του προγράµµατος αναστολών ή µέσω του προγράµµατος 
«Συν-Εργασία» κ.λπ.). Από το υπόλοιπο που θα µένει (αν µένει) το ∆ηµόσιο θα 
καλύπτει ένα σηµαντικό ποσοστό, που θα µπορεί να φτάνει ακόµη και στο 70% (ή 
και στο 90% για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις).  

Η αποζηµίωση θα δίδεται είτε υπό µορφή άµεσης οικονοµικής ενίσχυσης, δηλαδή 
στα πρότυπα της επιστρεπτέας προκαταβολής, είτε και υπό µορφή έκπτωσης φόρου 
για συµψηφισµό µε µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

29.12.2020 Πρόγραµµα ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: χρηµατοδοτεί 
το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήµατος ή σχεδίου και σήµατος της ΕΕ ή 
κοινοτικού σχεδίου, µέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση 

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας 
της ΕΕ (EUIPO), µε τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας, εφαρµόζει από 11-1-2021 πρόγραµµα ενίσχυσης των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων των κρατών-µελών της ΕΕ που θα καλύπτει τη χρηµατοδότηση του 
50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήµατος ή σχεδίου, καθώς και σήµατος της ΕΕ ή 
κοινοτικού σχεδίου, µέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. 

Πρόκειται για την πρώτη από µια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν τα επόµενα 
χρόνια και σκοπό έχει να θέσει τη διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές να εφοδιασθούν και να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά τους δικαιώµατα επί εµπορικών 
σηµάτων και σχεδίων µε στόχο να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και 
παράλληλα να ωφελήσουν την οικονοµία και την κοινωνία µας. 

19.12.2020 Νέα παράταση της δράσης ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως 12/01/2021 

17.12.2020 Νέα παράταση της δράσης ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια 
Αττικής 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως 20/01/2021 

07.12.2020 Παράταση της δράσης ενίσχυσης µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία Covid-19 στην 
Περιφέρεια Αττικής 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως 21/12 

07.12.2020 Αρχές του έτους νέο ΕΣΠΑ για δηµιουργία e-shop  



Νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δηµιουργία e-shop για τα 
καταστήµατα λιανικής, προανήγγειλε για τις αρχές του έτους, ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης µιλώντας στον ΣΚΑΪ  

07.12.2020 Παράταση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισµού 
ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου µε έµφαση στην καινοτοµία 
και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» 

Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων 08/02/2021 

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν υπό σύσταση και υφιστάµενες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν την Πελοπόννησο, µε ποσοστό 
επιδότησης 60%, για κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, 
εξοπλισµό πληροφορικής και λογισµικό, απασχόληση προσωπικού, συµµετοχή σε 
εκθέσεις, λειτουργικές δαπάνες, συµβουλευτικές υπηρεσίες και άυλα στοιχεία 
ενεργητικού. 

19.11.2020 Νέα παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων στη ∆ράση 
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, 
παρατείνεται, για δεύτερη φορά και για δύο ακόµη µήνες, η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων», προκειµένου στην παρούσα ιδιαιτέρως απαιτητική συγκυρία 
περισσότερες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη 
χρηµατοδότηση του ΕΠΑνΕΚ. 

16.11.2020 Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 
δράσης «Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδηµία Covid-19 στην Αττική»  

Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή έως τις 09/12/2020 

24.10.2020 Καταστήµατα εστίασης: Νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ θα επιδοτεί 
υαλοπετάσµατα, πέργκολες και µέσα θέρµανσης 

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξετάζει νέα µέτρα στήριξης των 
επιχειρήσεων εστίασης που σχετίζονται µε τον εποχικό χαρακτήρα της λειτουργίας 
τους, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος 
Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του σήµερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθµό του 
ΑΝΤ1.  

Ο κ. Παπαθανάσης σηµείωσε ότι σύντοµα θα ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης µέσω ΕΣΠΑ, που θα αφορά στην κάλυψη των δαπανών για την 
"παράταση" της λειτουργίας υπαίθρων χώρων και ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα 
υαλοπετάσµατα, πέργκολες και µέσα θέρµανσης.  

08.10.2020 Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής 



Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης (Μη Επιστρεπτέα 
Επιχορήγηση) ίσο µε το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 5.000 
ευρώ κατ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000 ευρώ (µέγιστο) επιχορήγηση 

07.10.2020 Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης (Μη Επιστρεπτέα 
Επιχορήγηση) ίσο µε το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 4.000 
ευρώ κατ ελάχιστο έως του ποσού των 40.000 ευρώ (µέγιστο) επιχορήγηση 

07.10.2020 Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης (Μη Επιστρεπτέα 
Επιχορήγηση) ίσο µε το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 5.000 
ευρώ κατ ελάχιστο έως του ποσού των 50.000 ευρώ (µέγιστο) επιχορήγηση 

05.10.2020 Ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδηµία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης (Μη Επιστρεπτέα 
Επιχορήγηση) ίσο µε το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019, από 5.000 
ευρώ κατ ελάχιστο έως του ποσού των 40.000 ευρώ (µέγιστο) επιχορήγηση 

03.10.2020 Γεωργιάδης: Επιδότηση κατά 50% για αγορά θερµαστρών σε καφέ, 
µπαρ και εστιατόρια 

Πρόγραµµα επιδότησης της αγοράς θερµαστρών για τους εξωτερικούς χώρους των 
καταστηµάτων εστίασης και ψυχαγωγίας αναµένεται να ανακοινώσει ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης. Στόχος του προγράµµατος, που θα 
χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ, είναι να διευκολυνθεί η λειτουργία των καφέ, µπαρ και 
καταστηµάτων εστίασης κατά τους χειµερινούς µήνες, αφού θα µπορούν να 
χρησιµοποιούν και τους εξωτερικούς χώρους τους.  

28.09.2020 Ενίσχυση της ίδρυσης νέων και του εκσυγχρονισµού υφιστάµενων 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου µε έµφαση στην 
καινοτοµία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν υπό σύσταση και υφιστάµενες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν την Πελοπόννησο, µε ποσοστό 
επιδότησης 60%, για κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, 
εξοπλισµό πληροφορικής και λογισµικό, απασχόληση προσωπικού, συµµετοχή σε 
εκθέσεις, λειτουργικές δαπάνες, συµβουλευτικές υπηρεσίες και άυλα στοιχεία 
ενεργητικού. 

28.09.2020 Παράταση της προθεσµίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο 
πρόγραµµα «Ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισµό τους µέσω της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστηµάτων αυτοµατισµού» 



Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται την Πελοπόννησο, µε ποσοστό επιδότησης 70%, για την αγορά 
εξοπλισµού πληροφορικής (hardware), λογισµικού, δηµιουργία ή αναβάθµιση 
ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήµατος, µισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, 
συστήµατα αυτοµατισµού κλπ 

Η προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων παρατάθηκε έως 23/10/2020 

26.09.2020 Γεωργιάδης: Για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουµε άµεσα 
καινούρια προγράµµατα ΕΣΠΑ 

Σχεδιάζονται, άµεσα, καινούρια προγράµµατα από το ΕΣΠΑ για τις πολύ µικρές 
επιχειρήσεις όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σήµερα στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ. 

Ο υπουργός σε ερώτηση σχετικά µε τα νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις είπε: «Για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουµε 
άµεσα καινούρια προγράµµατα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να µπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης - ας το πούµε έτσι -, επιχειρήσεις που είναι 
αποκλεισµένες από το τραπεζικό σύστηµα. Θα το ανακοινώσουµε µόλις είµαστε 
έτοιµοι στις λεπτοµέρειές του και πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά». 

21.09.2020 Τσακίρης: Αλλάζουν όλα – διαφορετικό, πιο απλό, πιο γρήγορο το νέο 
ΕΣΠΑ των 24 δις ευρώ 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρης αποκάλυψε πως «φαίνεται 
ότι το νέο ΕΣΠΑ θα φθάσει µαζί µε την εθνική συµµετοχή σε κάτι λιγότερο από 24 
δις ευρώ». 

«Σας διαβεβαιώνω ότι το καινούργιο ΕΣΠΑ θα είναι εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο 
απλό και πολύ πιο γρήγορο» δήλωσε κατηγορηµατικά από το βήµα εκδήλωσης στο 
Thessaloniki Helexpo Forum. Και αυτό γιατί το υπάρχον ΕΣΠΑ είναι ένα «τέρας» 
όπως είπε, αναφερόµενος στις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία – ελληνικής 
εµπνεύσεως, όπως τόνισε – που απαιτείται. 

01.09.2020 Πόροι 150 εκατ. για µικρές επιχειρήσεις στην Κ. Μακεδονία 

Οικονοµική ενίσχυση ύψους 150 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε µικρές επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την πανδηµία του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 

Από τη συγκεκριµένη δράση, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, αναµένεται να ενισχυθούν 
οικονοµικά περίπου 7.500 - 8.000 µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, που 
απασχολούν έως 50 άτοµα προσωπικό, µε χρηµατικό ποσό που θα ξεκινά από τα 
5.000 ευρώ και θα φτάνει το ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. 

28.08.2020 Επιδότηση µέχρι 55% σε επενδύσεις πρωτογενούς τοµέα άνω των 
500.000 ευρώ 



Επιδότηση έως και 55% σε αγροτικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις άνω των 
500.000 ευρώ µέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει ΚΥΑ που 
δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ στο νέο 
Αναπτυξιακό Νόµο µπορούν να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και µεγάλων επιχειρήσεων του τοµέα της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγή ακόµη και αν το επενδυτικό σχέδιο ανά επιχείρηση, υπερβαίνει 
το ποσό των 500.000 ευρώ.  

04.08.2020 Ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισµό τους µέσω της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστηµάτων αυτοµατισµού 

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται την Πελοπόννησο, µε ποσοστό επιδότησης 70%, για την αγορά 
εξοπλισµού πληροφορικής (hardware), λογισµικού, δηµιουργία ή αναβάθµιση 
ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήµατος, µισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, 
συστήµατα αυτοµατισµού κλπ 

01.08.2020 Ταχείς ρυθµοί απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

Σε συνέχεια της διαδικασίας αναθεώρησης, που πρόσφατα εγκρίθηκε µε επιτυχία από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεβλήθησαν τα αιτήµατα 
ενδιάµεσης πληρωµής προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της E.E. για τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Πρόκειται για το µεγαλύτερο αίτηµα πληρωµής, στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, ύψους 1,32 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά για το 2020 και µέχρι σήµερα τα 
αιτήµατα πληρωµής ανέρχονται σε 1,69 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι το αντίστοιχο 
διάστηµα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, η χώρα είχε αιτηθεί πληρωµές ύψους 311,4 
εκατ. ευρώ (πέντε φορές χαµηλότερο συγκριτικά µε το τρέχον έτος), ενώ το έτος 
2019 είχε κλείσει συνολικά µε αιτήµατα πληρωµής ύψους 1,67 δισ. ευρώ.  

Το συγκεκριµένο αίτηµα αποτυπώνει την επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων το τελευταίο δωδεκάµηνο, όπου 
καταγράφηκε σηµαντική πρόοδος.  

20.07.2020 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα 
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα πολύ 
µικρών και µικρών επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόµου 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και 
«Επιχειρηµατικότητα πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού 
νόµου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 δεν θα παραταθεί. 

Θα ακολουθήσει την 1 Αυγούστου νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων µε 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.  

13.07.2020 ΟΑΕ∆ - Google: Επιδοτούµενο πρόγραµµα για 3.000 ανέργους 



Ξεκινά αύριο, Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020, στις 10:00, η υποβολή ηλεκτρονικών 
αιτήσεων συµµετοχής στο εξ αποστάσεως πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης 
«Ενίσχυση Ψηφιακών ∆εξιοτήτων-Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). 

Συνολικά, 3.000 νέοι άνεργοι θα επιλεγούν από τον ΟΑΕ∆, για να βελτιώσουν τις 
ψηφιακές δεξιότητές τους, στο πλαίσιο του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης «Grow with Google». Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εγγεγραµµένους 
ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ, που διαθέτουν γνώσεις 
αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις συµµετοχής, που 
περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι 
αναρτηµένη στο διαδικτυακό ιστότοπο του Οργανισµού www.oaed.gr. 

04.07.2020 Επιδότηση για εξωστρεφείς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µε έδρα στη 
∆υτική Μακεδονία 

Στο πλαίσιο της δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηµατικότητα στη ∆υτική Μακεδονία» 
ενισχύονται υφιστάµενες και νέες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.  

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος της δαπάνης και κυµαίνεται από 
30% έως και 80%.  

Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια αφορούν -κατά προτεραιότητα- τη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας στους τοµείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται 
στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ∆υτικής 
Μακεδονίας και ενδεικτικά αναφέρονται οι τοµείς αγροδιατροφής (µεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, τρόφιµα - ποτά), γούνας (δερµάτινα προϊόντα) και 
περιβάλλοντος (ενέργεια - µεταλλικές κατασκευές κ.ο.κ.). 

Η υποβολή των αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να γίνει έως τις 
30 Σεπτεµβρίου 2020. 

22.06.2020 Προκαταβολές στα πλαίσια των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

Λύση στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι δικαιούχοι των προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ που αδυνατούν να προσκοµίσουν εγγυητική επιστολή προκειµένου να 
εισπράξουν την προκαταβολή της επιδότησης θα δώσει το νέο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο που ήδη σχεδιάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης µαζί µε την Αναπτυξιακή 
Τράπεζα. Σύµφωνα µε δηλώσεις του αρµόδιου υφυπουργού κυρίου Τσακίρη θα 
δηµιουργηθεί ένα Ταµείο µε στόχο την διευκόλυνση της έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών ώστε να ξεπεραστεί αυτό το καθοριστικό εµπόδιο στη χορήγησή τους. 

18.06.2020 Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολών αιτήσεων για τη ∆ράση 
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις» του ΕΣΠΑ 

Η Πρόσκληση της ∆ράσης θα παραµείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων 
χρηµατοδότησης το αργότερο µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2020, αντί για την 19η 
Ιουνίου 2020 και µέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού. 



∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε πλήθος επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (µεταποίηση, 
χονδρικό εµπόριο, πληροφορική, παραγωγή ενέργειας, µεταφορές, εκδόσεις, νοµικές 
και λογιστικές δραστηριότητες, ιατρούς, αρχιτέκτονες, µηχανικούς, λοιπά 
επαγγέλµατα όπως κοµµωτήρια, spa, καθαριστήρια) 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 
200.000 ευρώ µε ποσοστό επιδότησης έως 65% 

Επιδοτούµενες δαπάνες 

Μηχανήµατα – Εξοπλισµός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – ∆ιαδικασιών, 
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες-
Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζοµένων (νέο 
προσωπικό) 

01.06.2020 Μέχρι 31/07 οι αιτήσεις υπαγωγής στα καθεστώτα 
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» του Αναπτυξιακού Νόµου 

Μέσω του αναπτυξιακού νόµου ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπο-σύσταση 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή και το µέγεθος τους για την 
υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριµένους κλάδους (δεν περιλαµβάνονται 
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης, ενοικιαζοµένων δωµατίων). 

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή επιχορήγησης, 
φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), 
επιδότησης µισθολογικού κόστους  

Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 ευρώ 
(για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για µεγάλες επιχειρήσεις). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 10% έως 55% ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

Πατήστε εδώ για να δείτε λεπτοµέρειες 

22.05.2020 Αναπτυξιακός Νόµος: ∆ύο νέες προσκλήσεις ύψους 500 
εκατοµµυρίων 

∆ύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016, συνολικού 
προϋπολογισµού 500 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης.  

Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηµατικότητα", 
προϋπολογισµού 350 εκατ. ευρώ και "Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων", προϋπολογισµού 150 εκατ. ευρώ.  

20.05.2020 «Επιταγή» επανένταξης στην αγορά εργασίας 



Σε 7 βελτιώσεις του προγράµµατος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά 
εργασίας», που απευθύνεται σε επιδοτούµενους ανέργους, προχωρά ο ΟΑΕ∆. Η 
βασικότερη αλλαγή του προγράµµατος, το οποίο ξεκίνησε το 2017 για 10.000 θέσεις 
αλλά µέχρι στιγµής έχει καλύψει µόνο 880, είναι ο υπερδιπλασιασµός της ανώτατης 
µηνιαίας επιδότησης των επιχειρήσεων, που θα φτάνει πλέον έως τα 830 ευρώ έναντι 
400 ευρώ που ήταν η έως τώρα επιδότηση. 

08.05.2020 Σκάλκος: Κανένας λόγος ανησυχίας για την υλοποίηση των έργων 
ΕΣΠΑ 

«Τίποτα δεν σταµατάει απ' όσα έργα έχουν δροµολογηθεί. Αντίθετα, αυτά 
συνεχίζονται µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση και σε αυτά προστίθενται και το σύνολο 
των αδιάθετων πόρων που υφίστανται αυτή τη στιγµή στο ΕΣΠΑ, όπου εκεί πέρα 
βεβαίως χρειαζόµαστε και τη συνεργασία των Περιφερειών και των υπουργείων, να 
µας υποδείξουν αυτοί ποια έργα θα ήθελαν να προωθήσουν σε συνεργασία µαζί µας, 
για να έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα», δήλωσε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ∆ηµήτρης Σκάλκος.  

Σε ερώτηση για το εάν οι ιδιώτες που έχουν επενδύσει και αναµένουν πληρωµές 
µέσω ΕΣΠΑ πρέπει να ανησυχούν, ο κ. Σκάλκος απάντησε πως όχι µόνο δεν θα 
πρέπει να ανησυχούν, αλλά το αντίθετο «Ο αριθµός των εκταµιεύσεων έχει 
απλοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. Αυτό δεν έχει να κάνει µε τον κορονοϊό. Σχετίζεται 
και µε µια σειρά παρεµβάσεων που έκανε το υπουργείο µας µε την αλλαγή της 
κυβέρνησης, χωρίς να είναι µοµφή για την πρότερη κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι 
µια σειρά διαδικασιών που προωθήσαµε, επιτάχυνε σηµαντικά τα πράγµατα, και αυτό 
αποτυπώνεται και στα νούµερα που έχουµε στη διάθεσή µας». 

06.05.2020 Επιδότηση της απασχόλησης µέσω του προγράµµατος SURE 

Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει η επιδότηση του µισθού που βασίζεται στο 
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάσχεση των κινδύνων αύξησης της 
ανεργίας (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency – SURE). 

Στο πρόγραµµα θα µπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις διαθέτουν φορολογική 
και ασφαλιστική ενηµερότητα. Το πρόγραµµα θα είναι ενεργό ανάλογα µε την 
εξέλιξη της πανδηµίας του κορωνοϊού και έως το τέλος Σεπτεµβρίου. 

Με υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα εκδοθούν µέσα στον µήνα, θα ορίζονται ποιοι 
κλάδοι µπορούν να ενταχθούν. 

04.05.2020 Νέες Προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε την 
έναρξη δύο νέων κύκλων στον Αναπτυξιακό νόµο ύψους 500 εκατ. ευρώ, ποσό το 
οποίο µπορεί να αυξηθεί στα 2 δισ. ευρώ όπως είπε. 

Έχει ήδη σταλεί για υπογραφή στον κ. Σκυλακάκη η έναρξη νέων κύκλων στον 
αναπτυξιακό νόµο, για τις µικρές επιχειρήσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ και 350 εκατ. 
ευρώ για τη γενική επιχειρηµατικότητα. 



22.04.2020 Αποφάσεις Ένταξης Έργων σε Προγράµµατα ΕΣΠΑ 

Χιλιάδες επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ τους 
τελευταίους δύο µήνες. 

Οι εγκρίσεις αφορούν στα πιο κάτω προγράµµατα στα πλαίσια των οποίων οι 
αιτήσεις είχαν κατατεθεί τα προηγούµενα χρόνια και εκκρεµούσε η διαδικασία 
αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων. 

- Ψηφιακό Βήµα 

- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων (Β Κύκλος) 

- Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων 

- Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

- Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας (Εµπόριο Εστίαση Εκπαίδευση) 

- Επιχειρούµε Έξω 

- Ειδικές ∆ράσεις Υδατοκαλλιέργειες – Βιοµηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτοµία 
στον Πολιτισµό 

- Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός 

16.04.2020 Επιδότηση τόκων υφιστάµενων δανείων µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων πληττοµένων από τα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας 
του ιού COVID 19 

Η νέα ∆ράση του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο των µέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την πανδηµία COVID 19, καλύπτει τους τόκους των επιχειρηµατικών 
δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 µηνών. 

Λήπτες της ενίσχυσης είναι οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους επιλέξιµους τοµείς δραστηριότητας (ΚΑ∆), σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση. 

Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν θα πρέπει να απασχολούν την 31.12.2020 
τουλάχιστον ίδιο αριθµό εργαζοµένων µε τον αριθµό εργαζοµένων που 
απασχολούσαν την 19.03.2020. 

Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή για υποβολές αιτήσεων έως την 30.06.2020 ώρα 
17:00. 

16.04.2020 Ειδικό Πρόγραµµα τηλεκατάρτισης µε πιστοποίηση για επιστήµονες 
πληττόµενους από τον COVID-19 



Κάθε ωφελούµενος λαµβάνει εκπαιδευτικό επίδοµα ύψους 600 ευρώ. Με την 
ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται προκαταβολή του εκπαιδευτικού 
επιδόµατος 400 ευρώ και µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος ανεξαρτήτως αν θα 
αποκτηθεί πιστοποίηση ή όχι, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των 200 ευρώ. 

Τις υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης θα τις παρέχουν αδειοδοτηµένα Κέντρα 
∆ια βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)  

10.04.2020 ∆ιευκρίνηση για τα προγράµµατα Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων και Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ οι 
ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης των συνεπειών της 
πανδηµικής κρίσης του Κορονοϊού COVID -19, και ειδικότερα η ενίσχυση των 800 
ευρώ για πληττόµενους ΚΑ∆ και η επιταγή κατάρτισης των 600 ευρώ για 
επιστήµονες, θα εξαιρούνται των περιορισµών που τίθενται για τις ∆ράσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου του ΕΠΑνΕΚ (Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων Α & Β κύκλος, Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα), σύµφωνα µε τις οποίες 
δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε άλλα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

03.04.2020 Ενίσχυση της ίδρυσης µικρών και πολύ µικρών καινοτόµων 
επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο 

Οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στα πλαίσια του προγράµµατος θα πρέπει να έχουν 
ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εµπορευµατοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω 
της εφαρµογής/ενσωµάτωσης:  

- καινοτοµικών ιδεών ή  

- µη αξιοποιηµένης επιστηµονικής, τεχνολογικής ή και µη–τεχνολογικής γνώσης / 
τεχνογνωσίας ή  

- καινοτόµων µεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία 
παροχής υπηρεσιών 

Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός από 20.000 έως 300.000 ευρώ 

Ποσοστό επιδότησης 60% - 70% 

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων έως 28/05/2020 

20.03.2020 Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον 
εκσυγχρονισµό τους µέσω ΤΠΕ, συστηµάτων αυτοµατισµού και επενδύσεων 
ηλεκτρονικού εµπορίου (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή digital marketing) 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να αφορούν στα 
ακόλουθα: 

·Ηλεκτρονικό Εµπόριο 



·Ηλεκτρονικές Κρατήσεις 

·Εσωτερική Οργάνωση, µε την αξιοποίηση ΤΠΕ 

·∆ιαχείριση Παραγωγής, µε την αξιοποίηση ΤΠΕ 

·Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δηµιουργικού 

·Ψηφιακή Προβολή –∆ιαφήµιση 

·Συστήµατα αυτοµατισµού 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 70% 

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων έως 24/07/2020 

16.03.2020 #ΜένουµεΣπίτι 

Με στόχο την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19) και µε στόχο την 
διασφάλιση της υγείας όλων µας, για όσο χρειαστεί, θα εξυπηρετούµε µόνο εξ 
αποστάσεως (µε email και τηλέφωνικά). 

11.03.2020 Νέα προκήρυξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
επιδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων αναµένεται τον Μάιο 

 

Σύµφωνα µε δηµοσίευση της εφηµερίδας Ναυτεµπορική, η πρόσκληση θα αφορά τη 
χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων από τους τοµείς της 
µεταποίησης, του τουρισµού, των υπηρεσιών, του λιανικού εµπορίου και της 
εστίασης.  

Η πρόσκληση θα αφορά υπό σύσταση, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις µε έδρα 
στην Κεντρική Μακεδονία  

Η ενίσχυση θα κυµαίνεται από 15.000 έως 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο, φθάνοντας 
τουλάχιστον το 50% της συνολικής επένδυσης.  

05.03.2020 Ψηφιακή Αναβάθµιση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Κρήτης 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
περιφέρεια Κρήτης για την απόκτηση ψηφιακού εξοπλισµού (hardware), λογισµικού 
και υπηρεσιών (πχ digital marketing) 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100% 

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων από 12/03/2020 έως 12/05/2020 



19.02.2020 Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ 
(ΕΣΠΑ 2014-2020) 

Με 12 υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σήµερα και αφορούν σε προγράµµατα 
ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων υλοποιείται µια σηµαντική δέσµη µέτρων για 
όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί έως σήµερα (κλειστές και ανοιχτές) µε στόχο 
να επισπευσθούν οι εκταµιεύσεις προς τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση 
του Προγράµµατος. 

Ενδεικτικά  

- Μειώνονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εκταµίευσης σε µόλις τέσσερα για τις 
ενδιάµεσες εκταµιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων και 10 
για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νοµικές µορφές) και σε πέντε για την τελική 
εκταµίευση επιχορήγησης.  

- Αξιοποιούνται τα δεδοµένα του Πληροφοριακού Συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά µε 
τα θέµατα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις. Εφεξής, 
αντί να ζητείται από τους δικαιούχους για την πληρωµή τους η προσκόµιση -σε 
έντυπη µορφή- εκατοντάδων ατοµικών δικαιολογητικών εργασιακής απασχόλησης, 
τα στοιχεία θα παρέχονται πλέον µηχανογραφικά σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αυτά 
καταχωρούνται ήδη υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ. 

10.02.2020 Τρεις νέες δράσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το 2020 

Τρεις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να 
προκηρυχθούν εντός του έτους. 

- Ανανέωση και αναβάθµιση εξοπλισµού µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένου ψηφιακού, τεχνικού και παγίου εξοπλισµού. Πρόκειται για µία 
πρόσκληση που σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει µεγάλο φάσµα επιχειρήσεων και 
"µενού" επιλέξιµων δράσεων στη βάση διαπιστωµένων αναγκών τους.  

- Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Η συγκεκριµένη δράση θα έχει 
προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ σε δηµόσια συµµετοχή, που θα επιτρέψει στις 
επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.  

- Υπό διερεύνηση είναι η προκήρυξη δράσης για την επιδότηση µισθολογικού 
κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες που ιδρύονται στην Ελλάδα. 
Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθώς και επιχειρήσεων, που 
επιθυµούν να επεκταθούν περαιτέρω.  

07.02.2020 Ένα δις ευρώ στις επιχειρήσεις το 2020 µέσω ΕΣΠΑ 

Στον προγραµµατισµό δράσης τίθεται ως στόχος εντός του 2020 να αυξηθεί η 
απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο διαχειρίζεται το υπουργείο 
Ανάπτυξης κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες µονάδες. ∆ηλαδή από το 30,65% που 
έκλεισε στο τέλος του 2019, να ανέλθει στο 50%. 



Με βάση τον συνολικό προϋπολογισµό του προγράµµατος, για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος θα πρέπει να απορροφηθεί περίπου 1 δισ. ευρώ, πόροι που θα κατευθυνθούν 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις δράσεις επιχειρηµατικότητας 
του προγράµµατος.  

Πάντως στο υπουργείο εκφράζεται η πεποίθηση ότι ο στόχος που έχει τεθεί, είναι 
εφικτός καθώς επισηµαίνεται ότι εντός του τρέχοντος έτους θα ολοκληρωθεί η 
πληρωµή χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί προς χρηµατοδότηση 
στις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. 

Για να ενισχυθεί αυτή η εκτίµηση, αναφέρεται ότι ήδη το 2019 εντάχθηκαν προς 
χρηµατοδότηση 3.256 υφιστάµενες και υπό ίδρυση µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στο 
πλαίσιο 8 προσκλήσεων επιχειρηµατικότητας, συνολικού προϋπολογισµού 198,7 
εκατ. ευρώ και σηµειώνεται ότι του 2020 οι εντάξεις και οι πληρωµές θα αυξηθούν 
γεωµετρικά. 

06.02.2020 Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό - αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ 
µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων κατά προτεραιότητα σε τοµείς της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ήτοι αγροδιατροφής, τουρισµού - πολιτισµού, 
υλικών (πλαστικών-ελαστικών, µη µεταλλικών ορυκτών) και καινοτόµων υλικών, 
χηµικών, φαρµάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών 
τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού καθώς και του τοµέα 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός από 60.000 € έως 800.000 €. 

Ποσοστό επιδότησης από 45% έως 55%  

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού (µηχανολογικού, 
τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισµού), αγοράς µεταφορικών µέσων, λογισµικού, 
πιστοποίησης, συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις κλπ 

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων από 18/2/2020 έως 27/05/2020  

06.02.2020 Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

Η ∆ράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τοµείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ήτοι αγροδιατροφής, τουρισµού 
- πολιτισµού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, µη µεταλλικών ορυκτών) και 
καινοτόµων υλικών, χηµικών, φαρµάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και 
υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού καθώς και 
του τοµέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Επιχορηγούµενος προϋπολογισµός από 20.000 € έως 285.000 €. 

Ποσοστό επιδότησης 70%  



Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού (µηχανολογικού, 
τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισµού), αγοράς µεταφορικών µέσων, λογισµικού, 
πιστοποίησης, ψηφιακής προβολής κλπ 

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων από 18/2/2020 έως 30/04/2020  

05.02.2020 IOBE: Η Ελλάδα έχασε 6,3 δισ. ανάπτυξη το 2015-2019 από την υπο-
υλοποίηση του ΕΣΠΑ 

Ανάπτυξη κατά 6,3 δισ. ευρώ µεγαλύτερη θα µπορούσε να έχει η Ελλάδα αν την 
περίοδο 2015-2019 είχε αποφύγει την υπο-υλοποίηση του ΕΣΠΑ και απορροφούσε 
τα κοινοτικά κονδύλια µε ρυθµό ανάλογο µε αυτόν των κρατών του ευρωπαϊκού 
Νότου. Αν µάλιστα είχε φτάσει σε επιδόσεις κράτη όπως η Φινλανδία, που 
πρωτοπορούν, τότε το επιπλέον ΑΕΠ θα έφτανε ακόµη και στα 15 δισ ευρώ. 

Στο εν λόγω συµπέρασµα καταλήγει το ΙΟΒΕ σε ειδική ανάλυση που περιλαµβάνεται 
στην σηµερινή Έκθεση του "Η Ελληνική Οικονοµία, 4ο/2019 ".  

Οι πραγµατοποιηµένες σχετικές επενδύσεις στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2019 
ήταν µόνο 7,4 δισ. ευρώ ή το 28% του συνολικού προϋπολογισµού, ενώ σε άλλες 
χώρες του ευρωπαϊκού νότου η υλοποίηση έχει φτάσει το 43% (Πορτογαλία) και 44% 
(Κύπρος).  

Στη Φινλανδία έχει υπερβεί το 64% του προϋπολογισµού τους, µε αποτέλεσµα η 
χώρα να αποτελεί µια εκ των βέλτιστων πρακτικών στην αξιοποίηση των Κοινοτικών 
κονδυλίων 

31.01.2020 Πιλοτικό πρόγραµµα υποστήριξης επιχειρηµατικών σχεδίων ανέργων 
νέων 18 – 29 ετών 

Οι δικαιούχοι του προγράµµατος θα λάβουν συµβουλευτική και καθοδήγηση 
(coaching) για την ωρίµανση των επιχειρηµατικών τους ιδεών. Υποβολή αιτήσεων 
για αυτό το στάδιο µέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα προκηρυχθεί πρόγραµµα επιδότησης 
2.500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να 
συµµετέχουν όλοι οι άνεργοι συµπεριλαµβανοµένων και όσων θα έχουν ολοκληρώσει 
το πρόγραµµα υποστήριξης. Το ποσό ενίσχυσης θα είναι 10.000 ευρώ για 12 µήνες ή 
17.000 ευρώ για 18 µήνες 

20.01.2020 Στόχος τα 21 δισ. για τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ  

Ακόµα και το ποσό των 21 δισ. θα µπορούσε να αποσπάσει η Ελλάδα από την Ε.Ε., 
στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης για την κατανοµή των πόρων για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο 2021 - 2027, σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο της Κοµισιόν και 
επίτροπο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής Μαργαρίτη Σχοινά. 
Μιλώντας στο εναρκτήριο συνέδριο που διοργάνωσε το υπ. Ανάπτυξης για τη 
διαµόρφωση της ελληνικής στρατηγικής εν όψει του νέου ΕΣΠΑ, ο κ. Σχοινάς 
ανέφερε ως «ρεαλιστική προσδοκία» την αύξηση των κοινοτικών πόρων άνω των 5 
δισ. σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 



16.01.2020 Παράταση στο πρόγραµµα επιδότησης πρατηρίων υγρών καυσίµων 
και πωλητών πετρελαίου θέρµανσης για την εγκατάσταση του συστήµατος 
εισροών - εκροών 

Με ανακοίνωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρατείνεται έως τις 27/01/2020 η 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στον ΣΤ’ Κύκλο της ∆ράσης 
«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισµό πρατηρίων υγρών καυσίµων». 

11.01.2020 Τρία Ενεργά Τοπικά Προγράµµατα Leader 

Μέσω των προγραµµάτων Leader παρέχεται επιδότηση σε ιδιωτικές επενδύσεις που 
θα υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, 
του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας.  

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται απο τα προγράµµατα Leader, ενδεικτικά, 
αφορούν σε: 

• Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

(ενδεικτικά παραδείγµατα επιλέξιµων επιχειρήσεων: µονάδες γιαούρτης, µονάδες 
τυποποίησης µελιού, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία, συσκευαστήρια 
οπωροκηπευτικών, µονάδες παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την πρώτη µεταποίηση 

Τα ποσοστά επιδότησης κυµαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις από 40% έως 
75%. 

Ακολουθεί παρουσίαση των νοµών για τους οποίους υπάρχει ήδη προκήρυξη σε ισχύ 
και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων σε κάθε νοµό. 

Κυκλάδων 04/03/2020 

Ζακύνθου 13/03/2020 

Κεφαλλονιάς και Ιθάκης 30/01/2020 

08.01.2020 Πρώτη η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 



Η Περιφέρεια Αττικής κατέλαβε την πρώτη θέση µεταξύ των 13 Περιφερειών 
σχετικά µε τον στον στόχο απορρόφησης δαπανών του ΕΣΠΑ για το 2019. 

Συνολικά από 1/1/2019 έως 31/12/2019 το ΠΕΠ Αττικής πραγµατοποίησε δαπάνες 
περίπου 115 εκ. € που είχαν ως αποτέλεσµα την επιστροφή στην Χώρα µας 
Κοινοτικής Συνδροµής ύψους 93 εκ. € περίπου. 

Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών (75%) πραγµατοποιήθηκε κατά το διάστηµα από 
1/9/2019 έως 31/12/2019, δηλαδή από το διάστηµα της έναρξης της θητείας της νέας 
Περιφερειακής Αρχής. 

07.01.2020 Ανέβασε στροφές η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ το 2019 

Στο 32,7% της δηµόσιας δαπάνης ανήλθαν οι πληρωµές από τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2019. 

Το χρονικό διάστηµα Αυγούστου - ∆εκεµβρίου 2019, το ποσοστό δαπανών αυξήθηκε 
κατά 8%, επίδοση τέσσερις φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση που είχε 
σηµειωθεί τους πρώτους επτά µήνες του 2019. Ιδιαίτερα στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία, το οποίο 
χρηµατοδοτεί και δράσεις επιχειρηµατικότητας, η αύξηση των δαπανών ανέρχεται σε 
14,5% τους τελευταίους πέντε µήνες, επίδοση εννιά φορές µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη αύξηση κατά τους πρώτους επτά µήνες του έτους. 

03.01.2020 Ενίσχυση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθµιση τους µέσω της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστηµάτων αυτοµατισµού 

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα, µε ποσοστά επιδότησης 65% - 70%, για την 
αγορά εξοπλισµού πληροφορικής (hardware), λογισµικού, δηµιουργία ή αναβάθµιση 
ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήµατος, µισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, 
συστήµατα αυτοµατισµού κλπ 

21.12.2019 Τροποποίηση του προγράµµατος ενίσχυσης νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων 

Μετά την τροποποίηση της προκήρυξης του προγράµµατος ενίσχυσης νέων 
τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 

- Η οικοδοµική άδεια δεν απαιτείται πλέον να έχει εκδοθεί µέσα σε 12 µήνες από την 
έγκριση αλλά µέχρι την πρώτη δόση της επιδότησης  

- Η προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων παρατείνεται από 30 σε 36 µήνες 

- Το 25% του έργου δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε 16 µήνες από την 
έγκριση αλλά σε 24 µήνες 

16.12.2019 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του προγράµµατος Ενίσχυσης 



της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος - 3η 
περίοδος υποβολών) 

Με σηµερινή απόφαση παρατείνεται η προθεσµία υποβολής του φακέλου µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ένταξης έως τις 17/01/2020 

02.12.2019 Επιδότηση πρατηρίων υγρών καυσίµων και πωλητών πετρελαίου 
θέρµανσης για την εγκατάσταση του συστήµατος εισροών - εκροών 

Ξεκινά σήµερα ο ΣΤ κύκλος της δράσης "Επιχορήγηση της ΚΤΠ ΑΕ για 
εκσυγχρονισµό πρατηρίων υγρών καυσίµων" για την ενίσχυση υφιστάµενων 
πρατηρίων υγρών καυσίµων και πωλητών πετρελαίου θέρµανσης µε σκοπό την 
εγκατάσταση συστήµατος εισροών - εκροών 

Υποβολή αιτήσεων µέχρι 17/01/2020 

 

20.11.2019 Επιδότηση για τη συµµετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό µέσω του 
προγράµµατος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ του ΕΣΠΑ 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν ελληνικές ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις 
που αναπτύσσουν Η∆Η εξαγωγική δραστηριότητα για την συµµετοχή τους σε 
εµπορικές εκθέσεις (µε την ιδιότητα του εκθέτη) που διοργανώνονται ΕΚΤΟΣ της 
ελληνικής επικράτειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. 

Υποβολή αιτήσεων µέχρι 20 ∆εκεµβρίου 

18.11.2019 Ποσοστό επιτυχίας 100% στα πλαίσια του προγράµµατος ενίσχυσης 
της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (β κύκλος) 

Μετά την ανακοίνωση και των τελευταίων επιτυχόντων του προγράµµατος 
εγκρίνονται αρχικά όλα τα επενδυτικά σχέδια που είχαµε καταθέσει στα πλαίσια του 
β κύκλου του προγράµµατος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

18.11.2019 Ενεργά παραµένουν δύο προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για την ενίσχυση 
της ίδρυσης επιχειρήσεων 

Τα δυο προγράµµατα επιδοτούν ανέργους µε ποσά από 12.000 έως 20.000 ευρώ για 
την ίδρυση επιχείρησης. 

Μέσω των δύο προγραµµάτων θα επιδοτηθούν λειτουργικά έξοδα των νέων 
επιχειρήσεων (πχ ενοίκια, λογαριασµοί ∆ΕΚΟ, αµοιβή λογιστή, ασφαλιστικές 
εισφορές, αποσβέσεις παγίων) και έξοδα προβολής τους. 

08.11.2019 «Κουπόνια Καινοτοµίας» για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας 



Από 1.000 έως και 10.000 ευρώ θα µπορούν να λάβουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία µέσω του ειδικού 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Κουπόνια Καινοτοµίας». 

Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό, µπορούν να εξαγοράσουν 
ένα σχέδιο µεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αφορά τη διάχυση επιστηµονικής ή 
και τεχνολογικής γνώσης ή και εµπειρογνωµοσύνης από έναν φορέα καινοτοµίας (πχ 
πανεπιστήµιο) προς την επιχείρηση, µε τρόπο ο οποίος θα είναι άµεσα αξιοποιήσιµος 
από αυτήν. ∆ηλαδή θα ανταποκρίνεται πλήρως στα προβλήµατα που έχει θέσει η 
επιχείρηση στην αίτηση που υπέβαλε και θα συµβάλλει στην επίλυσή τους. 
Εποµένως, η επιχείρηση µπορεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριµένη γνώση για την 
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων ή υπηρεσιών, παραγωγικών διαδικασιών και 
λειτουργιών της. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 17/12/2019 έως τις 28/2/2020 

18.10.2019 Μόλις 25,5% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 

Η µεταφορά πόρων από τα προγράµµατα που παρουσιάζουν χαµηλή 
απορροφητικότητα σε αυτά που «τρέχουν» µε µεγαλύτερη ταχύτητα προκρίνεται από 
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως η πιο αποτελεσµατική λύση για την 
απρόσκοπτη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ σύµφωνα µε άρθρο της 
Ναυτεµπορικής.  

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία η απορρόφηση του ΕΣΠΑ ανέρχεται 
µόλις στο 25,5% του συνολικού προϋπολογισµού και 28,52% συµπεριλαµβανοµένου 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηµατικότητα - 
Καινοτοµία (το διαχειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης), το οποίο είναι το κατ' εξοχήν 
πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας παρουσιάζει απορρόφηση σε 
ποσοστό 17,85%. 

Το ποσοστό απορρόφησης είναι εξαιρετικά χαµηλό µε αποτέλεσµα η χώρα µας να 
βρίσκεται στην 21η θέση µεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε.  

Η καθυστέρηση απορρόφησης των πόρων της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 
ενέχει τον κίνδυνο να καθυστερήσει και η εκκίνηση της νέας προγραµµατικής 
περιόδου 2021-2027 καθώς η χώρα µας τα έτη 2021, 2022 και 2023 θα προσπαθεί να 
κλείσει το τρέχον ΕΣΠΑ.  

10.10.2019 Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΕΣΠΑ - Μόλις στο 30% η 
απορρόφηση των πόρων  

«Σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για την απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
κονδυλίων από το ΕΣΠΑ έχει εκπονηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
όπως ανέφερε ο αρµόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη σηµερινή επίσκεψή 
του στη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆) 



Όπως αναφέρθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, οι δαπάνες είναι στο 
30% και υπάρχει ένα µεγάλο έλλειµµα ώριµων έργων ενώ από την πλευρά της ΜΟ∆ 
αναφέρθηκε ότι µέσα στις επόµενες 15 µέρες θα υπάρχουν προτάσεις για να 
«ξεκολλήσει» το 30%. 

03.10.2019 Παράταση υποβολών στη ∆ράση «Επιχειρούµε Έξω - Υποστήριξη 
∆ιεθνούς Προβολής ΜΜΕ µε Εξωστρεφή Προσανατολισµό» 

Η ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης στα 
πλαίσια της δράσης παρατείνεται µέχρι την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2019  

20.09.2019 Παράταση σε δύο προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

Σύντοµα αναµένεται ανακοίνωση για την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης 
έργων στα πλαίσια των προγραµµάτων 

- Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. 

- Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

05.09.2019 Παράταση για τη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ 

Με την νέα τροποποίηση του κανονισµού του προγράµµατος δόθηκε εξάµηνη 
παράταση του χρόνου υλοποίησης των επιχειρηµατικών σχεδίων, από 24 σε 30 µήνες 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

05.08.2019 Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ∆ράση  

«Επιχειρούµε 'Εξω» 

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης για τη ∆ράση «Επιχειρούµε 'Εξω» µέχρι τη ∆ευτέρα 30/09/2019 

13.07.2019 Ενίσχυση ανέργων για την ίδρυση επιχειρήσεων 

Με 12.000 ευρώ θα ενισχυθούν άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών για την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων. 

Μέσω του προγράµµατος θα καλυφθούν λειτουργικά έξοδα των νέων επιχειρήσεων 
(πχ ενοίκια, λογαριασµοί ∆ΕΚΟ, αµοιβή λογιστή, ασφαλιστικές εισφορές, 
αποσβέσεις παγίων) και έξοδα προβολής τους. 

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει 

12.06.2019 Νέο πρόγραµµα από τον ΟΑΕ∆ για την ενίσχυση ανέργων 

Το νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ που θα ξεκινήσει σύντοµα θα ενισχύσει ανέργους για 
την ίδρυση επιχειρήσεων. 



Το ποσό της επιδότησης θα είναι 12.000 ευρώ και η διάρκεια του προγράµµατος 12 
µήνες. 

06.06.2019 Κουπόνια Τεχνολογίας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Από 5.000 έως και 15.000 ευρώ για την αγορά εξοπλισµού και λογισµικού, 
προκειµένου να αναβαθµιστούν τεχνολογικά, µπορούν να λάβουν οι πολύ µικρές και 
µικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, µέσω του 
προγράµµατος «Κουπόνια Τεχνολογίας» που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριµένη 
περιφέρεια. 

Το πρόγραµµα προβλέπει την επιδότηση του 100% των δαπανών µεταξύ των 5.000 
ευρώ και 15.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισµού και λογισµικού, γεγονός που 
σηµαίνει ότι οι δαπάνες µεταξύ αυτών των ποσών θα χορηγηθούν στο ακέραιο από 
πόρους του ΕΣΠΑ. 

Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών µπορούν ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά- να 
αφορούν εξειδικευµένες εφαρµογές λογισµικού που σχετίζονται µε τη λειτουργία της 
επιχείρησης (ERP, CRM, HRMS, Logistics κ.ά.), ευφυή συστήµατα µεταφορών, 
εφαρµογές GIS, εφαρµογές διαδικτυακής προβολής (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά 
καταστήµατα), εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου, εφαρµογές ασφάλειας, ψηφιακή 
υπογραφή, αυτόµατα συστήµατα παραγγελιοληψίας (remote, κ.ά.), βασικά 
ηλεκτρονικά συστήµατα (τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, WiFi κ.ά.), συνοδευτικό 
υλικό για τη λειτουργία των ανωτέρω (hardware).  

17.05.2019 Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ∆ράση 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας : Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 

Ανακοινώθηκε Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων στη ∆ράση του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» µέχρι τις 31 Μαΐου 2019.  

17.05.2019 Πρόγραµµα ενισχύσεων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας 

Την ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και 
καινοτοµιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών, προβλέπει το πρόγραµµα «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία», 
προϋπολογισµού 10 εκατ. ευρώ, το οποίο απευθύνεται στις επιχειρήσεις της 
συγκεκριµένης Περιφέρειας. 

08.05.2019 Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης για την ∆ράση 
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας : Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 

Ανακοινώθηκε Απόφαση Παράτασης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
αιτήσεων χρηµατοδότησης για τη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας : 
Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» µέχρι την ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2019  

24.04.2019 5 εκ. ευρώ σε πληγέντες επαγγελµατίες από θεοµηνίες στην Αττική 



Στην οικονοµική ενίσχυση των επαγγελµατιών που επλήγησαν από τις πληµµύρες 
(15-11-2017) και την πυρκαγιά (23-07-2018), στους δήµους Μάνδρας - Ειδυλλίας, 
Μεγαρέων, Ραφήνας - Πικερµίου και Μαραθώνος, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, 
µε την διανοµή 5 εκ, ευρώ στους αιτούντες µέσω της σχετική πρόσκληση που 
κοινοποίησε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Αττικής, την περασµένη 
Παρασκευή (19 Απριλίου) 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την 7η Μαΐου έως την 31η Ιουλίου, µε τα ποσά 
προς τους δικαιούχους να κυµαίνονται από 1000 έως και 60.000 ευρώ. 

19.04.2019 Στο ΕΣΠΑ τα πρατήρια υγρών καυσίµων 

Την ένταξη των πρατηρίων καυσίµων στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα του ΕΣΠΑ για 

πρώτη φορά, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Πρατηριούχων - Εµπόρων 

Καυσίµων κάνοντας λόγο για δικαίωση των προσπαθειών που προηγήθηκαν. 

Όπως επισηµαίνει η Οµοσπονδία, σύµφωνα µε έγγραφες διευκρινίσεις του υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης που αναρτήθηκαν σήµερα στην «∆ιαύγεια», οι 

επαγγελµατίες πρατηριούχοι αποκτούν το δικαίωµα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για 

τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεών τους και την υλοποίηση επενδύσεων, µέσω του 

προγράµµατος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» 

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», του 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

04.04.2019 Αύξηση προϋπολογισµού της ∆ράσης «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (B' Κύκλος) 

Ανακοινώθηκε αύξηση του προϋπολογισµού της ∆ράσης «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (B' Κύκλος)» του ΕΣΠΑ 
από 80.000.000 ευρώ σε 150.000.000 ευρώ. 

03.04.2019 Παράταση στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώς 
της γενικής επιχειρηµατικότητας του αναπτυξιακού νόµου παρατείνεται έως τις 31 
Μαΐου 2019 

30.03.2019 Ενίσχυση µεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για αναβάθµιση 
και εκσυγχρονισµό τους 

Οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριµένους ΚΑ∆ που ανήκουν στους τοµείς µεταποίησης, 
τουρισµού και παροχής υπηρεσιών 

Η δράση απευθύνεται σε µεσαίες επιχειρήσεις (πάνω από 50 άτοµα προσωπικό και 
πάνω από 10.000.000 κύκλο εργασιών) 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δράσεις που έχουν το 
χαρακτήρα αρχικής επένδυσης: 



- τη δηµιουργία νέας επιχειρηµατικής εγκατάστασης 

- την επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης επιχειρηµατικής εγκατάστασης 

- τη θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης 
επιχειρηµατικής εγκατάστασης. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν: 

Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Γενική Κατηγορία (πλην καταλυµάτων), 
Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Καταλύµατα, Μηχανήµατα - εξοπλισµός - 
Γενική Κατηγορία (περιλαµβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισµός), Έπιπλα 
γραφείου, Μεταφορικά µέσα προϊόντων ή/και πρώτων υλών, Μεταφορικά µέσα 
επαγγελµατικής χρήσης για προσωπικό ή πελάτες, Εξοπλισµός προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και εξοικονόµηση ενέργειας, Άυλα στοιχεία ενεργητικού – Γενική 
Κατηγορία, ∆απάνες πιστοποίησης συστηµάτων ISO, Λογισµικό, βάσεις δεδοµένων 
κλπ., Μισθολογικό κόστος, Αµοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών, ∆απάνες προβολής 
και δικτύωσης 

15.03.2019 Επιδότηση για νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις στους τοµείς 
εµπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Η δράση αφορά αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί 
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ηµαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Πιερίας). 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ  

∆είτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

12.03.2019 Επιδότηση για νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις στους τοµείς 
τουρισµού και µεταποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Η δράση αφορά αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νοµοί 
Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ηµαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Πιερίας). 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 45% και ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός 
κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 100.000 έως 600.000 ευρώ  

∆είτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αρχείο αριστερά. 



05.03.2019 Επιδότηση για µικρούς συνεταιρισµούς από την «Αποστολή» 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί που 
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
Αγροδιατροφής/ Βιοµηχανίας Τροφίµων και Πολιτιστικών και ∆ηµιουργικών 
Βιοµηχανιών (Π∆Β) και έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις, µε ανώτατο ετήσιο 
κύκλο εργασιών 1.200.000 ευρώ.  

Ο ωφελούµενος δύναται να λάβει δωρεά παραγωγικού εξοπλισµού/ υπηρεσιών 
συνολικής αξίας έως 10.000 ευρώ (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) και επιπλέον 
επιχειρηµατική καθοδήγηση (mentoring). 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται µόνο ηλεκτρονικά χωρίς προσκόµιση δικαιολογητικών 
κατά το στάδιο της υποβολής, έως και 31 Μαρτίου 2019. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητούν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
οργανισµού ΑΠΟΣΤΟΛΗ www.mkoapostoli.gr στην ενότητα «Η ∆ράση µας», στην 
υποενότητα «Προγράµµατα» µε τον τίτλο «Πρόγραµµα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και 
Συνεταιρισµών 2019». 

27.02.2019 Αύξηση προυπολογισµού για τις δράσεις "Ψηφιακό Βήµα" και 
"Ψηφιακό Άλµα" του ΕΣΠΑ 

Το υπουργείο οικονοµίας και ανάπτυξης ανακοίνωσε την αύξηση του 
προυπολογισµού των δύο δράσεων. 

Σύµφωνα µε δήλωση του υφυπουργού κυρίου Γιαννακίδη, µε την αύξηση του 
προυπολογισµού, αναµένεται να καλυφθεί το σύνολο των προτάσεων που έχουν 
υποβληθεί και υπερβαίνουν την βαθµολογική βάση. 

26.02.2019 Τροποποίηση για τη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: 
Εµπόριο–Εστίαση–Εκπαίδευση»  

Η δεύτερη τροποποίηση του προγράµµατος, µεταξύ άλλων, αφορά µια από τις 
βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι 
επιχειρήσεις του κλάδου εκπαίδευσης - κοινωνικής µέριµνας θα πρέπει να έχουν 
κατ ελάχιστον 3 ΕΜΕ αντί για 5 ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής 
υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης.  

11.02.2019 Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία νέων µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στον τουρισµό 

 

Νέα αύξηση του προϋπολογισµού της δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» µε επιπλέον 200 
εκατ. ευρώ, προκειµένου να ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η 
ανάγκη υποστήριξης βιώσιµων επενδύσεων στον τουριστικό τοµέα. 



Μετά τις νέες αποφάσεις θα ενταχθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια, σύµφωνα µε τη νέα 
βαθµολογική βάση που θα διαµορφωθεί για τις αξιολογηµένες προτάσεις ανά οµάδα 
Περιφερειών. 

09.02.2019 Επιδότηση πρώην αυτοαπασχολούµενων, ανέργων, για την ίδρυση 
νέας επιχείρησης 

 

Το ποσό της επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει µέχρι 20.000 ευρώ και επιλέξιµες είναι 
δαπάνες που αφορούν σε λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισµού, 
τηλεφωνίας κλπ), δαπάνες προβολής (ιστοσελίδα, διαφηµιστικά έντυπα κλπ), αµοιβές 
τρίτων (πχ λογιστή), προµήθειας αναλωσίµων, ασφαλιστικές εισφορές, µισθολογικό 
κόστος για νέα θέση εργασίας, αποσβέσεις παγίων  

∆είτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.pdf 

05.02.2019 Νέες ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων 

 

- Για τη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις» του ΕΣΠΑ, η ηµεροµηνία έναρξης υποβολών τροποποιείται από 
06/02/19 σε 20/02/19  

Η ∆ράση θα παραµείνει ανοικτή για υποβολές αιτήσεων χρηµατοδότησης µέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιµου προϋπολογισµού και το αργότερο µέχρι τη συµπλήρωση 
18 µηνών από την αρχική της δηµοσίευση.  

 

- Για τη ∆ράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο - Εστίαση – 
Εκπαίδευση» του ΕΣΠΑ, η ηµεροµηνία έναρξης υποβολών τροποποιείται από 
06/02/19 σε 27/02/19 και η ηµεροµηνία λήξης υποβολών από 19/04/19 σε 09/05/19  

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.pdf 

04.02.2019 Πρόγραµµα «Επιβραβεύω - Ενισχύω τις Επιχειρήσεις» 

Τον Μάρτιο αναµένεται η ενεργοποίηση του νέου προγράµµατος του ΕΣΠΑ 
«Επιβραβεύω - Ενισχύω τις Επιχειρήσεις» το οποίο προβλέπει την απονοµή 
χρηµατικών βραβείων σε όσες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις διατήρησαν ή 
αύξησαν το προσωπικό τους το προηγούµενο 12µηνο.  

Το µέγιστο ύψος του βραβείου µπορεί να ανέλθει στις 10.000 ευρώ και οι 
επιχειρήσεις που θα το λάβουν θα πρέπει να προχωρήσουν στην πρόσληψη νέου 



προσωπικού, µε το µισθολογικό κόστος των νεοπροσληφθέντων να είναι 
επιδοτούµενο.  

∆είτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά. 

02.02.2019 Παράταση για το Καθεστώς «Συνέργειες & ∆ικτυώσεις » του 
Αναπτυξιακού Νόµου 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στo 
καθεστώς «Συνέργειες & ∆ικτυώσεις » του αναπτυξιακού νόµου παρατάθηκε έως τις 
31 Μαρτίου 2019 

10.01.2019 Πρόγραµµα Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ 2019  

 

∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν συµπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων 
όλων των µεγεθών), Oργανισµών έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από 
τα δύο κράτη 

 

Επιλέξιµοι τοµείς δραστηριότητας: Αγροδιατροφή, Μεταφορές και Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υλικά και Κατασκευές 

 

Επιλέξιµες ∆απάνες: Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, Ενισχύσεις 
καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, Ενισχύσεις για διαδικαστική και 
οργανωτική καινοτοµία 

 

Η ∆ηµόσια ∆απάνη κάθε έργου µπορεί να ανέλθει έως 400.000 ευρώ. 

07.01.2019 Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων το καθεστώς "Γενική 
Επιχειρηµατικότητα"  

του Αναπτυξιακού Νόµου 

 

Μέσω του αναπτυξιακού νόµου ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπο-σύσταση 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή και το µέγεθος τους για την 
υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριµένους κλάδους (δεν περιλαµβάνονται 
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης, ενοικιαζοµένων δωµατίων). 



Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή φορολογικής 
απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, 
επιδότησης µισθολογικού κόστους κλπ 

Ο ελάχιστος προυπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 ευρώ 
(για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για µεγάλες επιχειρήσεις). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

∆είτε λεπτοµέρειες για τον επενδυτικό νόµο επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 2019.pdf 

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

22.12.2018 Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων 

 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε πλήθος επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (µεταποίηση, 
χονδρικό εµπόριο, πληροφορική, παραγωγή ενέργειας, µεταφορές, εκδόσεις, νοµικές 
και λογιστικές δραστηριότητες, ιατρούς, αρχιτέκτονες, µηχανικούς, λοιπά 
επαγγέλµατα όπως κοµµωτήρια, spa, καθαριστήρια) 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 
200.000 ευρώ µε ποσοστό επιδότησης έως 65% 

Επιδοτούµενες δαπάνες 

Μηχανήµατα – Εξοπλισµός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – ∆ιαδικασιών, 
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συµβουλευτικές Υπηρεσίες-
Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζοµένων (νέο 
προσωπικό) 

∆είτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

 

21.12.2018 Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας Εµπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς λιανικού εµπορίου, εστίασης και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης - κοινωνικής µέριµνας 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 
150.000 ευρώ µε ποσοστό επιδότησης 50% 



Επιδοτούµενες δαπάνες 

Παρεµβάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας, Μηχανήµατα και εξοπλισµός, 
Μεταφορικά µέσα, Εξοπλισµός πληροφορικής και λογισµικό, Ψηφιακή προβολή, 
Παρεµβάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, Παρεµβάσεις για την 
πρόσβαση ΑΜΕΑ, Πιστοποίηση υπηρεσιών, Μισθολογικό κόστος νέων εργαζοµένων 

∆είτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

13.12.2018 Τον Ιανουάριο οι πρώτες προκηρύξεις δράσεων ΕΣΠΑ για τις 
επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι πρώτες προσκλήσεις, που απευθύνονται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου και παροχής υπηρεσιών, αφορούν ενισχύσεις 
ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ 

Η επιδότηση θα φθάσει το 45% και θα αφορά σειρά δαπανών για µηχανολογικό 
εξοπλισµό, κτήρια - εγκαταστάσεις, δράσεις εξωστρέφειας, προβολής και συµµετοχής 
σε εκθέσεις, πιστοποίηση, µεταφορικά µέσα κ.ά. Να σηµειωθεί ότι, βάσει του 
σχεδιασµού, στους κλάδους της µεταποίησης και του τουρισµού µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν τόσο υφιστάµενες όσο και υπό σύσταση ή νέες επιχειρήσεις, ενώ 
στους κλάδους του εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών δικαίωµα ένταξης θα έχουν 
µόνο υφιστάµενες επιχειρήσεις.  

Η Περιφέρεια θα δώσει ένα διάστηµα δύο-τριών µηνών για την υποβολή προτάσεων 
από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προκειµένου µέχρι το τέλος του πρώτου 
εξαµήνου του 2019 να έχουν γίνει οι πρώτες εντάξεις.  

12.12.2018 Ανακοίνωση σχετικά µε το καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
του Αναπτυξιακού Νόµου 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της γενικής γραµµατείας στρατηγικών και ιδιωτικών 
επενδύσεων, η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού λήγει στις 15/12 και θα προκηρυχθεί άµεσα νέος κύκλος µε έναρξη 
υποβολών εντός του Ιανουαρίου 2019 

11.12.2018 Ενίσχυση ενεργειακών κοινοτήτων µε 25 εκατοµµύρια 

Ειδική δράση ΕΣΠΑ, προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της δηµιουργίας 
ενεργειακών κοινοτήτων, εξήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Η πρόσκληση, η οποία όπως πρόσθεσε θα δηµοσιευτεί το προσεχές δίµηνο, θα αφορά 
ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων κατά 50%-60%, µε µέγιστο όριο 1 εκατ. ευρώ.  

Ο υπουργός προέβλεψε πως το 2019 θα δηµιουργηθούν δεκάδες ενεργειακές 
κοινότητες ανά τη χώρα. «Πρόκειται για τον τρίτο πυλώνα στην αγορά ενέργειας», 
ανέφερε ο κ. Σταθάκης, «όπου οι ίδιοι οι καταναλωτές θα µπορούν να παράγουν την 



ενέργεια που καταναλώνουν». Απαρίθµησε τρία βασικά πλεονεκτήµατα του νέου 
θεσµού: ενισχύει την αποκέντρωση της παραγωγής, καθώς αφορά εγκαταστάσεις 
µικρής ισχύος, υποστηρίζει την τοπικότητα και εµπλουτίζει τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες, καθώς ανεξάρτητα από τα ποσοστά συµµετοχής στην κοινότητα, κάθε 
µέλος έχει µία ψήφο. 

05.12.2018 Ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για επενδύσεις 
τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και εξοικονόµησης ενέργειας στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίηση προϊόντων 
πρωτογενούς τοµέα, Βιοµηχανία της εµπειρίας, Τουρισµού, Τεχνολογικών 
Πληροφοριών Επικοινωνίας, Νεανική Επιχειρηµατικότητα, Υγεία και Ευεξία και 
διαθέτουν τον/τους δηλούµενο/ους ΚΑ∆ επένδυσης πριν την 1/1/2016. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν σε 

- ενσωµάτωση συστηµάτων αυτοµατοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισµός για 
την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 

- επενδύσεις για την εφαρµογή νέων συστηµάτων τυποποίησης προϊόντων και 
υπηρεσιών, προσαρµοσµένων στην ζήτηση των αγορών 

- επενδύσεις σε συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας 

- ενσωµάτωση πράσινων υποδοµών για την µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος της επιχείρησης 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης µπορεί να 
κυµαίνεται από 80.000,00€ έως 330.000,00€ µε επιδότηση 60%. 

13.11.2018 Αναµένεται σύντοµα νέο πρόγραµµα επιδότησης επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς εµπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης 

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ θα µπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του 
εµπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης που θα υπαχθούν στο νέο 
πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο - Εστίαση - 
Εκπαίδευση». 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 
έως 150.000 ευρώ µε το ποσοστό της επιδότησης να διαµορφώνεται στο 50% του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού. 

∆ικαίωµα επιδότησης από το πρόγραµµα, θα έχουν αποκλειστικά υφιστάµενες µικρές 
και πολύ µικρές επιχειρήσεις που πριν την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης χρηµατοδότησης: 

- θα έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης 
διάρκειας 



- θα έχουν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ (θέσεις εργασίας) µισθωτής εργασίας 
το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης, 
ως εξής: 

" Για τον κλάδο του λιανικού εµπορίου (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στις 
κατηγορίες 45 και 47): 2 ΕΜΕ 

" Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 4 
ΕΜΕ 

" Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (επιλέξιµοι ΚΑ∆ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 
88): 5 ΕΜΕ 

Στις επιλέξιµες δαπάνες θα περιλαµβάνονται: 

- Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόµηση 
ενέργειας, για αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση ΑµΕΑ 

- Αγορά εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων (και µεταφορικά µέσα µαθητών) 

- Πιστοποίηση (ISO κλπ) 

- Τεχνικές µελέτες 

- Κατάρτιση προσωπικού (σε θέµατα πρώτων βοηθειών κλπ) 

- Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό). ∆ιευκρινίζεται ότι δεν είναι 
επιλέξιµη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α' και β' βαθµού. 

- Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 

08.11.2018 Προδηµοσίευση της δράσης "Επιχορήγηση υφισταµένων Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας" 

Η δράση θα επιχορηγήσει φορείς Κ.ΑΛ.Ο που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το 
Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. µε ηµεροµηνία έκδοσης έως και 30/6/2018.  

Η επιχορήγηση θα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 

Λειτουργικά έξοδα 

Αµοιβές τρίτων 

∆απάνες προβολής, δηµοσιότητας και δικτύωσης 

Μισθολογικό κόστος 

∆απάνες διαµόρφωσης χώρου µικρής κλίµακας 

Αποσβέσεις παγίων / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού 



Προµήθεια αναλωσίµων 

Προµήθεια πρώτων υλών/εµπορευµάτων 

Προµήθεια µηχανηµάτων - εξοπλισµού παραγωγής - λοιπού εξοπλισµού 

Προµήθεια λογισµικών-υπηρεσίες παραµετροποίησης λογισµικού 

Ο επιχορηγούµενος προυπολογισµός και το ποσοστό της επιχορήγησης καθορίζεται 
ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών του φορέα ενώ ανάλογα προσδιορίζεται και ο 
απαιτούµενος αριθµός θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης που θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν. Σηµειώνεται ότι πρόκειται για προδηµοσίευση, οπότε οι ηµεροµηνίες 
υποβολής αιτήσεων και οι όροι του προγράµµατος θα οριστικοποιηθούν µε την 
έκδοση της πρόσκλησης.  

03.11.2018 Νέα δράση του ΕΣΠΑ θα χρηµατοδοτεί επιχειρήσεις για την 
αξιοποίηση αποβλήτων  

Στόχος της δράσης (αναµένεται σύντοµα) θα είναι η ενίσχυση υφιστάµενων, νέων και 
υπό σύσταση µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηµατική αξιοποίηση 
αποβλήτων, ιδίων ή/και τρίτων. 

Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια προυπολογισµού από 250.000 έως 2.500.000 
ευρώ για την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων µε 
την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

Οι κύριες επιλέξιµες µορφές αποβλήτων είναι 

1. Απόβλητα αστικού τύπου 

2. Βιοµηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων 

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 

5. Απόβλητα από δραστηριότητες αλιείας/ ιχθυοκαλλιέργειας. 

31.10.2018 Νέα παράταση για τις δράσεις Ψηφιακό Βήµα και Ψηφιακό Άλµα 

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ Ψηφιακό Βήµα και 
Ψηφιακό Άλµα παρατάθηκε µέχρι τις 15 Νοεµβρίου 2018 

20.10.2018 75 εκατοµµύρια από το ΕΣΠΑ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην 
κεντρική Μακεδονία 

Mέχρι τον ερχόµενο ∆εκέµβριο, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της Ναυτεµπορικής, 
αναµένονται οι πρώτες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις στην Κεντρική 
Μακεδονία και συγκεκριµένα για τη δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισµός 



υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µεταποίησης, 
τουρισµού, εµπορίου και παροχής υπηρεσιών».  

Η επιδότηση θα φθάσει το 45% και θα αφορά σειρά δαπανών για µηχανολογικό 
εξοπλισµό, κτήρια - εγκαταστάσεις, δράσεις εξωστρέφειας, προβολής και συµµετοχής 
σε εκθέσεις, πιστοποίηση, µεταφορικά µέσα κ.ά.  

19.10.2018 Κρέτσου: Η Ελλάδα θα έχει αυξηµένο ΕΣΠΑ την περίοδο 2021-2027  

Η Ελλάδα, η Ρουµανία και η Βουλγαρία θα έχουν αύξηση των κοινοτικών πόρων για 
την πολιτική συνοχής (το ΕΣΠΑ) κατά περίπου 10% στην επόµενη προγραµµατική 
περίοδο 2021 - 2027, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίτροπος Κορίνα Κρέτσου από τις 
Βρυξέλλες, αµέσως µετά την επίσκεψή της στη χώρα µας και στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. 

12.10.2018 Nέο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ θα δίνει επιδότηση σε ανέργους πρώην 
επιχειρηµατίες για να έχουν µια «δεύτερη επιχειρηµατική ευκαιρία».  

Tο νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ αφορά την πρωτοβουλία για τη «δεύτερη 
επιχειρηµατική ευκαιρία» και απευθύνεται σε πρώην επιχειρηµατίες που έκλεισαν τις 
επιχειρήσεις τους από την 1.1.2012 και µετά και οι οποίοι θέλουν να 
επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. Οι επιδοτήσεις κυµαίνονται από 12.000 ως 
36.000 ευρώ, ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης, µε την οποία θα ξεκινήσει η νέα 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Μάλιστα µε το νέο πρόγραµµα θα δοθεί η ευκαιρία και σε αυτούς που δεν έχουν 
κάνει ρύθµιση οφειλών στον ΕΦΚΑ, γιατί πολλοί που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους 
δεν µπόρεσαν να µπουν σε ρυθµίσεις. Τώρα µε αυτό το πρόγραµµα θα δοθεί η 
ασφαλιστική ενηµερότητα για να ξεκινήσουν νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα και 
θα καταβάλει ο ΟΑΕ∆, απευθείας το 25%, ή µέχρι το 25% , της επιχορήγησης που θα 
πάρουν, απευθείας στον ΕΦΚΑ. 

Το πρόγραµµα είναι στο στάδιο της προκήρυξης και σύµφωνα µε δηµοσίευµα του 
dikaiologitika news θα προκηρυχθεί µέσα στις επόµενες 20 µέρες 

27.09.2018 Νέα παράταση για τις δράσεις Ψηφιακό Βήµα και Ψηφιακό Άλµα 

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια των δράσεων Ψηφιακό Βήµα και 
Ψηφιακό Άλµα του ΕΣΠΑ παρατάθηκε έως 31/10/2018  

22.09.2018 Νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ µε επιδότηση έως 91.200 ευρώ - Ποιούς 
αφορά 

Μέσα στο πρώτο 10 ήµερο του Οκτωβρίου αναµένεται να ανοίξει για υποβολή 
αιτήσεων η δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας µικρών και πολύ 
µικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισµό από 30.000 έως 
120.000 ευρώ. Με το ποσοστό της επιδότησης να αγγίζει ακόµη και το 75% του 



συνολικού κόστους επένδυσης, οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν έως και 90.000 
ευρώ οικονοµική ενίσχυση. 

∆είτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 09_2018.pdf 

16.09.2018 Αναµένεται αύξηση του προυπολογισµού του προγράµµατος 
"Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων" 

Σε υπερτριπλασιασµό των κονδυλίων για επιδοτήσεις στον τουριστικό κλάδο 
οδηγεί το ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί από τις αιτήσεις που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων" του ΕΣΠΑ, το οποίο έληξε στα µέσα 
Μαΐου, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του capital.gr. 

Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος, το αρµόδιο υπουργείο αποφάσισε να 
υπερτριπλασιάσει τον προϋπολογισµό του, από τα 120 εκατ. ευρώ στα 400 εκατ. 
ευρώ. Η συγκεκριµένη απόφαση, η οποία θα είναι η πρώτη που υπογράφει ο νέος 
υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Στάθης Γιαννακίδης, αναµένεται το 
επόµενο διάστηµα. Ελήφθη, δε, λόγω της υψηλής ζήτησης και του ενδιαφέροντος για 
επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο. 

13.09.2018 Ανακοίνωση της προδηµοσίευσης του Β κύκλου για την Ενιαία 
∆ράση Κρατικών Ενισχύσεων "ΕΡΕΥΝΩ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" 

Την προδηµοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
ερευνητικών έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανακοίνωσαν 
στην ∆ΕΘ ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτοµίας και η Γενική 
Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Ο Β΄ κύκλος της ∆ράσης, αναµένεται να προκηρυχθεί το ∆ τρίµηνο 2018 και 
περιλαµβάνει τέσσερις (4) παρεµβάσεις: 

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 

II. Συµπράξεις Επιχειρήσεων µε Ερευνητικούς Οργανισµούς 

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που 
αντιµετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισµοί και «Λοιποί 
φορείς που αντιµετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισµοί». 

05.09.2018 Σε ισχύ η δράση Ψηφιακό Βήµα  



Μέσω της δράσης Ψηφιακό Βήµα θα ενισχυθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε 
ποσοστό επιδότησης 50%, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
προυπολογισµού έως 50.000 ευρώ. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνουν εξοπλισµό πληροφορικής 
(υπολογιστές, server, υποδοµή wifi, barcode readers, διαδραστικούς πίνακες κλπ), 
λογισµικό (erp, crm, εξειδικευµένα λογισµικά), ανάπτυξης ιστοσελίδας, ανάπτυξης 
ηλεκτρονικού καταστήµατος, διαφήµιση στο διαδίκτυο, µισθολογικό κόστος νέων 
θέσεων εργασίας κλπ 

05.09.2018 Σε ισχύ η δράση Ψηφιακό Άλµα 

Μέσω της δράσης Ψηφιακό Άλµα θα ενισχυθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε 
ποσοστό επιδότησης 50%, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 
προυπολογισµού έως 400.000 ευρώ. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνουν εξοπλισµό πληροφορικής 
(υπολογιστές, server, υποδοµή wifi, barcode readers, διαδραστικούς πίνακες κλπ), 
λογισµικό (erp, crm, εξειδικευµένα λογισµικά), ανάπτυξης ιστοσελίδας, ανάπτυξης 
ηλεκτρονικού καταστήµατος, διαφήµιση στο διαδίκτυο, µισθολογικό κόστος νέων 
θέσεων εργασίας κλπ 

31.08.2018 Μεταφορικό Ισοδύναµο : Άνοιξε η πλατφόρµα για τις νησιωτικές 
επιχειρήσεις  

 

Από ∆ευτέρα, 27/8/2018, οι επιχειρήσεις µε έδρα τα νησιά, τα οποία εντάσσονται 
στην πιλοτική εφαρµογή του µέτρου, έχουν πια την δυνατότητα να εγγραφούν στην 
πλατφόρµα του Μεταφορικού Ισοδύναµου  

Η έναρξη εγγραφής των νησιωτικών επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 
ΜΙ, ανοίγει τον δρόµο για την χρηµατοδότηση του κόστους µεταφοράς των 
προϊόντων τους, από και προς τα νησιά, στοιχείο που µέχρι στιγµής τις καθιστούσε 
µη ανταγωνιστικές. 

Οι µεταφορικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις των νησιών της πιλοτικής εφαρµογής, 
είναι επιλέξιµες από 1/7/2018.  

Ειδικά για το πρώτο εξάµηνο της υλοποίησης του µέτρου (από 1 Ιουλίου 2018 έως 31 
∆εκεµβρίου 2018) δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις µε 
έδρα στα εξής νησιά: 

Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Αλιµία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, 
Αρµάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, ∆ονούσα, Ερρικούσα, Ηρακλειά, Θύµαινα, Ικαρία, 
Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κουφονήσια, Κως, Λέβιθα, 
Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήµνος, Μαθράκι, Μάραθος, Νίµος, Νίσυρος, Οθωνοί, 
Οινούσσες, Πάτµος, Σάµος, Σαµοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύµη, Σύρνα, 
Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρµακονήσι, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και 
Ψέριµος. 



 

Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.pdf 

30.08.2018 Πόσα χρήµατα πρέπει να έχω για να ενταχθώ σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ? 

 

Μια λάθος αντίληψη που επικρατεί για τα προγράµµατα επιδότησης είναι ότι µέσω 
αυτών χαρίζονται χρήµατα µε τα οποία οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να λύσουν όλα 
τα προβλήµατα τους.  

Αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές. 

∆είτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

28.08.2018 Νέα κονδύλια για το ΕΣΠΑ που αφορά τουριστικές επιχειρήσεις 

 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του αρµόδιου για το ΕΣΠΑ αναπληρωτή υπουργού σε 
εκποµπή της ΕΡΤ1 έχει αποφασιστεί αύξηση του προυπολογισµού του προγράµµατος 
"Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων" προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν πολύ περισσότερα έργα και αυτό 
θα ανακοινωθεί στη ∆ΕΘ. 

27.08.2018 Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου 

 

Ένα από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόµου είναι αυτό της γενικής 
επιχειρηµατικότητας στο οποίο µπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις του κλάδου του 
τουρισµού. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.pdf 

01.08.2018 Παράταση για τις "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού 
Νόµου 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες 
ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόµου παρατάθηκε έως την ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018 



27.07.2018 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης 
στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για τη 3η περίοδο υποβολής 

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών Ένταξης της ∆ράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για τη 3η περίοδο υποβολής. 

Η προθεσµία υποβολής του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά παρατείνεται 
για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Α έως την ∆ευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 και για την 
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β έως την Πέµπτη, 09 Αυγούστου 2018. 

Psifiako Alma Perilipsi 3.pdf 

20.07.2018 Τροποποίηση και παράταση της δράσης Ψηφιακό Άλµα 

Η προθεσµία υποβολής πρότασεων στα πλαίσια της δράσης Ψηφιακό Άλµα του 
ΕΣΠΑ παρατάθηκε µέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2018 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

19.07.2018 Τροποποίηση και παράταση της δράσης Ψηφιακό Βήµα 

 

Η προθεσµία υποβολής πρότασεων στα πλαίσια της δράσης Ψηφιακό Βήµα του 
ΕΣΠΑ παρατάθηκε µέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2018 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

Psifiako Vima Perilipsi 5.pdf 

17.07.2018 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών Ένταξης 
στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για τη 2η περίοδο υποβολής 

 

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών Ένταξης της ∆ράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για τη 2η περίοδο υποβολής. 

Η προθεσµία υποβολής του φακέλου µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά παρατείνεται 
για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Α έως την Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 και για την 
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β έως την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018. 

 



ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.pdf 

16.07.2018 Ενίσχυση υφιστάµενων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ήπειρο 
για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης προϊόντων πρωτογενή τοµέα, της 
βιοµηχανίας της εµπειρίας, των ΤΠΕ και της νεανικής επιχειρηµατικότητας, της 
υγείας και ευεξίας, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, για την προώθηση 
διαδικαστικής καινοτοµίας και ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών.  

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

29.06.2018 Ερώτηση στη βουλή για τους πόρους του προγράµµατος νέων 
τουριστικών επιχειρήσεων 

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατατέθηκε στο κοινοβούλιο 
για τον περιορισµένο προϋπολογισµό της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. 

Οι βουλευτές επισηµαίνουν ότι οι διαθέσιµοι πόροι του συγκεκριµένου 
προγράµµατος είναι µόλις 120 εκ. ευρώ, ενώ οι προτάσεις που κατατέθηκαν 
ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ. 

Αυτό σηµαίνει ότι από τα 7.300 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, είναι ζήτηµα 
αν εγκριθεί το ένα δέκατο από αυτά, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία θα µείνει 
εκτός χρηµατοδότησης ακόµα και αν πληροί όλες τις προϋποθέσεις. 

Τονίζουν, επίσης, ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται σε µικρές και πολύ 
µικρές τουριστικές επιχειρήσεις, κάτι που σηµαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο, έως 
ακατόρθωτο, για αυτές τις επιχειρήσεις, να αντλήσουν χρηµατοδότηση από άλλες 
πηγές για να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. 

Οι βουλευτές ζητούν την αύξηση του προϋπολογισµού για τη δράση «Ενίσχυση της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» του 
ΕΣΠΑ, η οποία, όµως, θα πρέπει να γίνει και ενεργοποιηθεί άµεσα αφού σε ανάλογες 
περιπτώσεις, κατά το παρελθόν, η κυβέρνηση χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια για 
να αυξήσει τον προϋπολογισµό µε αποτέλεσµα να καθυστερήσουν ή να µαταιωθούν 
επιχειρηµατικά σχέδια. 

 

28.06.2018 Παράταση για το καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του 
Αναπτυξιακού Νόµου 



 

Ανακοινώθηκε παράταση ενός µήνα για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο 
καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016. Ως νέα 
καταληκτική ηµεροµηνία για τις υποβολές ορίζεται η 31η Ιουλίου του 2018. 

 

18.06.2018 Ποιοτικός εκσυγχρονισµός 

 

Η δράση απευθύνεται σε µεσαίες επιχειρήσεις (πάνω από 50 άτοµα προσωπικό και 
πάνω από 10.000.000 κύκλο εργασιών) που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτουν επιλέξιµη από το πρόγραµµα δραστηριότητα 
(ΚΑ∆). 

Επιδοτούµενες ∆απάνες 

- Μηχανήµατα – Εξοπλισµός  

- Συστήµατα Πιστοποίησης – ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασµός, Τυποποίηση και 
Πιστοποίηση Προϊόντων  

- Μεταφορικά µέσα  

- Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

- Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό) 

 

Επιλέξιµος προυπολογισµός από 50.000€ έως 400.000€ 

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιµων δαπανών.  

Υποβολές προτάσεων από 27/06/2018  

05.06.2018 Προκηρύχθηκε η δράση Ψηφιακό Βήµα 

 

Μέσω της δράσης Ψηφιακό Βήµα θα ενισχυθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε 
ποσοστό επιδότησης 50%, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισµού 
έως 50.000 ευρώ. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνουν εξοπλισµό πληροφορικής 
(υπολογιστές, server, υποδοµή wifi, barcode readers, διαδραστικούς πίνακες κλπ), 
λογισµικό (erp, crm, εξειδικευµένα λογισµικά), ανάπτυξης ιστοσελίδας, ανάπτυξης 



ηλεκτρονικού καταστήµατος, διαφήµιση στο διαδίκτυο, µισθολογικό κόστος νέων 
θέσεων εργασίας κλπ 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

05.06.2018 Προκηρύχθηκε η δράση Ψηφιακό Άλµα 

 

Μέσω της δράσης Ψηφιακό Άλµα θα ενισχυθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε 
ποσοστό επιδότησης 50%, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισµού 
έως 400.000 ευρώ. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνουν εξοπλισµό πληροφορικής 
(υπολογιστές, server, υποδοµή wifi, barcode readers, διαδραστικούς πίνακες κλπ), 
λογισµικό (erp, crm, εξειδικευµένα λογισµικά), ανάπτυξης ιστοσελίδας, ανάπτυξης 
ηλεκτρονικού καταστήµατος, διαφήµιση στο διαδίκτυο, µισθολογικό κόστος νέων 
θέσεων εργασίας κλπ 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

31.05.2018 Αύξηση κατά 8% των πόρων για το ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπει η 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

 

Αύξηση των πόρων για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 της τάξης του 8%, αφού 
ληφθεί υπόψη ο πληθωρισµός, προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµίας. 

Σε τρέχουσες τιµές, η πρόταση της Επιτροπής αντιστοιχεί σε 21,696 δισ. ευρώ έναντι 
15,664 δισ. ευρώ της προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020. 

30.05.2018 Εξωστρέφεια – ∆ιεθνοποίηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 

 

Το πρόγραµµα επιχορηγεί νέες (µε 2 κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις) και 
υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
προκειµένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τους.  

Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν στον τοµέα της µεταποίησης (πλην 
αγροτικών προϊόντων), καθώς και στις κατασκευές, τη δηµιουργική βιοµηχανία, το 



περιβάλλον και την πληροφορική ως τοµείς υποστηρικτικούς της µεταποιητικής 
δραστηριότητας.  

Περίοδος υποβολής προτάσεων από 4/6/2018 έως 6/9/2018  

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού 
δικαιούχου ενίσχυσης µπορεί να κυµαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €.  

 

29.05.2018 Σύντοµα η δράση Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός 

 

Πρόκειται για να στοχευµένο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ που θα ενισχύει µεσαίες 
επιχειρήσεις (πάνω από 50 και κάτω από 250 εργαζόµενοι, κύκλος εργασιών από 
10 έως 50 εκατοµµύρια) για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. 

Προβλέπεται επιδότηση για τον σχεδιασµό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση 
προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τον κατάλληλο εξοπλισµό και αφορά σε 
επιχειρηµατικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

Ειδικότερα, µέσω της πρόσκλησης µπορούν να χρηµατοδοτηθούν προτάσεις που 
αφορούν σε: 

- απόκτηση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και εν γένει εξοπλισµού, απαραίτητου για 
τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητάς της, 

- εισαγωγή συστηµάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασµό, 
τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων, 

- συµπληρωµατικά ενισχύονται δαπάνες προµήθειας µεταφορικών µέσων, υπηρεσιών 
συµβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους 
µισθολογικού κόστους νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού. 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ.pdf 

21.05.2018 Επιδότηση από το ΕΣΠΑ για την ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων 

 

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται η προκήρυξη των δράσεων «Ψηφιακό Βήµα» και 
«Ψηφιακό Άλµα» µε ποσοστό επιδότησης 50% µέσω των οποίων οι 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα µπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισµό, 
λογισµικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών. 



 

∆είτε λεπτοµέρειες επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

18.05.2018 Συνολικά 7.300 σχέδια στη δράση του ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές 
επιχειρήσεις 

 

Συνολικά 7.300 επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στη δράση του ΕΣΠΑ που αφορά σε 
νέες τουριστικές επιχειρήσεις. 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ. 

17.05.2018 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών Ενταξης 
στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για την 1η περίοδο υποβολής 

 

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσµίας υποβολής του φακέλου µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά Ένταξης της ∆ράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης - Β Κύκλος» για την πρώτη (1η) περίοδο 
υποβολής.  

 

Για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Α η προθεσµία παρατείνεται έως την Πέµπτη 07 
Ιουνίου 2018. 

 

Για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Β η προθεσµία παρατείνεται έως την Παρασκευή 25 
Μαΐου 2018. 

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.pdf 

16.05.2018 Ενίσχυση πρωτοβουλιών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για 
ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας (κουπόνια καινοτοµίας) στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

 

Το πρόγραµµα παρέχει κουπόνι καινοτοµίας στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο θα χρησιµοποιήσουν 
για να επιδοτηθούν ώστε να αγοράσουν ένα σχέδιο µεταφοράς τεχνογνωσίας από 
έναν Φορέα Καινοτοµίας που θα επιλέξουν να συνεργαστούν. 

 



∆είτε λεπτοµέρειες επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

 

15.05.2018 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του 
προγράµµατος ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 

 

Ολοκληρώθηκε σήµερα η διαδικασία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του 
προγράµµατος ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων. 

Μέσω του προγράµµατος θα επιδοτηθούν νέες τουριστικές επιχειρήσεις για 
επενδύσεις σε ξενοδοχεία, κάµπινγκ, ξενώνες, τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες, 
ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα, τουριστικά γραφεία, γραφεία 
ενοικιάσεως, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, εναλλακτικές 
µορφές τουρισµού (πχ καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, canoe 
kayak, rafting, κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη 
αναψυχής) και πολλές ακόµα τουριστικές δραστηριότητες. 

 

08.05.2018 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών Ενταξης στη ∆ράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»  

 

Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών Ένταξης της ∆ράσης «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» για τον 
συµπληρωµατικό προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων έως τις 16 Μαΐου 
2018. 

 

04.05.2018 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Το πρόγραµµα ενισχύει υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας 
Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωµατώσουν τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν 
ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εµπόριο, ηλεκτρονικές 
κρατήσεις και πληρωµές κ.α. 

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κυµαίνεται από 6.000€ έως 12.500€ ενώ το 
ποσοστό ενίσχυσης µπορεί να φθάσει το 80% 



Περίοδος υποβολής από 24/4/2018 έως 29/6/2018 

 

02.05.2018 Νέα παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο 
καθεστώς «Γενική Επιχειρηµατικότητα» του Αναπτυξιακού Νόµου 

 

Νέα παράταση (έως τις 21 Μαΐου 2018) δόθηκε στην προθεσµία για την υποβολή 
αιτήσεων υπαγωγής στον 2ο κύκλο του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόµου 
4399/2016 «Γενική Επιχειρηµατικότητα».  

Ο 3ος κύκλος του ίδιου καθεστώτος θα ενεργοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του 2018.  

27.04.2018 Επιδότηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα 

 

Η ενίσχυση αφορά σε οπτικοακουστικά έργα που εµπίπτουν στις κατηγορίες κωδικού 
αριθµού δραστηριότητας 59.11 (∆ραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων) και 59.12 (∆ραστηριότητες 
συνοδευτικές της παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραµµάτων). 

 

Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, µετά την πιστοποιηµένη ολοκλήρωση του 
επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 25% επί της αξίας των συνολικών 
επιλέξιµων δαπανών της παραγωγής και έως το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων 
(5.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο. 

 

21.04.2018 Ξεκίνησε ο 2ος κύκλος υποβολών αιτήσεων Υπαγωγής στα 
καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισµού» και των «Νέων 
ανεξάρτητων ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόµου 

Οι αιτήσεις στα πλαίσια του καθεστώτος Μηχανολογικού εξοπλισµού θα 
υποβάλονται έως την εξάντληση του διαθέσιµου προυπολογισµού και έως τις 15 
∆εκεµβρίου 2018 και στα πλαίσια των Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ έως τις 30 Ιουνίου 
2018 

Μέσω του αναπτυξιακού νόµου ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπο-σύσταση 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή και το µέγεθος τους για την 
υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριµένους κλάδους (δεν περιλαµβάνονται 
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης, ενοικιαζοµένων δωµατίων). 



Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή φορολογικής 
απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, 
επιδότησης µισθολογικού κόστους κλπ 

Ο ελάχιστος προυπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 ευρώ 
(για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για µεγάλες επιχειρήσεις). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

∆είτε λεπτοµέρειες για τον αναπτυξιακό νόµο 

21.04.2018 Παράταση για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηµατικότητας του 
Αναπτυξιακού Νόµου 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς της « Γενικής 
Επιχειρηµατικότητας» του Αναπτυξιακού Νόµου παρατάθηκε έως τη ∆ευτέρα 7 
Μαΐου 2018 

10.04.2018 Μέχρι τις 3 Μαίου οι υποβολές αιτήσεων στο Evolve Award Greece 

 

Οι ετήσιοι διαγωνισµοί επιχειρηµατικότητας του Evolve Award Greece (πρώην 
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας) προσφέρουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις την 
ευκαιρία να κερδίσουν εξατοµικευµένες υπηρεσίες επιχειρηµατικής υποστήριξης, 
καθοδήγηση, καθώς και χρηµατοδότηση χωρίς χρεώσεις, τόκους και πολυπλοκότητα. 

∆είτε περισσότερα εδώ https://envolveglobal.org/el 

02.04.2018 Παράταση του προγράµµατος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» 

 

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 

Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» παρατάθηκε µέχρι 15 Μαίου 2018 

23.03.2018 Ολα τα προγράµµατα που τρέχουν στον ΟΑΕ∆ 

 

Από µερικές εβδοµάδες έως και πάνω από τρία χρόνια παραµένουν ανοικτά συνολικά 
11 προγράµµατα για την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕ∆. Απευθύνονται 
σε άνεργους, κυρίως µακροχρόνια, άνω των 50 ετών αλλά και σε νέους, καθώς και σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. 

∆είτε λεπτοµέρειες επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 



06.03.2018 Επιδότηση ΕΣΠΑ για την ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων 

 

Σύντοµα αναµένεται η προκήρυξη των δράσεων «Ψηφιακό Βήµα» και «Ψηφιακό 
Άλµα» µε ποσοστό επιδότησης 50% µέσω των οποίων οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις θα µπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισµό, λογισµικό και 
υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών. 

 

Η δράση Ψηφιακό Βήµα θα αφορά σε ψηφιακά ανώριµες επιχειρήσεις (κατάταξη σε 
Χαµηλή ή Μέση ψηφιακή βαθµίδα), οι οποίες θα µπορούν να υποβάλλουν 
επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισµού από 10.000 ευρώ µέχρι το 50% του µέσου 
κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί 
φορολογική δήλωση και µέχρι 80.000 ευρώ. 

 

Η δράση Ψηφιακό Άλµα θα αφορά σε ψηφιακά ώριµες επιχειρήσεις (κατάταξη σε 
Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθµίδα), οι οποίες θα µπορούν να υποβάλλουν 
επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισµό από 10.000 ευρώ µέχρι το 50% του µέσου όρου 
του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων που 
προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και για τις οποίες έχει 
ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και µέχρι 200.000. 

 

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων, η επιχείρηση δικαιούχος θα κληθεί να συµπληρώσει 
το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί, λαµβάνοντας υπόψη τον εξοπλισµό που 
αγοράστηκε την τελευταία πενταετία, τις υπηρεσίες, το λογισµικό και τα λοιπά 
στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτει-χρησιµοποιεί. 

 

Υποδοµή - Υπηρεσία 

Σύνδεση στο διαδίκτυο (VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1) 

∆ικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1) 

Υπηρεσίες Nέφους (Cloud Computing) 

Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s), (0.5,1) 

Εξοπλισµός Γραφείου (printers, scanners, projectors) 



Άλλος τεχνολογικός εξοπλισµός σχετικός µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ 
Bar code readers, ∆ιαδραστικοί πίνακες, 3d printers, tablets, set top boxes) 

Ιστοσελίδα 

Σύνδεση σε e-market places 

Digital marketing (google ads, facebook ads) 

Παρουσία στα Social media 

E-shop / σύστηµα κρατήσεων 

Ασφαλείς πληρωµές 

Λογισµικό για την ηλεκτρονική τιµολόγηση 

Εφαρµογές γραφείου, Antivirus 

Εξειδικευµένα προγράµµατα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και 
των επιχειρηµατικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS, PMS) 

Εξειδικευµένα λογισµικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης 

Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας 

 

 

Με τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόµατα 
σε µία από τις 4 ψηφιακές βαθµίδες -ανώτατη (15-18 βαθµοί), ανώτερη (8,5-14,5 
βαθµοί), µέση (4,5-8 βαθµοί), χαµηλή (0-4 βαθµοί) που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής 
ωριµότητάς της. 

 

Η βαθµίδα στην οποία θα κατατάσσεται η επιχείρηση θα καθορίζει τη δράση στην 
οποία µπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηµατοδότηση. 

 

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα 
περιλαµβάνει τον καινούργιο εξοπλισµό (µέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / 
λογισµικό (µέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (µέχρι 25% του 
επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή -step change- στα 
ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή της αναβάθµιση κατά 
µία τουλάχιστον βαθµίδα µε βάση την επαναξιολόγησή της, βάσει του ίδιου 
ερωτηµατολογίου. Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που 



κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη 
ψηφιακή βαθµίδα. 

 

Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν θετικό (>0) αποτέλεσµα προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων σε µία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του 
έτους υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί 
φορολογική δήλωση. 

 

∆εν θα είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη 
οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. 

 

 

01.03.2018 Παράταση του προγράµµατος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» 

 

Η νέα καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ∆ευτέρα 30 Απριλίου 2018 

 

14.02.2018 Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο 
καθεστώς «Γενική Επιχειρηµατικότητα» 

Για τη διευκόλυνση του µεγάλου αριθµού υποψηφίων επενδυτών που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο 2ο κύκλο του 
καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
δόθηκε παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων µέχρι τις 16 Απριλίου 2018. 

∆είτε λεπτοµέρειες για τον αναπτυξιακό νόµο επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

ptyxiouxoi_b_vathmolog_katat_a_stadiou_a3iolog_b_periodos_ypovolhs.pdf 

13.02.2018 Βαθµολογική κατάταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων της δεύτερης 
περιόδου υποβολής (φθινόπωρο 2017) στη δράση «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» 



Ανακοινώθηκε η απόφαση του καταλόγου και της βαθµολογικής κατάταξης των 
επιχειρηµατικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη ∆ράση του ΕΣΠΑ 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β 
Κύκλος» της δεύτερης περιόδου υποβολής (υποβολές προτάσεων Σεπτέµβριος - 
Οκτώβριος 2017). 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / 
απόρριψης των επιχειρηµατικών σχεδίων στη ∆ράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται 
ενστάσεις επί της παρούσας. 

∆είτε τη σχετική απόφαση επιλέγοντας το αρχείο αριστερά. 

13.02.2018 Βαθµολογική κατάταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων της τρίτης 
περιόδου υποβολής (χειµώνας 2017) στη δράση «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β Κύκλος» 

Ανακοινώθηκε η απόφαση του καταλόγου και της βαθµολογικής κατάταξης των 
επιχειρηµατικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη ∆ράση του ΕΣΠΑ 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β 
Κύκλος» της τρίτης περιόδου υποβολής (υποβολές προτάσεων Νοέµβριος - 
∆εκέµβριος 2017). 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / 
απόρριψης των επιχειρηµατικών σχεδίων στη ∆ράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται 
ενστάσεις επί της παρούσας. 

∆είτε τη σχετική απόφαση επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ptyxiouxoi_b_vathmolog_katat_a_stadiou_a3iolog_c_periodos_ypovolhs.pdf 

ΕΤΕΑΝ Χορήγηση χαµηλότοκων δανείων σε µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις.pdf 

09.02.2018 ΕΤΕΑΝ: Χορήγηση χαµηλότοκων δανείων σε µικρές & µεσαίες 
επιχειρήσεις 

Τη χορήγηση χαµηλότοκων δανείων για κεφάλαιο κίνησης και χρηµατοδότηση 
επενδύσεων σε ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις προβλέπει το πρόγραµµα 
«Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του «ενδιάµεσου» 
Ταµείου Επιχειρηµατικότητας. Το συνολικό ύψος των δανείων αυτών, που θα 
χρηµατοδοτηθούν κατά 50% από το ΕΤΕΑΝ (192 εκατ. ευρώ) µέσω του Ταµείου 
Επιχειρηµατικότητας και κατά 50% από τις συνεργαζόµενες τράπεζες (192 εκατ. 
ευρώ), ανέρχεται σε 384 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα µπορούν να 
υποβάλλουν σχετικό αίτηµα σε µία εκ των δέκα συνεργαζόµενων τραπεζών από τις 
αρχές της επόµενης εβδοµάδας και µέχρι τη λήξη του προγράµµατος (Ιούνιος 2018). 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά. 



02/02/2018 Βαθµολογική κατάταξη των επιχειρηµατικών σχεδίων της πρώτης 
περιόδου υποβολής (καλοκαίρι 2017) στη ∆ράση «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β κύκλος»  

 

Ανακοινώθηκε η απόφαση του Καταλόγου και της βαθµολογικής κατάταξης των 
επιχειρηµατικών σχεδίων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης στη ∆ράση «Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος» της 
πρώτης περιόδου υποβολής (υποβολές προτάσεων Ιούλιο - Αύγουστο 2017). 

Στην απόφαση περιλαµβάνονται τα εξής: 

Πίνακας των δυνητικών δικαιούχων της ∆ράσης που προχωρούν στο ∆εύτερο 
στάδιο της αξιολόγησης, µε χίλια εξακόσια σαράντα έξι (1.646) επιχειρηµατικά 
σχέδια, συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού (δηµόσια δαπάνη) 
42.309.711,74 ευρώ κατά απόλυτη βαθµολογική σειρά, µε βάση τη συνολική προς 
διάθεση συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη αυξηµένη κατά 20%, ανά οµάδα 
περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Πίνακας χιλίων ογδόντα δύο (1.082) επιχειρηµατικών σχεδίων µε συνολικό 
αιτούµενο προϋπολογισµό 26.251.483,31 ευρώ, που δεν εγκρίνονται λόγω 
εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης, 
λόγω βαθµολογίας, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / 
απόρριψης των επιχειρηµατικών σχεδίων στη ∆ράση και συνεπώς δεν 
υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας. 

∆είτε την απόφαση επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ptyxiouxoi_b_katal_k_vathmolog_katata3h_a_stad_a3iol.pdf 

epixeiroume_apof_enta3hs.pdf 

02/02/2018 Απόφαση ένταξης πράξεων στη δράση "Επιχειρούµε Έξω" 

Ανακοινώθηκαν σήµερα οι πρώτες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 
«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του ΕΣΠΑ 

∆είτε την απόφαση επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

26.01.2018  

Για τέταρτη συνεχή χρονιά πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων και 
συνεταιρισµών από την ΑΠΟΣΤΟΛH 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισµός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε 
συνεργασία και µε χρηµατοδότηση του ∆ιεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισµού 



International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για τέταρτη συνεχή 
χρονιά πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισµών που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα µε δωρεά 
εξοπλισµού ή/και υπηρεσιών και mentoring (επιχειρηµατική καθοδήγηση). 

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Αγροδιατροφής/ 
Βιοµηχανίας Τροφίµων, Πολιτιστικών και ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών (Π∆Β) 
και είναι υφιστάµενες, έχοντας κλείσει τουλάχιστον µια διαχειριστική χρήση, µε 
ετήσιο κύκλο εργασιών µέχρι €1.500.000. Εξαιρούνται επιχειρήσεις µε αµιγώς 
εµπορική δραστηριότητα, κάθε µορφής δηµόσια-δηµοτική επιχείρηση, επιχειρήσεις 
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα και επιχειρήσεις τύπου franchising. 

Ο ωφελούµενος λαµβάνει δωρεά εξοπλισµού/ υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 
10.000 ευρώ.  

Οι ωφελούµενοι που κατά την ένταξή τους στο Πρόγραµµα έχουν συµπληρώσει 
τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις, υποχρεούνται να ανταποδώσουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες τους σε ιδρύµατα κοινωνικής πρόνοιας, µε λιανική αξία ίση µε το 10% 
της δωρεάς που θα λάβουν από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ/IOCC. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ.pdf 

23.01.2018 Ξεκινά το πρόγραµµα επιδότησης εποχικών ξενοδοχείων 

Ξεκινά από σήµερα Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 
23 Μαρτίου 2018 η υποβολή των αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων για συµµετοχή τους στο «Πρόγραµµα επιχορήγησης εποχικών 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειµερινή 
περίοδο 2017-2018». Το Πρόγραµµα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά τη 
χειµερινή περίοδο και συγκεκριµένα από την 1η Νοεµβρίου 2017 έως την 28η 
Φεβρουαρίου 2018. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο δεξιά 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ.pdf 

14.01.2018 Όλα τα ΕΣΠΑ που θα "τρέξουν" το 2018 

Εξι προγράµµατα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µε συνολικό 
προϋπολογισµό περί τα 290 εκατ. ευρώ, έχει στα «σκαριά» το υπουργείο 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν σταδιακά, µέσα στο 2018, µε σκοπό να µην 
υπερφορτωθεί και µπλοκάρει το Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ), το οποίο δέχεται τις υποβολές αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους. 



1 «Επιχειρούµε Εξω»: Η δράση, µε συνολικό προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ, θα 
παρέχει επιδότηση έως και 50.000 ευρώ σε ελληνικές µεταποιητικές επιχειρήσεις 
που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, για την περαιτέρω τόνωση της 
εξωστρέφειάς τους, µέσα από τη συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε τρίτες χώρες. Η ηλεκτρονική 
υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 18 Ιανουαρίου του 2018. 

2 Ψηφιακός Μετασχηµατισµός: Το πρόγραµµα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, στοχεύει 
στην ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθµισης των επιχειρήσεων στη χώρα µας. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σχεδιασµό του υπουργείου, έµφαση θα δοθεί στον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό των µεσαίων, µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. 

3 Αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του 
τοµέα υπηρεσιών (λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση): Με 
προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ, στόχος του προγράµµατος είναι η αναβάθµιση 
υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα υπηρεσιών 
(λιανικό εµπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση, π.χ. παιδικοί σταθµοί και 
νηπιαγωγεία) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεµβάσεων 

4 Ανάπτυξη clusters και meta clusters για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας 
της χώρας: Ο προϋπολογισµός της συγκεκριµένης δράσης διαµορφώνεται στα 22,5 
εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της δηµιουργίας και της ανάπτυξης 
συστάδων ή συµπράξεων επιχειρήσεων ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
οργανισµών. 

5 Ενίσχυση εµπορικών περιοχών µικρών και µεσαίων πόλεων – ∆ράση ενίσχυσης 
της δηµιουργίας open malls: Σκοπός του προγράµµατος, ύψους 25 εκατ. ευρώ, είναι 
η συνεργασία εµπορικών συλλόγων µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ 
Α’ βαθµού) για την αναβάθµιση δηµόσιων χώρων, προµήθεια εφαρµογών έξυπνης 
πόλης, εγκαταστάσεων σηµείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων 
και επιχειρήσεων µε σκοπό την αύξηση της εµπορικής κίνησης και τη βελτίωση της 
προσβασιµότητας στις εµπορικές τους περιοχές. 

6. Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Στελέχη του υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης επεξεργάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο 
του προγράµµατος. Οπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.», επί της ουσίας η δράση θα 
ανασχεδιαστεί και θα αφορά κυρίως στην προµήθεια εξοπλισµού πολύ µικρών, 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισµός της αναµένεται να αγγίξει τα 
100 εκατ. ευρώ. 

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο που ακολουθεί 

03.01.2018 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας στην Κύπρο 

Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής 
Επιχειρηµατικότητας στην Κύπρο. 



Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας των νέων (από 20 έως 40 ετών) που επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. 

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο 
ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης 
(εξοπλισµός, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαµόρφωση χώρων, 
κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) µε ανώτατο ύψος χορηγίας ανά 
επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη µεταποίηση και τις 
€50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τοµείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού 
εµπορίου και τουρισµού. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

03.01.2018 Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας στην Κύπρο 

Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της 
Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας. 

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας γυναικών (από 18 έως 55 χρονών) που επιθυµούν να 
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. 

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο 
ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης 
(εξοπλισµός, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαµόρφωση χώρων, 
κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) µε ανώτατο ύψος χορηγίας ανά 
επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη µεταποίηση και τις 
€50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τοµείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού 
εµπορίου και τουρισµού. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

 

 

29.12.2017 Οι επιχειρήσεις πληροφορικής στο πρόγραµµα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ 
του ΕΣΠΑ 

Με σηµερινή απόφαση εντάσσονται στο πρόγραµµα ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ του 
ΕΣΠΑ και οι επιχειρήσεις πληροφορικής. 

Με την ίδια απόφαση, η ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος, µετατίθεται για τις 
18 Ιανουαρίου. 



∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

22.12.2017 Αναπτυξιακός Νόµος - Γενική Επιχειρηµατικότητα 

∆ηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 4445/15-12-2017 η 2η προκήρυξη του 
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηµατικότητα» του Αναπτυξιακού Νόµου 
4399/2016 σύµφωνα µε την οποία ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων υπαγωγής µε 
καταληκτική ηµεροµηνία στις 15 Φεβρουαρίου 2018. 

Άµεσα αναµένεται και η ενεργοποίηση για τα καθεστώτα 

- Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ  

- Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού  

- Επενδύσεις µείζονος µεγέθους 

Μέσω του αναπτυξιακού νόµου ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπο-σύσταση 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή και το µέγεθος τους για την 
υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριµένους κλάδους (δεν περιλαµβάνονται 
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης, ενοικιαζοµένων δωµατίων). 

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή φορολογικής 
απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, 
επιδότησης µισθολογικού κόστους κλπ 

Ο ελάχιστος προυπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 ευρώ 
(για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για µεγάλες επιχειρήσεις). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

∆είτε λεπτοµέρειες στην περίληψη - κωδικοποίηση του νόµου επιλέγοντας το αρχείο 
αριστερά. 

21.12.2017 Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων του 
ΕΣΠΑ 

Μέσω του προγράµµατος Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ θα επιδοτηθούν νέες τουριστικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που έχουν συσταθεί αλλά 
δεν έχουν µέχρι τώρα καµία οικονοµική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν σήµα 
λειτουργίας. 



Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδύσεις σε ξενοδοχεία, κάµπινγκ, 
ξενώνες, τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - 
διαµερίσµατα, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως, επιχειρήσεις 
εκµετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, εναλλακτικές µορφές τουρισµού (πχ 
καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, canoe kayak, rafting, κρουαζιέρες 
µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη αναψυχής) και πολλές ακόµα 
τουριστικές δραστηριότητες. 

Το ποσοστό επιδότησης κυµαίνεται από 45% έως 50% και ο επιχορηγούµενος 
προυπολογισµός από 25.000 έως 400.000 ευρώ. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

15.12.2017 Σηµαντική τροποποίηση στο πρόγραµµα "Αναβάθµιση πολύ µικρών 
και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές" του ΕΣΠΑ 

Με σηµερινή απόφαση, τα 80 εκατοµµύρια ευρώ του β κύκλου του προγράµµατος 
(δεν έχει προκηρυχθεί) µεταφέρονται στον α κύκλο αυξάνoντας µε τον τρόπο αυτό 
τον αριθµό των δικαιούχων. 

Πολύ µεγάλη είναι η αύξηση του προυπολογισµού στην Αττική όπου ο 
προυπολογισµός του προγράµµατος από τα 61.000.000 ανεβαίνει στα 119.087.000 

06.12.2017 Αύξηση προυπολογισµού στο πρόγραµµα Νεοφυής 
Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 

Με σηµερινή απόφαση αυξάνεται ο προυπολογισµός του προγράµµατος Νεοφυής 
Επιχειρηµατικότητα από 72.000.000 ευρώ σε 116.173.307,24 ευρώ. 

Πολύ µεγάλη είναι η αύξηση στην περιφέρεια Αττικής όπου ο προυπολογισµός του 
προγράµµατος αυξάνεται από τα 11.040.000 ευρώ στα 50.311.115,43 

01.12.2017 Κ. Μακεδονία Ενίσχυση του λιανεµπορίου µέσω ΕΣΠΑ 

Τη δυνατότητα και στις επιχειρήσεις λιανεµπορίου της Κεντρικής Μακεδονίας να 
συµµετάσχουν στη µεγάλη δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας δίνει η Περιφέρεια, µε στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα του 
κλάδου του εµπορίου που έχει υποστεί µεγάλες απώλειες από την πολυετή και βαθιά 
κρίση. 

Η ενίσχυση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας «Ίδρυση και Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου και Παροχής 
Υπηρεσιών», ύψους 90 εκατ. ευρώ, που εκτιµάται ότι θα προκηρυχθεί στις αρχές 
του 2018 δίνοντας βαθιά ανάσα στην πραγµατική οικονοµία της περιοχής. 



Η δράση αφορά την ίδρυση αλλά και την ενίσχυση υφιστάµενων πολύ µικρών, 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων της Κ. Μακεδονίας, µε στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και ενδυνάµωση της εξωστρέφειάς τους και κατ’ επέκταση τη 
βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επιπλέον, µε την εφαρµογή 
της επιδιώκεται η διατήρηση υφιστάµενων και η δηµιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης σε σύγχρονους και δυναµικούς παραγωγικούς κλάδους της 
Περιφέρειας. «∆ίνουµε έµφαση στην επιχειρηµατικότητα που θέλει να 
χρησιµοποιήσει το ΕΣΠΑ για να γίνει καλύτερη, πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφής, 
για να αναπτυχθεί, για να εντάξει και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, να βρει 
χρηµατοδότηση σε µια εποχή δανεισµού µε το σταγονόµετρο» τονίζει ο 
περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Eπιλέξιµες δαπάνες 

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιχορηγούνται κατά ποσοστό 50%, ποσοστό που µπορεί 
να φτάσει το 60% αν προβλέπεται η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα 
ενισχυθούν σχέδια συνολικού προϋπολογισµού (δηµόσια επιχορήγηση και ιδιωτική 
συµµετοχή) από 15.000 έως 300.000 ευρώ. Επιλέξιµες δαπάνες µπορεί να είναι 
κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, µηχανήµατα - εξοπλισµός, άυλες 
δαπάνες (π.χ.: πιστοποίηση συστηµάτων, δράσεις προβολής & προώθησης, 
δικαιώµατα τεχνογνωσίας - πατέντες, τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη) αλλά 
και το µισθολογικό κόστος εργαζοµένων. 

Η δράση θα µπορούσε να είχε ήδη προκηρυχθεί, καθώς η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας έχει ολοκληρώσει όλη την απαιτούµενη προεργασία και µπορεί µέσα σε 
20 µέρες να εκδώσει τις προσκλήσεις. Ωστόσο, η µη αποσαφήνιση από την πλευρά 
του αρµόδιου υπουργείου για τον τρόπο µε τον οποίο οι διαχειριστικές αρχές των 
Περιφερειών θα προχωρήσουν στην έκδοση πρόσκλησης για την επιλογή ενδιάµεσου 
φορέα την κρατάει τη δράση µπλοκαρισµένη, όπως και τις άλλες αντίστοιχες δράσεις 
που τυχόν υπάρχουν σε άλλες περιφέρειες. Πηγές της Περιφέρειας εκτιµούν ότι, 
βάσει των διαβεβαιώσεων από το υπουργείο Οικονοµίας, το θέµα θα έχει διευθετηθεί 
µέχρι το τέλος του έτους, προκειµένου στις αρχές του 2018 να αρχίσει να τρέχει το 
πρόγραµµα. 

Πηγή naftemporiki.gr 

27.11.2017 Επιδότηση για την συµµετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό µέσω του 
προγράµµατος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ του ΕΣΠΑ 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν ελληνικές ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις 
που αναπτύσσουν Η∆Η εξαγωγική δραστηριότητα για την συµµετοχή τους σε 
εµπορικές εκθέσεις (µε την ιδιότητα του εκθέτη) που διοργανώνονται ΕΚΤΟΣ της 
ελληνικής επικράτειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. 

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου 2018 

Η έγκριση δεν βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης αλλά µόνο στην ηµεροµηνία και 
την ώρα υποβολής του επενδυτικού σχεδίου καθώς τα επενδυτικά σχέδια 
υποβάλλονται µέχρι εξάντλησης του διαθέσιµου προυπολογισµού. 



∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

25.11.2017 Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του 
Αναπτυξιακού Νόµου 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης στο τέλος του 
µήνα ξεκινά ο 2ο κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν. 4399/16). 

Συγκεκριµένα την τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου 2017, θα ξεκινήσει η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και θα διαρκέσει ως τις 15 
Φεβρουαρίου 2018. 

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι, η διαδικασία υποβολής και οι 
προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδοµένα µε αυτές του προηγούµενου κύκλου, µε 
κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. 

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι πρώτες δύο 
φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριµένα, η 
υποβολή της αίτησης και η υποβολή του οικείου φακέλου τεκµηρίωσης θα 
πραγµατοποιούνται σε ένα και µόνο στάδιο. 

Τις επόµενες µέρες θα ακολουθήσουν αναλυτικότερες οδηγίες για τη διαδικασία. 

 

24.11.2017 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών 

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη συµµετοχή εργοδοτών στο νέο 
πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών». Η συνολική διάρκεια της 
επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται σε 12 µήνες.  

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονοµίας (ΚΑΛΟ) και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που 
ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Η επιχορήγηση για κάθε 
ηµέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται: 

1 Στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραµµένων ανέργων που διαθέτουν 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών πριν από την 
υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα. 



2 Στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα µηνών πριν από 
την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα. 

3 Στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραµµένων ανέργων δικαιούχων του 
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια 
ανεργίας των δύο προηγούµενων περιπτώσεων (1, 2) και όχι πέραν των 25 ηµερών το 
µήνα.  

4 Στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραµµένων ανέργων, ηλικίας 30 έως 
49 ετών, ωφελούµενων του Προγράµµατος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 
29-64 ετών σε κλάδους αιχµής» (Πρόσκληση 2/2016) της Γενικής Γραµµατείας 
∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ που 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική 
άσκηση και όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα. 

09.11.2017 Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα για την ίδρυση νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων 

Μέσω του προγράµµατος Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ θα επιδοτηθούν νέες τουριστικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που έχουν συσταθεί 
αλλά δεν έχουν µέχρι τώρα καµία οικονοµική δραστηριότητα και δεν διαθέτουν 
σήµα λειτουργίας. 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδύσεις σε ξενοδοχεία, κάµπινγκ, 
ξενώνες, τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια 
- διαµερίσµατα, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως, επιχειρήσεις 
εκµετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, εναλλακτικές µορφές τουρισµού (πχ 
καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, canoe katak, rafting, κρουαζιέρες 
µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη αναψυχής) και πολλές ακόµα 
τουριστικές δραστηριότητες. 

Το ποσοστό επιδότησης κυµαίνεται από 45% έως 50% και ο επιχορηγούµενος 
προυπολογισµός από 25.000 έως 400.000 ευρώ. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf 

07_11_2017.pdf 

07.11.2017 ΟΑΕ∆ Νέα προγράµµατα για 42.685 θέσεις εργασίας 

Τρία νέα προγράµµατα για την πρόσληψη 42.685 ανέργων ηλικίας από 18 έως 
και 49 ετών, σε επιδοτούµενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, «ανοίγουν» µέσα 
στις επόµενες ηµέρες.  

∆είτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αρχείο αριστερά. 



03.11.2017 Ξεκινά την Τετάρτη η τελευταία φάση υποβολής προτάσεων στα 
πλαίσια του προγράµµατος ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του 
ΕΣΠΑ 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 
απέκτησαν το πρώτο τους πτυχίο µετά την 01/01/1995 και  

- Είναι ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ που έχουν κάνει την πρώτη έναρξη 
δραστηριότητας στη ∆ΟΥ µετά την 01/01/1995 και από 01/01/2006 µέχρι και την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραµµα δραστηριοποιούνται 
συνεχόµενα ως επαγγελµατίες σε αντικείµενο συναφές µε τον τίτλο σπουδών τους, 
δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Ή 

- Είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά την ηµέρα υποβολής 
της αίτησης)  

Ή 

- Είναι ΜΙΣΘΩΤΟΙ (πλήρους, µερικής ή εποχιακής απασχόλησης) 

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής - Εισοδηµατικά κριτήρια 

Ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 
και 2013 (πίνακας Γ2 εκκαθαριστικού) του ενδιαφερόµενου να µην υπερβαίνει τα 
22.000 ευρώ και σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδηµα να µην 
υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ. 

Επίσης, για τους υφιστάµενους επαγγελµατίες, ο µέσος όρος του συνόλου των 
ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 
2013 (κωδικός 551 του Ε3) να µην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί να κυµαίνεται από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ 

Ενδεικτικά επιδοτούνται: επαγγελµατικός παραγωγικός εξοπλισµός, ενοίκια 
επαγγελµατικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος µισθωτής εργασίας (σε 
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αµοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισµός (γραφεία, 
καθιστικά κλπ) και παρεµβάσεις προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ 

Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα 
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:  

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, 
δικηγόρου, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, 
ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή 
σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, µουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 



σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, 
προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά. 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

27.10.2017 Αύξηση προυπολογισµού στη ∆ράση "ΕΡΕΥΝΩ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ - 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" του ΕΣΠΑ 

Ανακοινώθηκε αύξηση του προυπολογισµού της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ 
– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ. 

Ο νέος προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 410.000.000 
ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη). Ο προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη) των παρεµβάσεων 
του Α κύκλου ανέρχεται σε 256.000.000 ευρώ. 

24.10.2017 Αύξηση προυπολογισµού στη ∆ράση του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση 
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση 
των παρεχοµένων υπηρεσιών"  

Αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισµού της ∆ράσης «Ενίσχυση Τουριστικών 
ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ από 90.000.000 ευρώ σε 110.000.000 ευρώ.  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

16.10.2017 Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η νέα προκήρυξη του αναπτυξιακού 
νόµου 

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναµένεται η νέα προκήρυξη του αναπτυξιακού νόµου 
σύµφωνα µε δήλωση του αρµόδιου γενικού γραµµατέα κου Λαµπριανίδη στον 
Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής. 

Ο νέος κύκλος θα αφορά στα καθεστώτα 

- Γενική επιχειρηµατικότητα  

- Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ  

- Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού  

- Επενδύσεις µείζονος µεγέθους 

Η υποβολή προτάσεων θα παραµείνει ανοιχτή για όλο τον Νοέµβριο και µέρος του 
∆εκεµβρίου. 



Μέσω του αναπτυξιακού νόµου ενισχύονται υφιστάµενες, νέες και υπο-σύσταση 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή και το µέγεθος τους για την 
υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριµένους κλάδους (δεν περιλαµβάνονται 
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης, ενοικιαζοµένων δωµατίων). 

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή φορολογικής 
απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, 
επιδότησης µισθολογικού κόστους κλπ 

Ο ελάχιστος προυπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 
ευρώ (για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για µεγάλες 
επιχειρήσεις). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για τον αναπτυξιακό νόµο επιλέγοντας το αρχείο 
αριστερά. 

12.10.2017 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ένταξης για την κατηγορία δικαιούχων Α της ∆ράσης 
"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Α 
Κύκλος" 

Παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής του φακέλου των επιχειρηµατικών σχεδίων του 
συµπληρωµατικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Α 
(άνεργοι) µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Ένταξης έως την Παρασκευή 20 
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.  

06.10.2017 120 εκ. για νέες τουριστικές µµε 

Με 120 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη) αναµένεται να προκηρυχθεί πολύ σύντοµα το 
νέο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων». 

Ήδη το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης έχει καταρτίσει τον αναλυτικό 
οδηγό εφαρµογής της δράσης και το µόνο που αποµένει είναι η προκήρυξή της. Στο 
πλαίσιο της δράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 25.000 έως 400.000 
ευρώ. 

Το ύψος της επιδότησης µπορεί να ανέλθει στο 50%. Βασικός στόχος της δράσης 
είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία νέας 
τουριστικής επιχείρησης από µµε σε συγκεκριµένους τοµείς τουριστικής 
δραστηριότητας του ν. 4276/2014 και στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δηµιουργία τουριστικών µονάδων και η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
µεγιστοποιώντας τη συµβολή του τουρισµού στα οικονοµικά µεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας µας. 



Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆) οι οποίες 
µπορούν να λάβουν χρηµατοδότηση από τη δράση θα αναφέρονται αναλυτικά σε 
σχετικό παράρτηµα. Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν την 
ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισµών, 
όπου προβλέπονται: 

1. Τουριστικά Καταλύµατα (σύµφωνα µε τον ν. 4276/2014). 

2. Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύµατα. 

* Ξενοδοχεία. 

Περιορισµοί: ∆υναµικότητα από δέκα έως και πενήντα κλίνες. ∆υναµικότητα 
ξενοδοχειακού καταλύµατος µεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία 
αποκλεισµού/απόρριψης της πρότασης. Το τµήµα, ωστόσο, του επενδυτικού σχεδίου 
που αφορά τη δυναµικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηµατοδοτηθεί µε ιδία 
κεφάλαια. 

* Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων που 
προβλέπονται στο π.δ. 33/1979. 

* Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ). 

3. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα. 

* Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες. 

Περιορισµοί: Ελάχιστος αριθµός κατοικιών: Τρεις. 

* Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα (3 και 4 κλειδιά). 

Περιορισµοί: Ελάχιστη δυναµικότητα δέκα κλίνες. 

Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισµοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου. Μη συµµόρφωση µε την ανωτέρω απαίτηση δύναται να 
επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης. 

4. Τουριστικά γραφεία. 

* Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α 
199). 

* Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκινήτων. 

* Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων 
οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ. 



* Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν στην κυριότητα, 
νοµή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 
711/1977. 

* Ναυλοµεσιτικά γραφεία που αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών 
πλοίων αναψυχής. 

5. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού. 

Στην κατηγορία αυτή, σύµφωνα µε τους επιλέξιµους ΚΑ∆, ενδεικτικά 
περιλαµβάνονται: 

* Αθλητικός Τουρισµός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, 
µίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδροµίες, 
αετοσανίδα, κολύµβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήµατα), β) σε λίµνες - ποτάµια (π.χ. 
canoe kayak, rafting κ.ά.), γ) σε ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και 
ηµιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, 
αιωροπτερισµός- Αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά.). 

* Θαλάσσιος τουρισµός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του 
αθλητικού τουρισµού στη θάλασσα, όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή µορφή 
τουρισµού περιλαµβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται µε θαλάσσιες 
περιηγήσεις (κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη 
αναψυχής). 

* Τουρισµός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισµός που αναπτύσσεται στις 
χαρακτηριζόµενες «φυσικές» περιοχές µε σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση 
οι τουρίστες, β) τουρισµός παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης (π.χ. 
παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) 
περιπατητικός τουρισµός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µονοπάτια της 
υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισµός όταν η περιήγηση ή η εκδροµή γίνεται στην 
ύπαιθρο. Η µορφή αυτή συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισµό που αναπτύσσεται 
σε λίµνες - ποτάµια, ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές και ηµιαστικές περιοχές που 
αναφέρεται ανωτέρω. 

* Άλλες ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού: Ψυχαγωγικά και θεµατικά 
πάρκα, π.χ, πάρκα περιπέτειας, πάρκα οµοιωµάτων (miniature parks) κ.ά. 

6. Λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τοµέα του τουρισµού. 

Ως λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις 
παραπάνω κατηγορίες, αλλά θα περιγράφονται σε πίνακα σχετικού παραρτήµατος. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης. Κατά τη διαµόρφωση του προτεινόµενου µε δηµόσια 
χρηµατοδότηση προϋπολογισµού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο είναι 
υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου µε 
τις κατηγορίες επιλέξιµων που παρατίθενται στον πίνακα δαπανών. 



Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 
25.000 έως 400.000 ευρώ. Ειδικά για τις επιλέξιµους τοµείς δραστηριότητας 
«Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάµπινγκ)» (ΚΑ∆: 55.3 και αναλυτικούς 
αυτού), ο ανώτατος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται στις 200.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει 
προϋπολογισµό µικρότερο από 25.000 ευρώ, τότε αυτό θα κρίνεται µη επιλέξιµο 
εξαρχής και δεν θα µπορεί να υποβληθεί. 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 
400.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δηµόσιας χρηµατοδότησης για την κάλυψη του 
συνολικού προϋπολογισµού θα θεωρείται ιδιωτική συµµετοχή για την υλοποίηση του 
σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 
επιχορηγούνται, αντικείµενο αξιολόγησης και παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί 
το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συµπεριλαµβανοµένου και του υπερβάλλοντος 
κόστους. 

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τους 30 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Πηγή naftemporiki.gr 

26.09.2017 Συνάντηση του ΙΣΑ στο υπουργείο Οικονοµικών και Ανάπτυξης για 
επιδότηση ΕΣΠΑ - Ενίσχυση των ιατρείων και πολυιατρείων 

 

Συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε την 
Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΤΠΑ& 
ΤΑ κ. Ευγενία Φωτονιάτα για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ και την ενίσχυση των 
ιατρείων και πολυιατρείων. Στη συνάντηση τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών κ. Γεώργιο Πατούλη εκπροσώπησε ο ταµίας του ΙΣΑ κ. Φώτιος 
Πατσουράκος και η νοµική σύµβουλος κ. Αικατερίνη Φραγκάκη. Στη συνάντηση 
κατατέθηκε πρόταση του ΙΣΑ για την ανάγκη σχεδιασµού και την προκήρυξη 
στοχευµένων προσκλήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΣΠΑ, που θα απευθύνονται 
αποκλειστικά στον Τοµέα Υγείας και ειδικότερα στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ΠΦΥ. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ δήλωσε: «Οι 
σηµαντικότερες ανάγκες εντοπίζονται στον τοµέα του εκσυγχρονισµού των 
τεχνολογικών υποδοµών των επιχειρήσεων της ΠΦΥ. Με την ενσωµάτωση των νέων 
τεχνολογιών στον τοµέα της ΠΦΥ µεγάλο µέρος της φροντίδας που παρέχεται στα 
νοσοκοµεία και στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας, θα µεταφερθεί στο µέλλον στο 
επίπεδο της πρωτοβάθµιας φροντίδας, σε εξειδικευµένους ιατρούς, διαγνωστικά 
κέντρα. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να επανδρωθούν οι φορείς ΠΦΥ µε σύγχρονο 
εξοπλισµό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.» Σήµερα σε πολλές 
περιπτώσεις η τεχνολογική ανεπάρκεια και ο φόρτος των µονάδων ΠΦΥ ωθεί τον 
πληθυσµό στην δευτεροβάθµια φροντίδα (νοσοκοµεία, κλινικές) µε αντίστοιχες 
επιπτώσεις αναφορικά µε το κόστος της παροχής της υγείας και την υπερφόρτωση 
των υποδοµών. 



Η Ειδική Γραµµατέας αποδεχοµένη την πρόταση του ΙΣΑ ενηµέρωσε ότι θα 
προωθηθεί πρόγραµµα αµιγώς για την υγεία στις αρχές του επόµενου έτους 
σχετικά µε τον Ιατρικό Μηχανολογικό Εξοπλισµό των ιατρείων. 

20.09.2017 Αναβολή του προγράµµατος "Ειδικές ∆ράσεις Υδατοκαλλιέργειες - 
Βιοµηχανικά Υλικά - Ανοιχτή Καινοτοµία στον Πολιτισµό" του ΕΣΠΑ 

 

Σύµφωνα µε απόφαση του αναπ. υπουργού Οικονοµίας, η ηµεροµηνία έναρξης 
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πληροφοριακό σύστηµα 
κρατικών ενισχύσεων µετατίθεται από τις 19 Σεπτεµβρίου στις 15 Νοεµβρίου 2017.  

15.09.2017 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ «Αναβάθµιση πολύ µικρών & 
µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

 

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών Ένταξης της ∆ράσης του ΕΣΠΑ «Αναβάθµιση πολύ µικρών & 
µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έως 
την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017.  

15.09.2017 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 
για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών»  

 

Ανακοινώθηκε η Παράταση της Προθεσµίας Υποβολής του φυσικού φάκελου 
υποψηφιότητας µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ∆ράση του ΕΣΠΑ 
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών» έως την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 
2017 και ώρα 17.00.  

12.09.2017 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών ένταξης για την κατηγορία δικαιούχων Β της δράσης 
"Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α 
Κύκλος" του ΕΣΠΑ 

 

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσµίας υποβολής του φακέλου των 
επιχειρηµατικών σχεδίων του συµπληρωµατικού προσωρινού καταλόγου για την 
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούµενοι) µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
Ένταξης έως την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017.  



06.09.2017 Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος υποβολών για τη δράση των 
Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 

 

Ξεκίνησε σήµερα η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΣΠΑ, η οποία θα διαρκέσει µέχρι και 
τις 11.10.2017. 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
που απέκτησαν το πρώτο τους πτυχίο µετά την 01/01/1995 και  

- Είναι ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ που έχουν κάνει την πρώτη έναρξη 
δραστηριότητας στη ∆ΟΥ µετά την 01/01/1995 και από 01/01/2006 µέχρι και την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραµµα δραστηριοποιούνται 
συνεχόµενα ως επαγγελµατίες σε αντικείµενο συναφές µε τον τίτλο σπουδών τους, 
δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Ή 

- Είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά την ηµέρα υποβολής 
της αίτησης)  

Ή 

- Είναι ΜΙΣΘΩΤΟΙ (πλήρους, µερικής ή εποχιακής απασχόλησης) 

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής - Εισοδηµατικά κριτήρια 

Ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 
2014 και 2013 (πίνακας Γ2 εκκαθαριστικού) του ενδιαφερόµενου να µην υπερβαίνει 
τα 22.000 ευρώ και σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδηµα να µην 
υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ. 

Επίσης, για τους υφιστάµενους επαγγελµατίες, ο µέσος όρος του συνόλου των 
ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 
2013 (κωδικός 551 του Ε3) να µην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί να κυµαίνεται από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ 

Ενδεικτικά επιδοτούνται: επαγγελµατικός παραγωγικός εξοπλισµός, ενοίκια 
επαγγελµατικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος µισθωτής εργασίας (σε 
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αµοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισµός (γραφεία, 
καθιστικά κλπ) και παρεµβάσεις προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ 

Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα 
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:  



Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, 
δικηγόρου, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, 
ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή 
σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, µουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 
σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, 
προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 

∆είτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα στο αρχείο δεξιά 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf 

18.08.2017 Έναρξη υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο ∆’ Κύκλο της ∆ράσης 
«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισµό πρατηρίων υγρών καυσίµων» 
για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης 

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 
ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της ∆ράσης 
«Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για εκσυγχρονισµό πρατηρίων υγρών καυσίµων», 
για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης (∆’ κύκλος), για όλη την 
ελληνική επικράτεια, µε καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της υποβολής της 
ηλεκτρονικής αίτησης για την εν λόγω ∆ράση, την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. 

14.08.2017 Εκκίνηση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηµατικών 
σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση Τουριστικών 
ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών" 

 

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση 
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών" θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16/8/2017 

 

11.08.2017 Νέες εγκρίσεις στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ (Α Κύκλος)» 

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Συµπληρωµατικού Προσωρινού Καταλόγου ∆υνητικών 
∆ικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηµατικών Σχεδίων µε τη 
βαθµολογική τους κατάταξη στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)». 

 



Οι ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι θα πρέπει για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Α (άνεργοι) το 
αργότερο έως την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 και για την Κατηγορία ∆ικαιούχων Β 
(αυτοαπασχολούµενοι) το αργότερο έως την ∆ευτέρα, 11 Σεπτεµβρίου 2017, να 
υποβάλουν τον φάκελο µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 

09.08.2017 Αλλαγές στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών» 

 

Με νέα τροποποίηση της προκήρυξης του προγράµµατος «Ενίσχυση Τουριστικών 
ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών» (5η τροποποίηση πρίν καν ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων), 
περισσότερο από ένα χρόνο µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των 
προτάσεων, χωρίς να έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η αξιολόγηση τους και µέσα στον 
Αύγουστο (περίοδος αιχµής για τις τουριστικές επιχειρήσεις), οι επιχειρήσεις που 
είχαν καταθέσει επενδυτική πρόταση και είχαν την υποχρέωση να καταθέσουν 
φάκελο µε δικαιολογητικά εφόσον εγκριθεί η πρόταση τους θα πρέπει να καταθέσουν 
τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά, χωρίς να ξέρουν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, 
µέχρι και τις 15 Σεπτεµβρίου. 

 

08.08.2017 ΕΣΠΑ: Ούτε ένα ευρώ στους νέους επιχειρηµατίες 

 

Χιλιάδες νέοι εν δυνάµει επιχειρηµατίες περιµένουν υποµονετικά εδώ και έναν χρόνο 
να βγει… λευκός καπνός και να µάθουν αν τελικά και πότε θα πάρουν µια επιδότηση 
από το ΕΣΠΑ, για να δηµιουργήσουν τη δική τους δουλειά. Επί έναν χρόνο όχι µόνο 
δεν εκταµιεύτηκε ούτε ένα ευρώ, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις δεν ολοκληρώθηκε 
καν η αξιολόγηση των προτάσεων. 

 

∆ιαβάστε ολόκληρο το άρθρο επιλέγοντας το αρχείο δεξιά 

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ .....pdf 

07.08.2017 Μέχρι 29/08 η προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών για 
τη Νεοφυή Επιχειρηµατικότητα του ΕΣΠΑ 

 

Ενόψει της περιόδου Αυγούστου 2017 και προκειµένου να χορηγηθεί ευχέρεια 
χρόνου στους δυνητικούς δικαιούχους για να προσκοµίσουν το φάκελο µε τα 



απαιτούµενα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά ένταξης, τίθεται ως καταληκτική 
ηµεροµηνία προσκόµισης τους η Τρίτη 29/08/2017 

 

ΑΡΧΙΣΕ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.pdf 

04.08.2017 Από κόσκινο 802 επενδυτικές προτάσεις 

 

Άρχισε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί 
στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόµου. Στη 
διαδικασία αυτή θα συµµετάσχουν περίπου 300 αξιολογητές - µέλη του Εθνικού 
Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς τις σχετικές 
εξεταστικές διαδικασίες και παρακολούθησαν τις συναφείς επιµορφωτικές δράσεις. 

 

Στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν υποβληθεί 802 προτάσεις, 
συνολικού προϋπολογισµού 2,122 δισ. ευρώ. 

 

∆ιαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση επιλέγοντας το αρχείο αριστερά 

21.07.2017 Καθυστερήσεις στη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ στερούν ρευστό από 
την αγορά 

Σηµαντικές καθυστερήσεις στη χρηµατοδότηση επενδυτικών δράσεων µέσω του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 επισηµαίνονται σε ερώτηση που συνυπογράφουν 54 βουλευτές. 

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την έκδοση του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Οδηγός Επιχειρηµατικότητας, Χρηµατοδοτικά Εργαλεία - ΕΣΠΑ», µόνο 
για το α’ εξάµηνο του 2017 είχαν αρχικά προγραµµατιστεί 23 δράσεις, εκ των οποίων 
µέχρι σήµερα έχουν προκηρυχθεί µόλις οι δύο. 

Επίσης: 

• Η δράση «Ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων», που προκηρύχθηκε το 
Φεβρουάριο του 2016, είχε προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων τον Ιούλιο του 
2016. Μέχρι σήµερα, ένα χρόνο µετά, δεν έχε ξεκινήσει η αξιολόγηση των 
επενδυτικών σχεδίων. 

• Η «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2016 και είχε 
προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Μέχρι σήµερα, 
αν και έχει γίνει η α’ φάση της αξιολόγησης των προτάσεων (αξιολόγηση µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων), δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος 



των δικαιολογητικών τους (β’ φάση της αξιολόγησης) και κατά συνέπεια δεν έχει 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους και δεν έχει καταρτιστεί πίνακας τελικών 
εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. Αυτό σηµαίνει πως οι πρώτες εκταµιεύσεις θα 
καθυστερήσουν ακόµα πολλούς µήνες. 

• Η «Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα», η οποία προκηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 
2016, είχε προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων το Μάιο 2016. Μέχρι σήµερα 
αν και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεν έχει ανακοινωθεί ο πίνακας των τελικών 
εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων. 

• Η «Ενίσχυση πτυχιούχων – α’ κύκλος προκήρυξης», η οποία προκηρύχθηκε το 
Φεβρουάριο του 2016, είχε προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων το Μάιο 2016. 
Μέχρι σήµερα αν και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, δεν έχει ανακοινωθεί ο 
οριστικός πίνακας των τελικών εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων, σύµφωνα και µε 
την αύξηση του προϋπολογισµού που έχει ανακοινωθεί από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση στις 6/6/2017. 

Οι 54 βουλευτές ρωτούν τον υπουργό για το ακριβές χρονοδιάγραµµα των τεσσάρων 
παραπάνω δράσεων, αλλά και για την τύχη των 21 δράσεων του "Οδηγού 
επιχειρηµατικότητας" που δεν έχουν ξεκινήσει ακόµη. 

21.07.2017 ΚΕ∆Ε: Για τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ, η µόνη που δεν ευθύνεται 
είναι η Αυτοδιοίκηση  

 

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕ∆Ε κατά της Ειδικής Γραµµατέως Τοµεακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, Ευγενίας Φωτονιάτα, κατηγορώντας την 
πως ψευδώς ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της ότι «οι Περιφερειακές Επιτροπές 
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΠΕΑΣ), για τη γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη 
χρηµατοδότηση των ∆ήµων από το ΕΣΠΑ, καθυστερούν µε ευθύνη της ΚΕ∆Ε, αν και 
έχουµε ήδη από το 2015 στείλει µία σειρά επιστολές για την ενεργοποίηση των 
ΠΕΑΣ, κάτι που ακόµη δεν έχει γίνει, πάλι µε ευθύνη της ΚΕ∆Ε». 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση η ΚΕ∆Ε επισηµαίνει τα εξής: 

«Θέλουµε οι πολίτες να γνωρίζουν, αυτό που φαίνεται να αγνοεί η κα Φωτονιάτα, ότι 
η ΚΕ∆Ε έχει προχωρήσει στον ορισµό των εκπροσώπων της στις ΠΕΑΣ, µε σκοπό 
την ενεργοποίηση και ουσιαστική λειτουργία τους, εδώ και 2 χρόνια, µε την υπ. αριθµ 
229 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 9ης Ιουνίου του 2015. 

Η αρµόδια Ειδική Γραµµατέας των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, βάσει των αρµοδιοτήτων της, θα έπρεπε σήµερα να ασχολείται µε το 
σχεδιασµό και την οργάνωση της εφαρµογής αναπτυξιακών δράσεων για τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εποπτεύει. 

Αντ’ αυτών προβαίνει για πολλοστή φορά σε γενικόλογες εξαγγελίες χωρίς κανένα 
πρακτικό αντίκρισµα, µετακυλύει την ευθύνη για τις καθυστερήσεις υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ και τον µεγάλο κίνδυνο απώλειας πόρων σε τρίτους (εν προκειµένω στην 
ΚΕ∆Ε) και παρεµβαίνει απροκάλυπτα στη λειτουργία των ανεξάρτητων 



∆ιαχειριστικών Αρχών, όπως έχει καταγγείλει ο «Πανελλήνιος Σύλλογος των 
Εργαζοµένων στη Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων (ΜΟ∆ ΑΕ)». 

Σκόπιµο είναι να µας απαντήσει η κα Φωτονιάτα , αντί να κατηγορεί την ΚΕ∆Ε, 
σχετικά µε τις αντιαναπτυξιακές δράσεις, την ένταξη των οποίων υπογράφει στα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα αρµοδιότητάς της, οι οποίες: 

• δεν συνεισφέρουν στο στόχο της ανάπτυξης 

• δεν δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας 

• δεν εξυπηρετούν κανένα από τους στρατηγικούς (γενικούς και επιµέρους) στόχους 
του ΕΣΠΑ 2014-20 

• αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα επιλεξιµότητας (όπως η Πρόσκληση 54 του 
ΕπΑΝΕΚ) µε κίνδυνο τελικά να επιβαρύνουν τον εθνικό προϋπολογισµό. 

Παράλληλα την ενηµερώνουµε ότι η ΚΕ∆Ε έχει υποβάλλει προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης πλήρεις και τεκµηριωµένες προτάσεις για το σχεδιασµό και εφαρµογή 
έργων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση, όπως π.χ. προτάσεις που αφορούν δράσεις 
του Θεµατικού Στόχου 9, τους βρεφονηπιακούς σταθµούς κλπ. ∆υστυχώς µέχρι 
σηµερα καµία πρότασή µας δεν έχει γίνει αποδεκτή, µε συνέπεια τη δηµιουργία 
συνεχών προβληµάτων, µε τελευταίο το ζήτηµα των βρεφονηπιακών σταθµών. 

Καλούµε την Ειδική Γραµµατέα να ζητήσει συγνώµη από την Αυτοδιοίκηση για τα 
ψέµατα της, να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά µε το αντικείµενό της και να είναι 
περισσότερο υπεύθυνη όταν κάνει δηλώσεις. Θα ήταν προτιµότερο αντί να µιλά, να 
ασχοληθεί µε την αποτελεσµατική εκτέλεση των εξαιρετικά σηµαντικών 
αρµοδιοτήτων της. 

Οφείλει η πολιτικά προϊστάµενη αρχή της είτε να την ανακαλέσει στην τάξη, ή να την 
απαλλάξει από τα καθήκοντα της». 

Πηγή enikonomia.gr 

20.07.2017 ΕΕ: Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει πόρους αξίας 970 εκατ. ευρώ 

 

Μια σειρά από εκκρεµή ζητήµατα του ΕΣΠΑ, τα οποία η ελληνική πλευρά πρέπει να 
λύσει άµεσα προκειµένου να µη χαθούν πόροι θέτει στον αναπληρωτή υπουργό 
ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου.  

Πιο συγκεκριµένα, στην επιστολή αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν έχει υποβάλλει 
συγκεκριµένη πρόταση για την απορρόφηση των 970 εκατ. ευρώ, τα οποία 
παραµένουν διαθέσιµα προς αξιοποίηση, παρά τις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από τον περασµένο Οκτώβριο.  



Τα κονδύλια αυτά προέρχονται από την αναθεώρηση των δεικτών βάσει των οποίων 
έγινε η αρχική κατανοµή των πόρων του ΕΣΠΑ στα κράτη – µέλη της ΕΕ.  

Κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα 970 εκατοµµύρια ευρώ να 
διατεθούν κατά προτεραιότητα για δράσεις στους τοµείς της καταπολέµησης της 
ανεργίας των νέων, της ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος και του προσφυγικού.  

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την ελληνική Κυβέρνηση είναι τα µέσα Σεπτεµβρίου, 
ενώ σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η συγκεκριµένη προθεσµία, τότε η χώρα µας 
κινδυνεύει να χάσει τα χρήµατα αυτά. 

Πηγή: http://www.skai.gr 

15.07.2017 Προκήρυξη δράσεων «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» 

 

Οι ειδικές δράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 
σκοπεύουν στη συνεργασία µεταξύ δυναµικών επιχειρήσεων και Οργανισµών 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτοµίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσµατα αξιοποιούνται 
και ενσωµατώνονται σε αλυσίδες αξίας 

Η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την 
υλοποίηση εµβληµατικού χαρακτήρα έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτοµίας µε την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, µεθόδων, πρωτότυπων 
ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόµων εφαρµογών και 
διαδικασιών µε πυλώνες παρέµβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκµηρίωση και 
ανάδειξη µνηµείων, έργων τέχνης, αντικειµένων και άλλων ιστορικών στοιχείων 
πολιτισµού. Αυτό θα επιτευχθεί µε την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία σε 
πραγµατικές συνθήκες προσβάσιµων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε 
χώρους, όπως µουσεία, µνηµεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και 
συντήρησης, τα οποία χρησιµοποιούν καινοτόµες τεχνικές(open labs). 

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι: 

α) Οργανισµοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που 
αντιµετωπίζονται ως Οργανισµοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων»,  

β) Επιχειρήσεις και  

γ) Φορείς Πολιτισµού (ισχύει µόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ») όπου θα αντιµετωπίζονται ως: 

i) «Λοιποί φορείς που αντιµετωπίζονται ως οργανισµοί έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων» ή ως 



ii) Επιχειρήσεις  

Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται, ανάλογα µε την ειδική δράση, από 
σύµπραξη:  

- Οργανισµών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάµενων επιχειρήσεων ή από 
σύµπραξη ερευνητικών οργανισµών, είτε  

- Οργανισµών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάµενων επιχειρήσεων και 
φορέων πολιτισµού. 

Το αντικείµενο των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα πρέπει να εντάσσεται σε 
συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης και προτεραιότητα. 

 

14.07.2017 Στήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων έρευνας και τεχνολογίας µέσω 
φοροαπαλλαγών 

 

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ ΒΆ 2351/ 11.07.2017) η 
υπουργική απόφαση που καθορίζει τα «Κριτήρια χαρακτηρισµού δαπανών 
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων». 

Η απόφαση αυτή σε συνδυασµό µε τον Φορολογικό Κώδικα προβλέπει οι δαπάνες 
που σχετίζονται µε αποσβέσεις εξοπλισµού, ο οποίος χρησιµοποιείται για τις ανάγκες 
υλοποίησης ερευνητικών έργων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής τους, προσαυξηµένες κατά 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

Επιπρόσθετα διευρύνονται τα κριτήρια χαρακτηρισµού των εν λόγω δαπανών και 
εισάγονται σαφείς και πιο ευνοϊκές για καινοτόµες επιχειρήσεις διατάξεις καθώς 
πλέον συµπεριλαµβάνονται οι αποσβέσεις για κτίρια και λειτουργικές δαπάνες. 

 

 

07.07.2017 Ποιοι και πώς θα πάρουν επιδότηση για νέα τουριστική µονάδα 

 

Τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη δηµιουργία νέων τουριστικών 
επιχειρήσεων, προβλέπει το νέο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ που φέρει τον τίτλο 
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων». Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ 
(δηµόσια δαπάνη), ενώ ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός της κάθε επένδυσης 
µπορεί να κυµαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ. 



Βέβαια, το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να είναι και µεγαλύτερο των 400.000 ωστόσο, 
το επιπλέον ποσό δεν θα επιδοτείται, αλλά θα πρέπει να καλυφθεί, είτε µε ίδια 
κεφάλαια, είτε µε δανεισµό. Το δε ύψος της επιδότησης καθορίζεται στο 45%, 
ωστόσο µπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν υπάρχει πρόβλεψη για τη δηµουργία 
θέσεων απασχόλησης. ∆ηλαδή, ένας επενδυτής θα µπορούσε να λάβει επιχορήση έως 
και 200.000 ευρώ. 

Αναφορικά µε τον χρόνο προκήρυξης του προγράµµατος, εκτιµάται ότι γίνει τον 
ερχόµενο Σεπτέµβριο. 

Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του προγράµµατος, είναι οι παρακάτω 
δραστηριότητες: 

α) Τουριστικά Καταλύµατα (σύµφωνα µε τον Ν.4276/2014) 

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα 

1. Ξενοδοχεία δυναµικότητας από 20 έως και 50 κλίνες 

Σηµειώνεται ότι δυναµικότητα ξενοδοχειακού καταλύµατος µεγαλύτερη των 50 
κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισµού - απόρριψης της πρότασης. Το τµήµα 
ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναµικότητα άνω των 50 κλινών 
θα χρηµατοδοτηθεί µε ίδια κεφάλαια. 

2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύµατα εντός παραδοσιακών κτισµάτων που 
προβλέπονται στο π.δ.33/1979 

3. Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα 

1. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες υπό τον 
περιορισµός ότι ο ελάχιστος αριθµός κατοικιών θα ανέρχεται στις τέσσερις. 

2. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα (3 και 4 κλειδιά) υπό τον 
περιορισµό ότι η ελάχιστη δυναµικότητα θα ανέρχεται σε 20 κλίνες. 

Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισµοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών µετά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου. Μη συµµόρφωση µε την παραπάνω απαίτηση µπορεί να 
επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.  

δ) Τουριστικά γραφεία 

1. Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 
(Α΄199) 

2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκινήτων. 



3. Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων 
άνω των 50 κ. εκατ. 

4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην 
κυριότητα, νοµή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του 
ν. 711/1977. 

5. Ναυλοµεσιτικά γραφεία που αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών 
πλοίων αναψυχής. 

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού 

Στην κατηγορία αυτή σύµφωνα, ενδεικτικά περιλαµβάνονται: 

1. Αθλητικός Τουρισµός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, 
µίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδροµίες, 
αετοσανίδα, κολύµβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήµατα), β) σε λίµνες - ποτάµια (π.χ. 
canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και 
ηµιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, 
αιωροπτερισµός- Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισµός άγριας 
ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά). 

2. Θαλάσσιος τουρισµός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του 
αθλητικού τουρισµού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή µορφή 
τουρισµού περιλαµβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται µε θαλάσσιες 
περιηγήσεις (κρουαζιέρες µε κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελµατικά σκάφη 
αναψυχής). 

3. Τουρισµός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισµός που αναπτύσσεται στις 
χαρακτηριζόµενες "φυσικές" περιοχές µε σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση 
οι τουρίστες, β) τουρισµός παρατήρησης και ερµηνείας της φύσης (π.χ. 
παρατηρητήρια, κέντρα ενηµέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) 
περιπατητικός τουρισµός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά µονοπάτια της 
υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισµός όταν η περιήγηση ή η εκδροµή γίνεται στην 
ύπαιθρο. Η µορφή αυτή συνδέεται και µε τον αθλητικό τουρισµό που αναπτύσσεται 
σε λίµνες - ποτάµια, ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές και ηµιαστικές περιοχές που 
αναφέρεται ανωτέρω. 

4. Άλλες ειδικές - εναλλακτικές µορφές τουρισµού: Ψυχαγωγικά και θεµατικά πάρκα 
π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα οµοιωµάτων (miniature parks) κ.ά. 

στ) Λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον Τοµέα του Τουρισµού 

Ως λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν περιέχονται στις 
παραπάνω κατηγορίες αλλά θα αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήµατος V 
Επιλέξιµες ∆ραστηριότητες (ΚΑ∆) στον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος που 
αναµένεται να δηµοσιευθεί. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ειδικά για τις επιλέξιµους τοµείς δραστηριότητας 
"Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)" (ΚΑ∆: 55.3 και αναλυτικούς 



αυτού), ο ανώτατος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου 
ορίζεται στις 200.000 ευρώ. 

Πηγή: Euro2day.gr 

05.07.2017 Ξεκινά σήµερα ο Β κύκλος του προγράµµατος ενίσχυσης πτυχιούχων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 
απέκτησαν το πρώτο τους πτυχίο µετά την 01/01/1995 και  

- Είναι ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ που έχουν κάνει την πρώτη έναρξη 
δραστηριότητας στη ∆ΟΥ µετά την 01/01/1995 και από 01/01/2006 µέχρι και την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραµµα δραστηριοποιούνται 
συνεχόµενα ως επαγγελµατίες σε αντικείµενο συναφές µε τον τίτλο σπουδών τους, 
δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Ή 

- Είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά την ηµέρα υποβολής 
της αίτησης)  

Ή 

- Είναι ΜΙΣΘΩΤΟΙ (πλήρους, µερικής ή εποχιακής απασχόλησης) 

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής - Εισοδηµατικά κριτήρια 

Ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 
και 2013 (πίνακας Γ2 εκκαθαριστικού) του ενδιαφερόµενου να µην υπερβαίνει τα 
22.000 ευρώ και σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδηµα να µην 
υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ. 

Επίσης, για τους υφιστάµενους επαγγελµατίες, ο µέσος όρος του συνόλου των 
ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 
2013 (κωδικός 551 του Ε3) να µην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί να κυµαίνεται από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ 

Ενδεικτικά επιδοτούνται: επαγγελµατικός παραγωγικός εξοπλισµός, ενοίκια 
επαγγελµατικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος µισθωτής εργασίας (σε 
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αµοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισµός (γραφεία, 
καθιστικά κλπ) και παρεµβάσεις προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ 

Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα 
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:  



Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, 
δικηγόρου, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, 
ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή 
σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, µουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 
σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, 
προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και µπορεί να γίνει σε 3 
διαφορετικές περιόδους  

 

 

 

28.06.2017 Παράταση για σχέδια προηγούµενων αναπτυξιακών και ΕΣΠΑ 

Η τροπολογία προβλέπει νέα προθεσµία, για τους επενδυτές, όχι για την υλοποίηση 
αλλά για τα παραστατικά δαπανών έως τις 31 Ιουλίου 2017. Καταληκτική 
ηµεροµηνία πάντως για όσες επιχειρήσεις είχαν ολοκληρώσει το 50% της επένδυσης 
είναι ως τις 30 Ιουνίου 2018.  

 

 

22.06.2017 Νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις  

Bonus έως και 15% στα ποσοστά ενίσχυσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων που 
δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, µέσω του προγράµµατος του ΕΣΠΑ για 
αναβάθµιση υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων ανήγγειλε η ειδική 
γραµµατέας του ΕΣΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα µιλώντας στο συνέδριο του Πανελληνίου 
Συνδέσµου Εξαγωγέων. Πρακτικά, όπως ανέφερε, το ποσοστό ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων αυτών µπορεί να ξεπεράσει και το 60% καθώς οι εξαγωγικές επιδόσεις 
προσθέτουν 10% στα προβλεπόµενα ποσοστά ενίσχυσης και η δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας επιπλέον 5%. 

Ο νέος κύκλος του προγράµµατος αναβάθµισης µικροµεσαίων επιχειρήσεων θα 
ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου ενώ η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο 
φάσεις, τον προσεχή Σεπτέµβριο και στις αρχές του 2018.  

Ανήγγειλε επίσης την ενεργοποίηση νέας δράσης ειδικά για τις µικροµεσαίες 
εξαγωγικές επιχειρήσεις που θα ενισχύει τη συµµετοχή σε εκθέσεις και 
επιχειρηµατικές αποστολές. Η δράση αυτή θα ενεργοποιηθεί στο τέλος Ιουλίου και 
θα έχει προϋπολογισµό 30 εκατοµµύρια ευρώ. 

 



19.06.2017 ∆έσµη δράσεων του ΕΣΠΑ µε στόχευση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις 

Εντός του Ιουλίου αναµένεται να ανακοινωθεί µια δέσµη δράσεων του ΕΣΠΑ µε 
στόχευση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

 

08.06.2017 Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ενίσχυσης πτυχιούχων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 

(Β κύκλος) 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που 
απέκτησαν το πρώτο τους πτυχίο µετά την 01/01/1995 και  

- Είναι ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ που έχουν κάνει την πρώτη έναρξη 
δραστηριότητας στη ∆ΟΥ µετά την 01/01/1995 και από 01/01/2006 µέχρι και την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραµµα δραστηριοποιούνται 
συνεχόµενα ως επαγγελµατίες σε αντικείµενο συναφές µε τον τίτλο σπουδών τους, 
δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Ή 

- Είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆ κατά την ηµέρα υποβολής 
της αίτησης)  

Ή 

- Είναι ΜΙΣΘΩΤΟΙ (πλήρους, µερικής ή εποχιακής απασχόλησης) 

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής - Εισοδηµατικά κριτήρια 

Ο µέσος όρος του εισοδήµατος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 
και 2013 (πίνακας Γ2 εκκαθαριστικού) του ενδιαφερόµενου να µην υπερβαίνει τα 
22.000 ευρώ και σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδηµα να µην 
υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ. 

Επίσης, για τους υφιστάµενους επαγγελµατίες, ο µέσος όρος του συνόλου των 
ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 
2013 (κωδικός 551 του Ε3) να µην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί να κυµαίνεται από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ 

Ενδεικτικά επιδοτούνται: επαγγελµατικός παραγωγικός εξοπλισµός, ενοίκια 
επαγγελµατικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος µισθωτής εργασίας (σε 
περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου), αµοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισµός (γραφεία, 
καθιστικά κλπ) και παρεµβάσεις προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ 



Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα 
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:  

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, 
δικηγόρου, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, 
ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή 
σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, µουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 
σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, 
προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και µπορεί να γίνει σε 3 
διαφορετικές περιόδους  

 

06.06.2017 Αύξηση προυπολογισµού για το πρόγραµµα «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» 

Σύµφωνα µε την τροποποίηση της προκήρυξης του προγράµµατος «Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης», ο προυπολογισµός του 
πρώτου κύκλου του προγράµµατος αυξάνεται από 50 σε 75 εκατοµµύρια. 

 

03.06.2017 Νέα παράταση του προγράµµατος ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

Ανακοινώθηκε νέα παράταση υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης ερευνητικών 
έργων στα πλαίσια της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» έως 
τις 15/6/2017  

 

02.06.2017 Τι είναι το Σχέδιο Γιουνκερ (Juncker) ; 

Προκειµένου να βελτιωθεί το επενδυτικό και οικονοµικό περιβάλλον στην περιοχή 
της ΕΕ και να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για ενισχυµένες επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει ξεκινήσει το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό και ως 
"Σχέδιο Juncker". Η πρωτοβουλία αυτή έχει τρεις τοµείς δραστηριότητας: 

1. Κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ για τα επόµενα χρόνια, µε τα οποία θα ενισχυθεί η επίδραση των δηµόσιων 
πόρων και θα ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. 

2. Στοχοθετηµένες επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν ότι οι πρόσθετες αυτές 
επενδύσεις θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας. 



3. Μέτρα για την εξάλειψη των εµποδίων για επενδύσεις, αυξάνοντας έτσι την 
ελκυστικότητα για επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ και κατά συνέπεια την επίδραση του 
σχεδίου. 

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI); 

Το EFSI είναι ένα από τα βασικά µέτρα του σχεδίου Juncker που ξεκίνησε από τον 
Όµιλο ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων - ΕΤΕ) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπέρβαση του 
σηµερινού κενού επενδύσεων στην ΕΕ. Κατά τα επόµενα χρόνια, το EFSI προτίθεται 
να ενθαρρύνει επενδύσεις ύψους 315 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

Ποιος µπορεί να υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης µε την υποστήριξη του EFSI; 

- Φορείς παντός µεγέθους - συµπεριλαµβανοµένων εταιρειών κοινής ωφέλειας, 
εταιρειών ειδικού σκοπού ή εταιρειών σχεδιασµού, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
(έως 250 εργαζοµένων) και µεσαίων κεφαλαίων (µέχρι 3.000 υπαλλήλους) 

- Οντότητες του δηµόσιου τοµέα 

- Εθνικές τράπεζες ανάπτυξης ή άλλες τράπεζες που επιτρέπουν τη µεσολάβηση 
χρηµατοδότησης 

- Ταµεία και όλες τις άλλες µορφές κοινών επιχειρήσεων  

Ποιο είδος έργων είναι επιλέξιµο για υποστήριξη από το EFSI; 

Το EFSI θα επικεντρωθεί σε έργα µε υψηλότερο κίνδυνο από τα έργα που είναι 
επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στις συνήθεις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η 
άµεση χρηµατοδότηση (δανειοδότηση) µε τη στήριξη του EFSI είναι δυνατή µόνο σε 
περίπτωση έργων που υπερβαίνουν τα 50 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ τα σχέδια µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων µέχρι 50 εκατοµµυρίων ευρώ θα αξιολογούνται µέσω 
ενδιάµεσου φορέα. 

Βασικοί τοµείς για επενδύσεις στο πλαίσιο του EFSI είναι: 

- Στρατηγική υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής, της µεταφορικής και 
της ενεργειακής υποδοµής 

- Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση 

- Εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµίες 

- Περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα, έργα αστικής ανάπτυξης 

- Υποστήριξη των ΜΜΕ και των µεσαίων κεφαλαίων  

 

25.05.2017 Aναπτυξιακός Νόµος - παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων 



 

Με σηµερινή ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017 η προθεσµία ολοκλήρωσης 
του 50% των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν.3908/2011 και η οποία έληγε στις 30 Ιουνίου 2017.  

 

24.05.2017 Πακέτο 25 εκατ. ευρώ για ενίσχυση µίνι συνεταιρισµών 

 

Σε διαβούλευση τίθεται το σχέδιο της υπουργικής απόφασης αναφορικά µε την 
παροχή οικονοµικών κινήτρων για τη δηµιουργία νέων αγροτικών συνεταιρισµών σε 
όλη την Ελλάδα. 

Το µέτρο, ύψους 25 εκατοµµυρίων ευρώ, απευθύνεται σε νέες οµάδες παραγωγών και 
οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά την 26η Απριλίου 
2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων. 

Με την υπουργική απόφαση, που έχει παρουσιάσει το «Εθνος» σε παλαιότερο 
δηµοσίευµα και που καθορίζει τη διαδικασία, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα 
κριτήρια για την αναγνώριση των οµάδων και των οργανώσεων παραγωγών, κατ’ 
ουσίαν ανοίγει ο δρόµος για τη σύσταση µικρών αγροτικών συνεργατικών σχηµάτων 
ακόµη και µε πέντε παραγωγούς, που σκοπό θα έχουν να ενισχύσουν τη 
διαπραγµατευτική τους ικανότητα στην αγορά, παρέχοντας οικονοµική στήριξη που 
θα χρηµατοδοτεί τις λειτουργικές τους δαπάνες. 

Το µέτρο αυτό στοχεύει στην οργάνωση των παραγωγών σε οµάδες ή οργανώσεις 
στον τοµέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν από κοινού τις 
προκλήσεις της αγοράς, να διευρύνουν τον αριθµό των πιθανών αγοραστών και να 
µειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής τα οποία θα επιτύχουν µε: 

• Την προσαρµογή της παραγωγής και των προϊόντων στις απαιτήσεις της αγοράς, 

• Την από κοινού διάθεση εµπορευµάτων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της 
προετοιµασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασµού 
χονδρεµπόρων, 

• Τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή και 
ιδίως σε σχέση µε τη συγκοµιδή και τη διαθεσιµότητα, 

• Τη µείωση του κόστους παραγωγής µέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών 
υποδοµών, 

• Την ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εµπορίας και τη 
διευκόλυνση διαδικασιών καινοτοµίας. 



Στο πλαίσιο του µέτρου, υποστηρίζεται η σύσταση οµάδων παραγωγών και 
οργανώσεων παραγωγών παρέχοντάς τους ενίσχυση για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε ετήσια βάση µε τη µορφή ποσού στήριξης (κατ’ 
αποκοπή ενίσχυση) το οποίο αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εµπορεύσιµης αξίας 
των προϊόντων της οµάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών. 

Οι νεοσύστατες οντότητες θα µπορούν να ενισχυθούν οικονοµικά µε ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό για τα 5 πρώτη έτη λειτουργίας τους. Βασική βέβαια προϋπόθεση 
είναι η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς διάρκειας που θα µπορεί να 
περιλαµβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες 
προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισµό και υποδοµές κ.λπ. 

Θα λαµβάνουν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους το 10% του κύκλου εργασιών τους 
και µέχρι 100.000 ευρώ για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Για τα επόµενα 
τέσσερα χρόνια τα ποσά στήριξης θα µειώνονται κατ’ έτος κατά 2 ποσοστιαίες 
µονάδες. 

Επειδή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, οι νεοσύστατες οµάδες και οργανώσεις 
παραγωγών δεν θα µπορούν να αποδείξουν κύκλο εργασιών για να ενισχυθούν µε το 
10% του τζίρου τους, θα αναγνωρίζεται ο µέσος όρος των προηγούµενων τριών 
χρόνων των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν τα σχήµατα. Προϋπόθεση βέβαια γι’ 
αυτό θα είναι η προσκόµιση τιµολογίων της προηγούµενης τριετίας. 

Ο ελάχιστος αριθµός µελών για τις οµάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις 
οµάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής 
παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθµ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 
601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά. 

Πηγή:ethnos.gr 

 

11.05.2017 Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας της Ενιαίας ∆ράσης 
«Ερευνώ – ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ» 

 

Ανακοινώθηκε η απόφαση παράτασης της καταληκτικής ηµεροµηνίας της Ενιαίας 
∆ράσης «Ερευνώ – ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ» έως την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και 
ώρα 16:00. 

 

04.05.2017 Προκηρύχθηκε η δράση 4.2.1 για την µεταποίηση, εµπορία ή/και 
ανάπτυξη γεωργικών προιόντων 

 

Επιλέξιµοι κλάδοι 



α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια 

β) Γάλα 

γ) Αυγά 

δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα 

ε) Ζωοτροφές 

στ) ∆ηµητριακά 

ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

η) Οίνος 

θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί 

ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων) 

ια) Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά 

ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές 
πρώτες ύλες) 

∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις εκτός από όσες λειτουργούν υπό τη µορφή της 
κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

Κατώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός 600.000 € 

Υποβολή αιτήσεων από 16/05/2017 

 

03.05.2017 Ερώτηση στο κοινοβούλιο για την πορεία του ΕΣΠΑ 

Το ζήτηµα της ενεργοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 έφερε στη Βουλή, 
ο βουλευτής Κορινθίας κος Χρίστος ∆ήµας. 

Σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε, ζήτησε µε βάση τον προγραµµατισµό που είχε 
ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στοιχεία για την πορεία 
δεκαέξι (16) δράσεων που είχαν ως εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το “α’ τρίµηνο του 2017” 
(https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/Odigos_Ergaleia_ESPA.pdf). 

 



28.04.2017 Απόφαση παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης στη 
δράση "Νεοφυής Επιχειρηµατκότητα" 

Με Υπουργική Απόφαση (ΥΠΟΑΝ 2002/723/Α2/27.04.2017) παρατάθηκε η 
προθεσµία υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών ένταξης στη δράση 
«Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).  

Η νέα προθεσµία υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών ένταξης είναι έως 
την 15 Ιουνίου 2017 και είναι οριστική (µη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του 
επιχειρηµατικού σχεδίου).  

Για όσες αιτήσεις χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών σχεδίων υποβληθούν τα 
δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία, θα εξετάζονται κατά 
προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηµατικά σχέδια θεµελιώνεται το δικαίωµα υπαγωγής 
τους στη δράση θα εκδίδεται άµεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη ∆ράση.  

 

25.04.2017 Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα 
καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού» και «Επενδύσεις Μείζονος 
Μεγέθους» 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, προς 
ικανοποίηση σχετικών αιτηµάτων υποψήφιων επενδυτών, η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του 
αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2017, εφόσον δεν 
εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισµός τους. 

 

25.04.2017 Προσπάθεια επιτάχυνσης δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 

Κινητικότητα για την εξοµάλυνση της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), µέσω του οποίου «περνούν» όλες οι δράσεις - 
προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ, καταγράφεται στο υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι η υπέρβαση των 
καθυστερήσεων και η επίτευξη της πλήρους λειτουργίας του συστήµατος, καθώς στο 
αµέσως επόµενο διάστηµα η υλοποίηση του ΕΣΠΑ και η τόνωση των επενδύσεων θα 
βρεθεί στην «πρώτη γραµµή» και µάλιστα µε πρωθυπουργική εντολή. 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι επιτελείς του υπουργείου αναζητούν τρόπους για την 
επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, 
αποπληρωµής τους και προκήρυξης των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µέσω της 
αύξησης του ανθρώπινου δυναµικού που χειρίζεται το σύστηµα. Για τον λόγο αυτό 
διπλασιάστηκε το προσωπικό της Μονάδας Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης (ΜΟ∆ Α.Ε.), 
ενώ στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να υπογραφεί και σύµβαση µεταξύ της ΜΟ∆ 
και του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), βάσει της οποίας το ΕΚΤ θα 
συµβάλει στην αναβάθµιση και στην ορθή λειτουργία του ΠΣΚΕ.  



Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΠΣΚΕ, το οποίο εγκαινιάστηκε κατά την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020, αποτελεί ένα ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό 
σύστηµα, µέσω του οποίου γίνεται ο χειρισµός όλων των διαδικασιών που εµπίπτουν 
στο ΕΣΠΑ. Ωστόσο, λόγω του ότι τίθεται σε εφαρµογή για πρώτη φορά, έχουν 
καταγραφεί ορισµένες δυσλειτουργίες που έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση 
των αξιολογήσεων και κατ επέκταση υλοποίησης του ΕΣΠΑ. 

Η παροχή υπηρεσιών του ΕΚΤ προς τη ΜΟ∆ θα αποπληρωθεί από το ΕΣΠΑ µε το 
ποσό των 2,030 εκατ. ευρώ µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τεχνική 
Βοήθεια, καθώς διαµορφώθηκε ειδική προκήρυξη µε αποκλειστικό δικαιούχο το 
ΕΚΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες του ΕΚΤ προς τη ΜΟ∆ αφορούν όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την επέκταση του ΠΣΚΕ, µε βασικότερες την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
εφαρµογών του ΠΣΚΕ για την υποδοχή και διαχείριση νέων δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων που θα προκηρυχθούν και την προτυποποίηση των επιµέρους modules 
των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρµογών προκειµένου αυτά να είναι ευκολότερα 
αξιοποιήσιµα σε επικείµενες δράσεις µειώνοντας τις µελλοντικές ανάγκες σε 
προγραµµατιστικό δυναµικό για το ελληνικό δηµόσιο. 

Όπως αναφέρουν ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε 
την αύξηση του προσωπικού που χειρίζεται το ΠΣΚΕ, την προτυποποίηση των 
προσκλήσεων και τη βελτίωση της επικοινωνίας των κεντρικών υπηρεσιών µε τις 
διαχειριστικές αρχές, η αξιολόγηση των προτάσεων, οι πληρωµές και οι προκηρύξεις 
προγραµµάτων θα επιταχυνθούν γεωµετρικά. 

Το προφίλ του ΠΣΚΕ 

Σηµειώνεται ότι στο Data Center της ΜΟ∆ είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί το 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο υποστηρίζει έως σήµερα 47 
δράσεις κρατικών ενισχύσεων. Μέσω του ΠΣΚΕ υποστηρίζονται όλες οι διαδικασίες 
παρακολούθησης του κύκλου ζωής των επενδυτικών προτάσεων που αιτούνται 
κρατικών ενισχύσεων (υποβολή, παρακολούθηση, έλεγχοι, πληρωµές κ.λπ.) και 
καταγράφονται όλα τα απαραίτητα στάδια.  

Επιπλέον, µέσα από το υποσύστηµα επιτελικής πληροφόρησης παράγεται αξιόπιστη 
πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο και εξαγωγή σύνθετων και συνδυαστικών 
αναφορών (reporting). 

Πηγή naftemporiki.gr 

 

18.04.2017 Πώς οι δικαιούχοι θα πάρουν επιδότηση για δορυφορική τηλεόραση 

Εγκύκλιο για το πρόγραµµα επιδοτούµενης δορυφορικής πρόσβασης των µόνιµων 
κατοίκων των αποµακρυσµένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς 
σταθµούς ελεύθερης λήψης εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Αντικείµενο της 
δράσης είναι η παροχή προς τους δικαιούχους πολίτες δηµόσιας επιχορήγησης για 



την απόκτηση δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς 
σταθµούς ελεύθερης λήψης. 

∆ικαιούχοι της δράσης είναι οι µόνιµοι κάτοικοι των περιοχών - οικισµών των ∆ήµων 
Αλεξανδρούπολης, ∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδας, Σαµοθράκης, Σουφλίου (Ν. Έβρου), 
Μύκης, Ξάνθης (Ν. Ξάνθης), Αρριανών (Ν. Ροδόπης), Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, 
Καλύµνιων, Κάσου, Λειψών, Πάτµου, Σύµης, Τήλου, Χάλκης (Ν. ∆ωδεκανήσου), 
Φούρνων Κορσεών (Ν. Σάµου) και Ψαρών (Ν. Χίου) του επισυναπτόµενου Πίνακα 
∆ικαιούχων Περιοχών - Οικισµών.  

Φορείς υλοποίησης της δράσης ορίζονται οι οικείοι ∆ήµοι, στους οποίους ανατίθενται 
οι αρµοδιότητες: α) της πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης, β) της έκδοσης της 
Βεβαίωσης Μόνιµης Κατοικίας για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση και γ) 
της ενηµέρωσης των λοιπών εµπλεκόµενων φορέων της δράσης σχετικά µε την 
πορεία υλοποίησης της και η συνεργασία µε αυτούς για την επίλυση των ζητηµάτων 
που ενδέχεται να προκύψουν. 

Πηγή xronos.gr 

 

13.04.2017 Καλό Πάσχα 

Σας ευχόµαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση 

 

10.04.2017 Erasmus νέοι Επιχειρηµατίες 

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηµατίες είναι ένα πρόγραµµα διασυνοριακής ανταλλαγής το 
οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηµατίες την ευκαιρία να αποκοµίσουν 
γνώσεις από έµπειρους επιχειρηµατίες οι οποίοι διευθύνουν µικρές επιχειρήσεις σε 
κάποια από τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες. 

Η ανταλλαγή εµπειριών πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της παραµονής κοντά 
στον έµπειρο επιχειρηµατία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηµατία να αποκτήσει 
τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης µίας µικρής επιχείρησης.Ο 
επιχειρηµατίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την 
επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί µε εταίρους από άλλες 
χώρες ή να ενηµερωθεί για νέες αγορές. 

 

06.04.2017 Κ. Κρέτσου: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την απορρόφηση του 
ΕΣΠΑ  

Χρήµατα έχουµε στις Βρυξέλλες για πολλά έργα, αλλά συχνά αυτά περιµένουν, γιατί 
οι χώρες – µέλη δεν έχουν τη διοικητική ικανότητα να διαχειριστούν τα έργα», 
ανέφερε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., Κορίνα Κρέτσου µιλώντας 



σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Περιφερειών της 
Βουλής. 

H ρουµάνα Επίτροπος υποσχέθηκε τη συνέχιση στήριξης της Ελλάδας για ένα 
«ανταγωνιστικό µοντέλο», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στη χώρα µας για την 
απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, καθώς -όπως είπε- δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ 
από Ευρωπαϊκούς πόρους. 

 

05.04.2017 Αυξάνεται ο προϋπολογισµός σε τρία προγράµµατα ΕΣΠΑ για την 
επιχειρηµατικότητα 

Την αύξηση του προϋπολογισµού και των ωφελούµενων στα τρία πρώτα 
προγράµµατα του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ανακοίνωσε 
σήµερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ιστοσελίδας iefimerida.gr 

Σύµφωνα µε το ίδο δηµοσίευµα, αυξάνονται συνολικά κατά 156 εκατοµµύρια ευρώ οι 
προϋπολογισµοί τριών δράσεων επιχειρηµατικότητας (Ά Κύκλος) που συγκέντρωσαν 
µεγάλο ενδιαφέρον, αύξηση που µεταφράζεται σε περισσότερους από 3.300 
ωφελούµενους: 

• Στη δράση «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» ο 
προϋπολογισµός αυξάνεται κατά 25 εκατ. ευρώ. 

• Στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» ο προϋπολογισµός αυξάνεται κατά 19 
εκατ. ευρώ. 

• Τέλος, στη δράση «Ενίσχυση υφιστάµενων ΜΜΕ» ο προϋπολογισµός αυξάνεται 
κατά 112 εκατ. ευρώ. 

 

31.03.2017 Εκτός στόχων οι νέες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 

Μόνο 1 από τις 16 προκηρύξεις που είχαν προγραµµατιστεί να ξεκινήσουν µέσα στο 
πρώτο τρίµηνο του 2017 και είχαν περιληφθεί σε σχετικό φυλλάδιο του υπουργείου 
(https://www.espa.gr/Style%20Library/Banners/Odigos_Ergaleia_ESPA.pdf) 
προκηρύχθηκε µέχρι σήµερα. 

 

20.03.2017 2017 - 2021: Επιχορήγηση ξενοδοχείων για διατήρηση θέσεων 
εργασίας 

Πενταετές πρόγραµµα (2017-2021) επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
συνολικού ύψους 5 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειµερινή 
περίοδο ενέκριναν οι συναρµόδιοι αναπληρωτές υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Ράνια Αντωνοπούλου, και Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης. 



Η δαπάνη του προγράµµατος βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆ και 
κατανέµεται σε ετήσια βάση, σε 1 εκατ. ευρώ κάθε έτος από το 2017 έως και το 2021. 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ (αριθµ. οικ. 6660/137/ 2017), η ενίσχυση που λαµβάνει µια 
επιχείρηση βάσει της απόφασης αυτής, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis 
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειµερινή περίοδο και 
συγκεκριµένα από την 1η Νοεµβρίου έως την 28η/29η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. 

Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι δικαιούνται 
επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της 
επιµήκυνσης. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Στο πρόγραµµα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές µονάδες µπορούν να 
υπαχθούν οι κάθε µορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Λειτουργούν εκτός της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων) και του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλεως Θεσσαλονίκης. 

β) Έχουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ και 

γ) Είναι εποχικές, δηλαδή είχαν διακόψει τη συνεχόµενη λειτουργία τους 
τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούµενη πενταετία του έτους της έναρξης του 
χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης, και συγκεκριµένα τη χρονική περίοδο από 
την 1η Νοεµβρίου µέχρι την 28η /29η Φεβρουαρίου, εκτός εάν µετείχαν σε ένα 
τουλάχιστον από τα προηγούµενα προγράµµατα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη 
χειµερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να 
λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται αυτού της έναρξης του 
χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη 
συνεχόµενη λειτουργία τους κατά το προηγούµενο έτος πριν από την 1η Νοεµβρίου. 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεµβρίου του 
έτους που προηγείται αυτού της έναρξης του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης 
και µετά, δεν επιχορηγούνται. 

δ) Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για τους οποίους θα ζητήσουν να επιχορηγηθούν, να 
δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος 
της επιµήκυνσης. 

Το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της επιχείρησης και διατήρησης των θέσεων 
εργασίας για το οποίο µπορούν να επιχορηγηθούν οι διατηρούµενες θέσεις ορίζεται 
από την 1η Νοεµβρίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και σε καµία 
περίπτωση πέραν της 28ης /29ης Φεβρουαρίου. 

Όροι επιχορήγησης 



Οι ηµέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν µπορούν να υπερβαίνουν 
τον αριθµό των ηµερήσιων επιδοµάτων ανεργίας που δικαιούται ο 
ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος επιµήκυνσης της 
λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφαιρούνται από την τακτική 
επιδότηση της ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος. 

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης είναι ίσο µε 
το ηµερήσιο επίδοµα ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ηµέρα 
ασφάλισής του, µε ανώτερο όριο τις 25 ηµέρες ανά µήνα και τις 100 ηµέρες για όλο 
το χρονικό διάστηµα της επιµήκυνσης. 

Πηγή naftemporiki.gr 

 

15.03.2017 Θετικά τα αποτελέσµατα της online παρουσίας των επιχειρήσεων 

Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και 
Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συνεργασία µε 
το Douleutaras.gr, µε τη συµµετοχή 430 εκπροσώπων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
διαφόρων κατηγοριών, το 77% των επιχειρήσεων έχει online παρουσία και τέσσερις 
στους πέντε επιχειρηµατίες δηλώνουν ότι έχουν δει θετικά αποτελέσµατα µέσω της 
online παρουσίας τους. 

Η online παρουσία των επιχειρήσεων (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό κατάστηµα, 
εφαρµογή κλπ) θα επιδοτηθεί µέσω του νέου προγράµµατος του ΕΣΠΑ για την 
επιδότηση επιχειρήσεων του λιανεµπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία). 

 

13.03.2017 Προκήρυξη ∆ράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Η ∆ράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των 
υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστηµα της έρευνας και 
καινοτοµίας.  

Οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες 
µε βάση το µέγεθός τους (µικρές, µεσαίες, µεγάλες).  

Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης µπορούν να υποβάλλονται 
είτε από µεµονωµένες επιχειρήσεις, είτε από οµάδες επιχειρήσεων, είτε από 
συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς οργανισµούς. 

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι µπορούν να 
δηµιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους µίγµα ενεργειών, αξιοποιώντας 
ένα ευρύ φάσµα ενισχυόµενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιοµηχανική έρευνα, 
πειραµατική ανάπτυξη, µελέτες σκοπιµότητας) 



• δράσεις προώθησης της καινοτοµίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισµούς έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων) 

• υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, συµβουλευτικές 
υπηρεσίες). 

 

10.03.2017 Επιδότηση από την Google µε το πρόγραµµα «Digital News 
Initiative»  

Την έναρξη του τρίτου γύρου αιτήσεων για χρηµατοδοτήσεις έργων που αφορούν την 
εξάσκηση ψηφιακής δηµοσιογραφίας και υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων 
επιχειρηµατικών µοντέλων, ή ακόµα και την αλλαγή του τρόπου που αξιοποιείται η 
νέα πληροφόρηση στο ψηφιακό περιβάλλον, ανακοίνωσε η Google. 

Ειδικότερα, το 2016 το Ταµείο Καινοτοµίας της Google "Digital News Initiative" 
(DNI), η πρωτοβουλία των 150 εκατ. ευρώ µε σκοπό την στήριξη της καινοτοµίας 
στην Ευρωπαϊκό ∆ηµοσιογραφικό Κλάδο, προσέφερε 51 εκατοµµύρια ευρώ σε 251 
φιλόδοξα έργα ψηφιακής δηµοσιογραφίας σε 27 χώρες. Σήµερα, όπως ανακοινώθηκε, 
η Google ανοίγει το Ταµείο για τον τρίτο γύρο αιτήσεων, οι οποίες θα γίνονται 
αποδεκτές µέχρι τις 20 Απριλίου.  

Το Ταµείο, όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σχεδιάστηκε για να παρέχει 
βραβεία χωρίς δεσµεύσεις σε αυτούς που αναζητούν τον χώρο και τα χρήµατα να 
πειραµατιστούν. Με το Ταµείο DNI, η εταιρεία θέλει να δώσει σε νέες προσεγγίσεις 
τη δυνατότητα του πειραµατισµού και της ανάπτυξης.  

Για να υπάρξει χρόνος στους επίδοξους αιτούντες να προετοιµαστούν, ο φετινός 
γύρος αιτήσεων θα είναι ανοιχτός για τις επόµενες 6 εβδοµάδες, µε καταληκτική 
ηµεροµηνία την 20η Απριλίου.  

Η πρόσκληση αφορά έργα που φέρνουν φρέσκο τρόπο σκέψης στην πρακτική της 
ψηφιακής δηµοσιογραφίας, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 
µοντέλων, ή ακόµα και την αλλαγή του τρόπου που χρησιµοποιούνται και 
καταναλώνονται τα νέα στο ψηφιακό περιβάλλον. Η εστίαση από την Google σε 
αυτόν το τρίτο γύρο του DNI βρίσκεται στην ανάδειξη και δηµιουργία νέων 
επιχειρηµατικών µοντέλων και την εύρεση νέων πιθανών εσόδων για τον κλάδο.  

Το Digital News Initiative, που ξεκίνησε σαν συνεργασία ανάµεσα στην Google και 
µερικών Ευρωπαϊκών ∆ηµοσιογραφικών Οργανώσεων, έχει αναπτυχθεί σε ένα 
οικοσύστηµα πάνω από 180 συµµετεχόντων, οι οποίοι εργάζονται από κοινού για να 
στηρίξουν την υψηλής ποιότητας δηµοσιογραφία µέσα από την τεχνολογία και την 
καινοτοµία. Μέρος αυτής της συνεργασίας είναι το έργο ανοιχτού κώδικα 
"Accelerated Mobile Pages" που αφορά σελίδες κινητών και ο εξειδικευµένος 
YouTube Player για Εκδότες, που χρησιµοποιείται από τους µεγαλύτερους 
ενηµερωτικούς ιστοτόπους στην Ευρώπη.  



Η πρωτοβουλία DNI είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στον κλάδο 
ψηφιακής ∆ηµοσιογραφίας της Ευρώπης, είτε είναι µικρή ή µεγάλη, νεοφυής ή 
υφιστάµενη επιχείρηση.  

Χρονοδιάγραµµα  

Στις 07/03/2017: Ανοίγει ο µηχανισµός υποβολής αιτήσεων, στις 20/04/2017 είναι η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, στις 27/06/2017 το τρίτο συµβούλιο 
συνεδριάζει και στις 05/07/2017 ανακοινώνονται τα χρηµατοδοτούµενα έργα  

Πώς λειτουργεί το Ταµείο  

Έργα  

Αναζητούνται έργα που επιδεικνύουν νέο τρόπο σκέψης στην εφαρµογή της 
ψηφιακής δηµοσιογραφίας, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη νέων οικονοµικών 
µοντέλων, ή ακόµα και την αλλαγή του τρόπου που χρησιµοποιούνται και 
καταναλώνονται τα νέα στο ψηφιακό περιβάλλον. Τα έργα µπορεί να είναι σε 
πειραµατικό στάδιο, αλλά θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρους στόχους και σηµαντική 
ψηφιακή παρουσία. ∆εν υπάρχει καµία απαίτηση να χρησιµοποιηθούν προϊόντα της 
Google. Τα πετυχηµένα έργα θα πρέπει να επιδεικνύουν καινοτοµία και να έχουν 
θετική επίδραση στην παραγωγή πρωτογενούς ψηφιακής δηµοσιογραφίας και στην 
µελλοντική βιωσιµότητα των ειδησεογραφικών επιχειρήσεων.  

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας  

Το Ταµείο είναι διαθέσιµο για εδραιωµένους εκδότες, εκδότες που 
δραστηριοποιούνται µόνο στο διαδίκτυο, δηµοσιογραφικές νεοφυείς επιχειρήσεις 
(start-up), συµπράξεις εταιρειών και ατόµων σε χώρες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής 
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.  

Χρηµατοδότηση  

Υπάρχουν διαθέσιµες τρεις κατηγορίες χρηµατοδότησης:  

- Πρωτότυπα έργα: διαθέσιµη σε οργανισµούς και άτοµα που πληρούν τα κριτήρια 
καταλληλότητας και απαιτούν επιδότηση έως 50 χιλ. ευρώ. Αυτά τα έργα πρέπει να 
βρίσκονται σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε ιδέες που δεν έχουν σχεδιαστεί και υποθέσεις 
που δεν έχουν ακόµη δοκιµαστεί. Αυτού του είδους τα έργα θα προωθηθούν γρήγορα 
και θα χρηµατοδοτηθούν στο 100% του συνολικού κόστους τους.  

- Μεσαία έργα: διαθέσιµη σε οργανισµούς που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας 
και απαιτούν επιδότηση έως 300.000 ευρώ. Θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις 
χρηµατοδότησης έως το 70% του συνολικού κόστους του έργου.  

- Μεγάλα έργα: διαθέσιµη σε οργανισµούς που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας 
και απαιτούν επιδότηση µεγαλύτερη των 300 χιλ. ευρώ. Θα γίνουν αποδεκτές 
αιτήσεις χρηµατοδότησης έως το 70% του συνολικού κόστους του έργου. Η 
χρηµατοδότηση έχει όριο το 1 εκατοµµύριο ευρώ.  



Υπάρχουν εξαιρέσεις στο όριο του 1 εκατ. ευρώ για µεγάλα έργα, τα οποία 
αποτελούν συνεργασία µερών (π.χ. διεθνή, τοµεακά, συνεργασία πολλών 
οργανισµών) ή έργα που ωφελούν σηµαντικά το γενικότερο οικοσύστηµα της 
δηµοσιογραφίας.  

Για περισσότερες λεπτοµέρειες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας DNI 
(https://digitalnewsinitiative.com), η οποία περιλαµβάνει τα κριτήρια 
καταλληλότητας, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα έντυπα αίτησης. Οι αιτήσεις 
πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά και η προθεσµία υποβολής είναι η 20η Απριλίου 
2017. 

Πηγή www.dikaiologitika.gr 

 

09.03.2017 Τέσσερις λόγοι για να συνεργαστώ µε σύµβουλο για την υλοποίηση 
έργου στο ΕΣΠΑ 

1) Κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή µιας επένδυσης σε πρόγραµµα 
του ΕΣΠΑ ο σύµβουλος έχει µελετήσει τα κριτήρια µε τα οποία θα αξιολογηθούν οι 
αιτήσεις και µπορεί να παρουσιάσει στην αίτηση τα στοιχεία αυτά της επιχείρησης 
και της επένδυσης τα οποία έχουν βαρύτητα στην αξιολόγηση. 

Μπορεί µια επιχείρηση µε καλύτερες προυποθέσεις να λάβει στο τέλος χαµηλότερη 
βαθµολογία από άλλη επιχείρηση που δεν είχε τόσο καλά στοιχεία και να µην 
εγκριθεί η επένδυση της επειδή δεν παρουσιάστηκαν επαρκώς τα στοιχεία τα οποία 
ενδιαφέρουν τον αξιολογητή. 

2) Κατά την υποβολή της αίτησης, ο σύµβουλος, έχει εικόνα για τις προυποθέσεις και 
τους όρους υλοποίησης της επένδυσης και είναι σε θέση να προστατεύσει τον 
επενδυτή από ενέργειες που πιθανόν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην υλοποίηση 
του έργου (πχ κτηριακές εργασίες που δεν είναι νόµιµες, µεγάλος προυπολογισµός 
έργου στον οποίο δεν µπορεί να ανταπεξέλθει η επιχείρηση). 

3) Κατά την αξιολόγηση της αίτησης συχνά ζητούνται πρόσθετα στοιχεία ή και 
προκύπτουν προβλήµατα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόρριψη της επενδυτικής 
πρότασης και µπορεί να χρειαστούν πρόσθετες ενέργειες (ενστάσεις) τις οποίες ο 
σύµβουλος µπορεί να τεκµηριώσει καλύτερα µε δεδοµένη την εµπειρία αντίστοιχων 
περιπτώσεων σε άλλα προγράµµατα. 

4) Κατά την υλοποίηση του έργου, µε δεδοµένο ότι ο σύµβουλος έχει διαχειριστεί 
πολλά έργα σε προηγούµενα αντίστοιχα προγράµµατα και διαχειρίζεται και άλλα 
έργα στο ίδιο πρόγραµµα έχει εικόνα για το τι θα ζητηθεί από τον επενδυτή σε κάθε 
φάση, µπορεί να τον συµβουλέψει ώστε να υλοποιήσει το έργο του χωρίς ταλαιπωρία 
στην συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και χωρίς να απολέσει 
πόρους της επιδότησης λόγω λαθών. 

Σηµειώνεται ότι στα περισσότερα προγράµµατα η αµοιβή του συµβούλου είναι 
επιλέξιµη δαπάνη και επιδοτείται.  



 

07.03.2017 Εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε ένα πρόγραµµα 
επιδότησης;  

Η κάλυψη των τυπικών προυποθέσεων που θέτει ένα πρόγραµµα επιδότησης για την 
συµµετοχή επιχειρήσεων (πχ περιορισµός σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή/και 
περιορισµός σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας) που 
συνήθως κυκλοφορούν ευρέως στα µέσα ενηµέρωσης ∆ΕΝ συνεπάγεται την έγκριση 
του επενδυτικού σχεδίου µιας επιχείρησης. 

Τα τυπικά κριτήρια για την ένταξη µιας επιχείρησης συνήθως καλύπτουν µισή από τις 
70-100 σελίδες της προκήρυξης ενός προγράµµατος. 

Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράµµατος 
βαθµολογούνται µε συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία τίθενται στην προκήρυξη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται εργασιακή εµπειρία, εκπαίδευση και κατάρτιση των 
επιχειρηµατιών, προηγούµενες επενδύσεις της επιχείρησης, οικονοµικά στοιχεία της 
επιχείρησης, πριµοδότηση εφόσον υπάρχουν εξαγωγές ή/και ύπαρξη καινοτοµίας στο 
επενδυτικό σχέδιο, εξετάζονται οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου (πχ αν 
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας), εξετάζονται οι προβλέψεις βιωσιµότητας 
της επιχείρησης, τα στοιχεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 
οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργήσει η επένδυση, η συµβολή της επένδυσης 
στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, η πληρότητα – σαφήνεια της 
επενδυτικής πρότασης. 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια η επενδυτική πρόταση λαµβάνει έναν βαθµό. 

Αν ο βαθµός αυτός είναι κάτω από κάποιο όριο που έχει τεθεί (πχ 50%) η πρόταση 
απορρίπτεται. 

Αν ο βαθµός αυτός είναι πάνω από το όριο που έχει τεθεί η πρόταση δεν εγκρίνεται 
αναγκαστικά. Οι προτάσεις µπαινουν σε µια λίστα µε βάση την βαθµολογία που 
έχουν λάβει (µε φθίνουσα σειρά) και χρηµατοδοτούνται µέχρι την εξάντληση του 
προυπολογισµού του προγράµµατος.  

Εποµένως είναι σηµαντικό κατά την προετοιµασία του επενδυτικού σχεδίου να έχουν 
εξεταστεί τα κριτήρια αξιολόγησης ώστε η επενδυτική πρόταση να λάβει την µέγιστη 
δυνατή βαθµολογία. 

Η εργασία εκτίµησης της βαθµολογίας που µπορεί να λάβει το επενδυτικό σας 
σχέδιο, εποµένως και µια εκτίµηση των πιθανοτήτων ένταξης του στο πρόγραµµα 
µπορεί να γίνει µε µεγάλη ακρίβεια από ένα γραφείο συµβούλων εφόσον 
αποφασίσετε να συνεργαστείτε µαζί του έγκαιρα (πολύ πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων). 

 



06.03.2017 Στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα 
της επιχείρησης; 

Στην προκήρυξη του κάθε προγράµµατος τίθενται τα κριτήρια αποκλεισµού και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων του συγκεκριµένου προγράµµατος. Εποµένως 
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί από την προκήρυξη του προγράµµατος ή 
από τον σύµβουλο µε τον οποίο συνεργάζεται για τους περιορισµούς που υπάρχουν 
στο πρόγραµµα για το οποίο ενδιαφέρεται. 

Γενικότερα, η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (πχ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), ∆ΕΝ 
αξιολογείται στα προγράµµατα επιδότησης, µε εξαίρεση προγράµµατα επιδότησης 
επιτοκίου δανείου τα οποία αξιολογούνται από την τράπεζα. 

 

03.03.2017 Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού µέσω του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου 

Ένα από τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόµου, που βρίσκεται σε ισχύ µέχρι 
τις 28 Απριλίου, είναι αυτό της ενίσχυσης µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Μέσω του συγκεκριµένου καθεστώτος, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον νόµο (πχ 
βιοτεχνίες) µπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά καινούργιου µηχανολογικού 
εξοπλισµού, την αγορά εξοπλισµού µε την µέθοδο του leasing, την αγορά 
µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός της µονάδας και την αγορά µηχανηµάτων 
από µονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 

Πλεονεκτήµατα του συγκεκιµένου καθεστώτος ενίσχυσης είναι 

- Η άµεση και µεµονωµένη αξιολόγηση των αιτήσεων.  

∆ηλαδή η κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται θα εξετάζεται άµεσα και δεν θα υπάρχει 
διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, δηλαδή η µοριοδότηση που θα λάβει η αίτηση 
δεν θα συγκρίνεται µε αυτή άλλων αιτήσεων προκειµένου να επιδοτηθούν οι αιτήσεις 
µε τα περισσότερα µόρια. 

- Η διενέργεια διοικητικών µόνο ελέγχων (έλεγχος παραστατικών, δικαιολογητικών 
κλπ) και µόνο δειγµατοληπτικά επιτόπιων ελέγχων (έλεγχος στον χώρο της 
επιχείρησης). 

Η αποφυγή του επιτόπιου ελέγχου αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον 
απαιτούµενο χρόνο για τον έλεγχο του έργου. 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς θα λάβουν φορολογική 
απαλλαγή, δηλαδή απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήµατος, για διάστηµα έως και 
15 έτη. 

Το ύψος της ενίσχυσης (φορολογική απαλλαγή) θα προκύπτει από το ποσοστό 
ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για την επένδυση και εξαρτάται από το 
µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.  



Παραδείγµατα 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Αττική έχει ποσοστό 
ενίσχυσης 30%, εποµένως για επένδυση 150.000 ευρώ θα λάβει φορολογική 
απαλλαγή 45.000 ευρώ 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία 
έχει ποσοστό ενίσχυσης 45%, εποµένως για επένδυση 150.000 ευρώ θα λάβει 
φορολογική απαλλαγή 67.500 ευρώ 

24.02.2017 Νέα προγράµµατα για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 
ετών  

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο δύο νέων προγραµµάτων απασχόλησης, 
για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, 
ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης 
(ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.  

Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε µειονεκτική 
και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, είναι δηλαδή εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων 
του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα άνω των έξι µηνών και των 12 µηνών αντίστοιχα 
και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων 
πλήρους απασχόλησης 

Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για 
χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών και στο πρόγραµµα µπορούν να 
συµµετάσχουν εργοδότες που κατά το µήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν 
προσωπικό έως 20 άτοµα µε πλήρη απασχόληση 

Το ύψος της επιχορήγησης και στα δύο προγράµµατα ορίζεται στο 50% του µηνιαίου 
µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου. Σε αυτό 
περιλαµβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζηµιώσεις του 
∆ώρου Χριστουγέννων, ∆ώρου Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας- µε ανώτατο όριο τα 
500 ευρώ µηνιαίως.  

 

21.02.2017 Τι είναι ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασµός - Escrow Account 

O Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασµός είναι ένας µηχανισµός που εξασφαλίζει 
στους δικαιούχους προγραµµάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο µε την 
προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. 

Για την αποδέσµευση της χρηµατοδότησης ο δικαιούχος πρέπει πρώτα να έχει 
ολοκληρώσει ένα µέρος του επενδυτικού σχεδίου. 



Στις δράσεις στις οποίες το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 100% τα τιµολόγια 
πρέπει να είναι µερικώς εξοφληµένα ως πρός τη µη επιλέξιµη δαπάνη (πχ ΦΠΑ). 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκταµιεύεται το υπόλοιπο ποσό υπέρ του 
προµηθευτή, δηλαδή τα χρήµατα δεν πιστώνονται στον δικαιούχο αλλά απευθείας 
στους προµηθευτές του. 

 

17.02.2017 Εξωστρέφεια - ∆ιεθνοποίηση ΜΜΕ 

Η δράση «Εξωστρέφεια - ∆ιεθνοποίηση ΜΜΕ» αποτελεί εξειδικευµένη δράση, µε 
χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα 
προσανατολισµένη στην οικονοµική υποστήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τόσο 
µεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων µε προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα 
(πλην τουρισµού) στρατηγικούς τοµείς της χώρας, που επιθυµούν τη βελτίωση της 
εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην 
παγκόσµια αγορά. 

Η δράση θα συµβάλλει αποτελεσµατικά τόσο στη διασφάλιση της βιωσιµότητας των 
επιχειρηµατικών προσπαθειών που αναπτύσσονται µέσα στο πλαίσιο των συνθηκών 
της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης, όσο και στη διεύρυνση της επιχειρηµατικής 
δράσης αυτών στις νέες ή στις αναδυόµενες αγορές.  

Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ενώ 
ενθαρρύνει τα υλοποιούµενα έργα των επιχειρήσεων προς επιλεγµένες κατευθύνσεις 
είτε σε επίπεδο οµοειδών επιχειρήσεων είτε σε επίπεδο αλυσίδων αξίας. 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε τουλάχιστον δύο ολοκληρωµένες 
διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισµοί, συνεργατικά σχήµατα.  

Ο Επιλέξιµος Προϋπολογισµός επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 30.000 € έως 
και 250.000€. Τα όρια του προϋπολογισµού θα εξαρτώνται από το µέγεθος της 
επιχείρησης. Αναµένεται µέσος όρος προϋπολογισµού στο σύνολο των επιχειρήσεων 
80.000 € 

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% (κατά µέσο όρο) 

Υποβολή προτάσεων Α κύκλου: Α τρίµηνο 2017 

 

16.02.2017 Πρόγραµµα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας µικροµεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων 



Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη 
δηµιουργία νέας µικροµεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της 
λειτουργίας της για διάστηµα έως 6 µηνών από την έναρξη.  

Επιλέξιµα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση 
καταλυµάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρηµένο 
στάδιο, χωρίς όµως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών 
οφειλόµενων στην οικονοµική κρίση. 

Έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία µονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και συµβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του 
προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Νέες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισµένους 
Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) σε επίπεδο πρόσκλησης.  

Επιχειρήσεις καταλυµάτων µε τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η 
νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόµενων στην οικονοµική κρίση. 

Επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων: 80.000 € - 400.000 
€, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε 
συµπληρωµατικότητα µε τον αναπτυξιακό νόµο για την ενίσχυση των ιδιωτικών 
επενδύσεων. 

Ποσοστό ενίσχυσης: 40% που αυξάνεται σε 50% σε περίπτωση που στο επενδυτικό 
σχέδιο περιλαµβάνεται η δαπάνη µισθολογικού κόστους. 

Αναµένεται εντός του πρώτου τριµήνου του 2017 

 

15.02.2017 Ανοίγουν µέχρι τα τέλη Απριλίου δυο νέα καθεστώτα του 
αναπτυξιακού νόµου 

Μέχρι τα τέλη Απριλίου θα ανοίξουν άλλα 2 «καθεστώτα» του νέου αναπτυξιακού 
νόµου (καινοτοµίες και cluster) και άλλα 2 ακόµη µέχρι το τέλος Ιουνίου 
(ολοκληρωµένα χωρικά κλαδικά και funds).  

Αυτό γνωστοποίησε µε δηλώσεις του στην εφηµερίδα «Αληθινές Ειδήσεις» ο 
υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου, αναφερόµενος στη 
δυναµική του νέου αναπτυξιακού νόµου και την επίδρασή του στην οικονοµία, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

 

14.02.2017 Στοχευµένη ενίσχυση του εκσυγχρονισµού των υποδοµών και του 
εξοπλισµού Θεατρικών και Κινηµατογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών 



Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων 
υπηρεσιών 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην 
αναβάθµιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηµατογραφικών Αιθουσών (µε λειτουργία 
πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης. 

Με τη δηµιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδοµών, οι επιχειρήσεις 
θα αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έµφαση στη 
δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια. 

Μέσω της υλοποίησης της προτεινόµενης δράσης αναµένεται να αναβαθµιστεί 
σηµαντικά το επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών, να δηµιουργηθούν καλύτερες 
συνθήκες φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα 
οδηγήσει στον πολλαπλασιασµό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση 
µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών. 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε αντίστοιχη δραστηριότητα. 

Επιλέξιµος προϋπολογισµός : 20.000 € - 400.000 €.  

Ποσοστό επιδότησης : 50% 

Ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α εξάµηνο 2017 

 

09.02.2017 Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας – Επιχειρηµατική 
Επανεκκίνηση 

Η δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας –Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» 
αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.  

Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών σε 
άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή 
διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία για να το πράξουν προκειµένου να 
συµβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό 
κεφάλαιο που τα άτοµα αυτά κατέχουν.  

Βασικοί στόχοι της δράσης  

- Η χρηµατοδότηση σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε σαφείς 
προσανατολισµούς, που αναδύονται και εναρµονίζονται από τις προτεραιότητες και 
τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠΑνΕΚ αλλά και από γενικότερες ευρωπαϊκές /ή 
και διεθνείς εξελίξεις για την οµάδα στόχος «άνεργοι άνω των 45 ετών µε πρότερη 
επιχειρηµατική/επαγγελµατική εµπειρία».  



- Η αναθέρµανση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αξιοποιώντας την 
επιχειρηµατική ικανότητα και δεινότητα έµπειρων επιχειρηµατικών στελεχών από 
την βιοµηχανική παραγωγή και µεταποίηση ή άλλους συναφείς µε αυτά κλάδους.  

- Η µείωση της ανεργίας στις κρίσιµες ηλικίες προ-συνταξιοδότησης (45 ετών και 
άνω), οι οποίες όµως έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συσσωρευµένης εργασιακής 
εµπειρίας και τεχνογνωσίας 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ∆ράσης είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ηµεροµηνία έναρξης 
της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα 
αποτελούν βασικό µέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση µισθωτής 
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου και οι 
οποίοι: στο παρελθόν συµµετείχαν σε επιχειρήσεις είτε µε την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελµατία, είτε ως ιδρυτικά µέλη επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά 
τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε σχέση µε το αντικείµενο 
του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν 

Το προτεινόµενο συνολικό ύψος επιχειρηµατικών σχεδίων ανά πρόταση θα 
κυµαίνεται από 15.000€ έως 60.000€.  

Ποσοστό ενίσχυσης κατά µέσο όρο 65%. 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης: ∆ τρίµηνο 2017 

 

08.02.2017 Αναβάθµιση εταιρειών franchising 

Το πρόγραµµα αφορά στην αναβάθµιση υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε 
οποιαδήποτε νοµική µορφή που είναι ενταγµένες σε δίκτυα franchise.  

Η αναβάθµιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά µε 
τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη 
δηµιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί µε τη χρηµατοδότηση και 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη µείωση του κόστους και 
την αναβάθµιση των υποδοµών τους.  

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισµό 30.000 - 
200.000 ευρώ και περιλαµβάνουν  

- Αναβάθµιση υποδοµών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος) 

- Μηχανήµατα και εξοπλισµό 

- Επενδύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθµιση 



- Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

- Αυτοµατοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων µέσω της αύξησης χρήσης των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Λογισµικό, υπηρεσίες λογισµικού και 
υποδοµές ΤΠΕ) 

- Μισθολογικό κόστος εργαζόµενων (υφιστάµενο ή/και νέο προσωπικό) µε χρήση 
ρήτρας ευελιξίας 

- Μεταφορικά µέσα. 

∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες δικαιωµάτων χρήσης brand name.  

Η επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιµών δαπανών 
και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού. 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α τρίµηνο 2017. 

 

06.02.2017 Επιδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων του λιανεµπορίου, της 
εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης (παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία) από το 
ΕΣΠΑ 

Η δράση αφορά στην αναβάθµιση υφιστάµενων πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων του τοµέα του λιανεµπορίου και των υπηρεσιών (εστίαση, ιδιωτική 
εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις κατηγορίες παρεµβάσεων:  

1. Παρεµβάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας  

2. Παρεµβάσεις για ενσωµάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην παρεχόµενη υπηρεσία  

3. Παρεµβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων  

4. Παρεµβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιµες δράσεις του Προγράµµατος στο πλαίσιο της 
εξοικονόµησης ενέργειας θα περιλαµβάνουν: 

- εργασίες διαµόρφωσης των ενδεδειγµένων χώρων της επιχείρησης για την 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

- ανανέωση εξοπλισµού µε νέο, βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης 



- πιστοποίηση επιχειρήσεων µε σύγχρονα εξειδικευµένα πρότυπα µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστηµα 
διαχείρισης της ποιότητας εµπορικών καταστηµάτων. 

Επιλέξιµες δράσεις του Προγράµµατος στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών θα περιλαµβάνουν: 

- ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο (web sites) 

- ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-shops) 

- ανάπτυξη επιχειρηµατικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile 
portals) 

- ανάπτυξη επιχειρηµατικών εφαρµογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile 
apps) 

- ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors) 

- Ψηφιακός εξοπλισµός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική 
παραγγελιοληψία κ.α) 

- αξιοποίηση υποδοµών cloud για την διαχείριση εφαρµογών και δεδοµένων 

- αξιοποίηση υποδοµών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση 
πρακτικών ηλεκτρονικού εµπορίου µε χαµηλό κόστος 

- συµµετοχή σε υφιστάµενες πλατφόρµες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων 
κ.λπ. 

- ολοκλήρωση των νέων συστηµάτων µε τυχόν υφιστάµενες εφαρµογές της 
επιχείρησης (λογιστικό σύστηµα, σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.). 

Επιλέξιµες δράσεις του Προγράµµατος στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των 
χώρων θα περιλαµβάνουν: 

- Ανανέωση του εξοπλισµού εκείνου που συνδέεται µε την ασφάλεια του χώρου και 
την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας  

Επιλέξιµες δράσεις του Προγράµµατος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα 
περιλαµβάνουν: 

- ∆ιαµόρφωση ∆ικτύου ∆ιανοµής: αριθµός, θέση και δίκτυο αποστολών των 
προµηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανοµής, των 
αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών. 

- Στρατηγική ∆ιανοµής: δίνει απάντηση σε ερωτήµατα που αφορούν 1) τον έλεγχο 
λειτουργιών (κεντρικός, επιµερισµένος ή αποκεντρωµένος), 2) τα συστήµατα 
διανοµής, π.χ., άµεση αποστολή, cross docking, άµεση παράδοση στο κατάστηµα 



(DSD), 3) τα µέσα µεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδροµος, TOFC ή COFC, 
θαλάσσιες µεταφορές, αεροµεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. 
στρατηγική pull, push ή συνδυασµός) και 5) τον έλεγχο των µεταφορών (π.χ. 
ιδιωτικός µεταφορέας ή 3PL). 

- Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού 
ώστε να µοιραστούν πολύτιµες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των δεικτών της 
ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις µεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ. 

- ∆ιαχείριση Αποθεµάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα 
τελικά προϊόντα. 

- Ροή µετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωµής και των 
µεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων µεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της 
αλυσίδας εφοδιασµού. 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: Λιανικό Εµπόριο, 
Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση (παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία). 

Η επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιµών δαπανών 
και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού. 

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α τρίµηνο 2017. 

 

06.02.2017 Σύντοµα οι προκηρύξεις για τον Β κύκλο των προγραµµάτων 
ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, πτυχιούχων και νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας του ΕΣΠΑ 

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναµένεται η προκήρυξη του Β κύκλου των προγραµµάτων 
του ΕΣΠΑ 

- Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

- Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

- Νεοφυής επιχειρηµατικότητα 

Στα πλαίσια του Β κύκλου των δύο πρώτων προγραµµάτων το σύστηµα θα ανοίξει 
τρείς - τέσσερις φορές µέσα στο 2017 για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. 

Πληροφορίες για τα προγράµµατα αυτά θα βρείτε στην ενότητα "αναµενόµενες 
προκηρύξεις". 



06.02.2017 Πρόγραµµα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας µικροµεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη 
δηµιουργία νέας µικροµεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της 
λειτουργίας της για διάστηµα έως 6 µηνών από την έναρξη.  

Επιλέξιµα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση 
καταλυµάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρηµένο 
στάδιο, χωρίς όµως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών 
οφειλόµενων στην οικονοµική κρίση. 

Έµφαση θα δοθεί στη δηµιουργία µονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας και συµβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του 
προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

∆υνητικοί δικαιούχοι 

Νέες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισµένους 
Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) σε επίπεδο πρόσκλησης.  

Επιχειρήσεις καταλυµάτων µε τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η 
νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόµενων στην οικονοµική κρίση. 

Επιλέξιµος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων: 80.000 € - 400.000 €, που θα 
εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε 
συµπληρωµατικότητα µε τον αναπτυξιακό νόµο για την ενίσχυση των ιδιωτικών 
επενδύσεων. 

Ποσοστό επιδότησης 40% που αυξάνεται σε 50% στην περίπτωση που στο 
επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνεται η δαπάνη µισθολογικού κόστους 

Αναµένεται εντός του πρώτου τριµήνου του 2017 

 

02.02.2017 Αναπτυξιακός νόµος: Υποβλήθηκαν 821 επενδυτικά σχέδια 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών 
και Στρατηγικών Επενδύσεων µέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017, οπότε και έληξε η 
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, υποβλήθηκαν 821 
επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δις ευρώ. 

Το µεγαλύτερο µέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογικής 
απαλλαγής, ενώ τα υπόλοιπα αιτούνται επιχορήγησης, leasing ή ενίσχυσης 
µισθολογικού κόστους. 



Το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού ύψους των 
επενδύσεων αφορούν τη βιοµηχανία (κυρίως τον κλάδο της αγροτοδιατροφής) και 
µικρός αριθµός επενδύσεων τα logistics. 

Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισµό αποτελούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων 
και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων. 

 

01.02.2017 Aποτελέσµατα για τη δράση Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα 

Στην ανακοίνωση του καταλόγου των επιτυχόντων του πρώτου κύκλου της δράσης 
«Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ προχώρησε το υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης. Στους πίνακες που είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα 
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=208 αναγράφεται η βαθµολογική 
κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή µη των τυπικών προϋποθέσεων 
ένταξής τους.  

 

30.01.2017 Νέος κύκλος δράσεων του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε σηµερινό άρθρο του Σταµάτη Ζησιµου στην εφηµερίδα Ναυτεµπορική, 
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αναµένεται να προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος των 
δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας που ενεργοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 
του 2016. 

Οι δράσεις αυτές είναι οι πιο κάτω: 

* Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

* Νεοφυής επιχειρηµατικότητα. 

* Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. 

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, στη νέα πρόσκληση της δράσης για την αυτοαπασχόληση 
πτυχιούχων, θα ενσωµατωθεί µεγάλο µέρος των παρατηρήσεων/σχολίων που 
καταγράφηκαν κατά την υλοποίηση του πρώτου κύκλου. 

Ειδικότερα, θα διευρυνθεί η επιλέξιµη οµάδα ωφελούµενων ώστε να προστεθεί και η 
κατηγορία της µισθωτής και εποχιακής απασχόλησης, στην κατηγορία των 
εισοδηµατικών κριτηρίων θα προστεθεί και το τεκµαρτό εισόδηµα για αποφυγή 
στρεβλώσεων και θα οριστούν τρεις ηµεροµηνίες υποβολής επενδυτικών σχεδίων 
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. 

Μέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου αναµένεται να ανακοινωθούν τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης για την δράση νεοφυής επιχειρηµατικότητα και να 
προχωρήσει η ένταξη των θετικά αξιολογηµένων επενδυτικών σχεδίων. 



Στο πλαίσιο εµπλουτισµού της πρόσκλησης µε σχόλια που καταγράφηκαν στον 
πρώτο κύκλο η δράση αναµένεται να διατηρήσει το ποσοστό ενίσχυσης 100% για την 
κατηγορία των ωφελούµενων και τις προϋποθέσεις που έθετε και παράλληλα να 
δώσει τη δυνατότητα για χρηµατοδότηση 50% για την ίδρυση νέας επιχείρησης σε 
διευρυµένη κατηγορία ωφελούµενων (π.χ. µισθωτοί, υφιστάµενες επιχειρήσεις) σε 
ένα πλαίσιο λιγότερων δεσµευτικών προϋποθέσεων (π.χ. για το ποσοστό ενίσχυσης 
50% δεν θα υπάρχει η απαίτηση για κατάργηση του υφιστάµενου ΚΑ∆). 

Στο αµέσως προσεχές διάστηµα αναµένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης του πρώτου κύκλου για την δράση αναβάθµισης υφιστάµενων 
επιχειρήσεων και να ακολουθήσει η διαδικασία ένταξης των θετικά αξιολογηµένων 
επενδυτικών σχεδίων. 

Η πρόσκληση του δεύτερου κύκλου θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
γνωρίζουν από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης τις τέσσερις 
ηµεροµηνίες µέσα στο 2017 κατά τις οποίες θα ανοίξει το σύστηµα υποβολών, ώστε 
να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την προετοιµασία και υποβολή 
ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων. 

 

23.01.2017 Νέα παράταση υποβολής των αιτήσεων για τον Αναπτυξιακό Νόµο 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως τις 30 
Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 
επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόµου 4399/2016, 
«Γενική Εππιχειρηµατικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». 

 

20.01.2017 Πρόγραµµα συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά έργα. Επιλέξιµοι τοµείς θα 
είναι οι πιο κάτω. 

• Αγροδιατροφή (Agrofood) 

• Βιοεπιστήµες & Φάρµακα (Life Sciences & Pharma) 

• Ενέργεια (Energy) 

• Περιβάλλον (Environment) 

Οι ∆ιµερείς και Πολυµερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα των δύο συνεργαζοµένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωµα υποβολής 
πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση µεγάλης κλίµακας 
διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συµπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων 
των µεγεθών), ∆ηµοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, 
Πανεπιστήµια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και 
Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη. 



Οι προτάσεις θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικά δύο συνεργαζόµενους φορείς (µε τον 
Συντονιστή συµπεριλαµβανόµενο) από την ελληνική πλευρά δηλαδή έναν ερευνητικό 
φορέα και µία επιχείρηση. Προαιρετική είναι η συµµετοχή άλλης εταιρείας ή 
ερευνητικού φορέα ή Πανεπιστήµιου). 

Περίοδος υποβολής από 16/1/2017 έως 25/4/2017  

 

18.01.2017 Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς 
χρηµατοδότηση από το ίδρυµα Λάτση 

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το πρόγραµµα χρηµατοδότησης ερευνών ετήσιας 
διάρκειας για το έτος 2018. 

Το πρόγραµµα στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιστηµόνων από τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήµες σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

- Μεταδιδάκτορες 

- Ανεξάρτητοι Ερευνητές 

- Ερευνητικές Οµάδες 

Προθεσµία υποβολής προτάσεων 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Το Ίδρυµα Λάτση είναι ιδρυτικός δωρητής του ΚΕΑΕ και χρηµατοδότης σε ετήσια 
βάση. 

Περισσότερες πληροφορίες για την δηµόσια πρόσκληση είναι διαθέσιµες στην 
ιστοσελίδα http://www.rchumanities.gr/prokiriksi-erevnon/  

 

17.01.2017 Επιδότηση ΚΟΙΝΣΕΠ από το ΕΣΠΑ 

Σύντοµα αναµένεται η προκήρυξη προγράµµατος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 
υφιστάµενων και νεοϊδρυόµενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, 
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά δηµοσιεύµατα, η δράση θα αφορά την υλοποίηση βιώσιµων 
επιχειρηµατικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα 
σχεδιαστούν µε γνώµονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους. 

Οι επιλέξιµες ενέργειες θα αφορούν: 

- Απόκτηση απαραίτητου εξοπλισµού ή/και λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 



- Στοχευµένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
προϊόντων. 

- Κάλυψη µέρους του µισθολογικού κόστους για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας των µελών της ΚΟΙΝΣΕΠ). 

 

16.01.2017 Επιδότηση επιχειρήσεων στους τοµείς λιανικού εµπορίου, εστίασης 
και εκπαίδευσης από το ΕΣΠΑ 

Σύντοµα αναµένεται η προκήρυξη προγράµµατος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς λιανικού εµπορίου, εστίασης και ιδιωτικής 
εκπαίδευσης (παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία), σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά δηµοσιεύµατα, το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 40% 
των επιλέξιµων δαπανών και θα αυξάνεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού.  

Στα πλαίσια του προγράµµατος θα επιδοτηθούν οι πιο κάτω ενέργειες: 

α) Εξοικονόµηση ενέργειας. 

β) Ενσωµάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόµενη 
υπηρεσία. 

γ) Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων. 

δ) Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος στα πλαίσια της εξοικονόµησης ενέργειας 
θα περιλαµβάνουν: 

- Εργασίες διαµόρφωσης των ενδεδειγµένων χώρων της επιχείρησης για τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος. 

- Ανανέωση εξοπλισµού µε νέο, βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης. 

- Πιστοποίηση επιχειρήσεων µε σύγχρονα εξειδικευµένα πρότυπα µε σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστηµα 
διαχείρισης της ποιότητας εµπορικών καταστηµάτων. 

Οι επιλέξιµες δράσεις στον τοµέα των ΤΠΕ θα περιλαµβάνουν: 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο (web sites). 

- Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-shops). 



- Ανάπτυξη επιχειρηµατικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile 
portals). 

- Ανάπτυξη επιχειρηµατικών εφαρµογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές 
(mobile apps). 

- Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors). 

- Ψηφιακός εξοπλισµός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική 
παραγγελιοληψία κ.ά.). 

- Αξιοποίηση υποδοµών cloud για τη διαχείριση εφαρµογών και δεδοµένων. 

- Αξιοποίηση υποδοµών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση 
πρακτικών ηλεκτρονικού εµπορίου µε χαµηλό κόστος. 

- Συµµετοχή σε υφιστάµενες πλατφόρµες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών 
εκθέσεων κ.λπ. 

- Ολοκλήρωση των νέων συστηµάτων µε τυχόν υφιστάµενες εφαρµογές της 
επιχείρησης (λογιστικό σύστηµα, σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.). 

Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας 
των χώρων θα περιλαµβάνουν: 

- Ανανέωση του εξοπλισµού εκείνου που συνδέεται µε την ασφάλεια του χώρου και 
την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαµβάνουν: 

- ∆ιαµόρφωση ∆ικτύου ∆ιανοµής: αριθµός, θέση και δίκτυο αποστολών των 
προµηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανοµής, των 
αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών. 

- Στρατηγική ∆ιανοµής: δίνει απάντηση σε ερωτήµατα που αφορούν 1) τον έλεγχο 
λειτουργιών (κεντρικός, επιµερισµένος ή αποκεντρωµένος), 2) τα συστήµατα 
διανοµής, π.χ., άµεση αποστολή, cross docking, άµεση παράδοση στο κατάστηµα 
(DSD), 3) τα µέσα µεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδροµος, TOFC ή COFC, 
θαλάσσιες µεταφορές, αεροµεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. 
στρατηγική pull, push ή συνδυασµός) και 5) τον έλεγχο των µεταφορών (π.χ. 
ιδιωτικός µεταφορέας ή 3PL). 

- Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού 
ώστε να µοιραστούν πολύτιµες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των δεικτών της 
ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις µεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, 
κ.λπ. 

- ∆ιαχείριση Αποθεµάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πρώτων υλών, το έργο κατά τη διαδικασία (WIP) και τα 
τελικά προϊόντα. 



- Ροή µετρητών (Cash-Flow): Τακτοποίηση των όρων πληρωµής και των 
µεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων µεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της 
αλυσίδας εφοδιασµού. 

11.01.2017 Νέα παράταση του προγράµµατος για την πρόσληψη 10.000 ανέργων  

Την δεύτερη παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραµµα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών ανακοίνωσε ο 
ΟΑΕ∆, προσδιορίζοντας ως οριστική καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
αιτήσεων χρηµατοδότησης τη ∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.  

 

10.01.2017 Ερώτηση στη βουλή για τις καθυστερήσεις στο ΕΣΠΑ 

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατέθεσε ο βουλευτής κύριος 
Νίκος Νικολόπουλος σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος "Νεοφυής 
Επιχειρηµατικότητα" του ΕΣΠΑ, στα πλαίσια του οποίου οι υποβολές αιτήσεων 
ολοκληρώθηκαν τον προηγούµενο Ιούνιο και µέχρι σήµερα δεν έχει ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση τους. 

Στην σχετική ερώτηση αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι για επτά ολόκληρους µήνες, οι 
δικαιούχοι (έχουν υποβάλει αίτηση 5.626 άτοµα), διατελούν σε κατάσταση οµηρίας 
αφού αν απασχοληθούν νόµιµα θα χάσουν το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
πρόγραµµα και δεν µπορούν να προγραµµατίσουν τη ζωή τους, να αναζητήσουν 
εργασία, να ανοίξουν µια µικρή δική τους επιχείρηση, να υπηρετήσουν τη θητεία 
τους, να αναζητήσουν την τύχη τους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Επίσης, ο κύριος Νικολόπουλος, ζητά σαφή απάντηση και ακριβές χρονοδιάγραµµα 
για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. 

 

09.01.2017 Εκτός στόχων οι νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 

Καµία από τις 11 προσκλήσεις του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 
επιχειρηµατικότητα, καινοτοµία» που είχαν προγραµµατιστεί να ξεκινήσουν µέχρι το 
τέλος του 2016 και είχαν περιληφθεί σε σχετικό φυλλάδιο του υπουργείου για τις 
ανάγκες της έκθεσης Θεσσαλονίκης 
(https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/847/Proskliseis_ES
PA_2014-2020.pdf) δεν προκηρύχθηκε µέχρι το τέλος του προηγούµενου έτους.  

 

05.01.2017 Απλήρωτοι έµειναν δικαιούχοι του προγράµµατος ενίσχυσης 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

∆εν έλαβαν µέχρι 31/12/2016 την εξόφληση της αναλογούσας επιδότησης όλοι οι 
δικαιούχοι του προγράµµατος «ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού εµπορίου – υπηρεσιών». 



Οι δικαιούχοι είχαν ενηµερωθεί από τον Νοέµβριο για την ύπαρξη σχετικής 
εγκυκλίου που προέβλεπε την εξόφληση τους µέχρι και τις 31/12/2016 και 
βασιζόµενοι σε αυτό είχαν προγραµµατίσει πληρωµές προµηθευτών κλπ µε 
αποτέλεσµα σήµερα να αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα. 

 

04.01.2017 Εκτός στόχων τα 4 προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

Εκτός στόχων βρίσκονται τα 4 προγγράµµατα του ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκαν µέσα 
στο 2016 και αφορούσαν την ενίσχυση πτυχιούχων, µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. 

Συγκεκριµένα, στόχος ήταν η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 4 προγραµµάτων 
µέσα στο 2016 και η έναρξη της χρηµατοδότησης, επίσης, µέσα στο 2016 
(http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=119). 

Μέχρι το τέλος του έτους δεν ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση σε κανένα από αυτά τα 4 
προγράµµατα και δεν χρηµατοδοτήθηκε κανένας δικαιούχος. 

Επίσης, στόχος ήταν η έναρξη του δεύτερου κύκλου αυτών των προγραµµάτων µέσα 
στον Σεπτέµβριο κάτι που ακόµα δεν έχει γίνει. 

 

03.01.2017 Απορρόφηση 1,6 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Κοµισιόν ότι η 
απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ έφτασε στο 11,35% έναντι στόχου 7%, κάτι 
που σε απόλυτους αριθµούς σηµαίνει 1,6 δισ. ευρώ. 

Ο όρος απορρόφηση περιλαµβάνει κονδύλια που διασφαλίστηκαν και κονδύλια που 
διατέθηκαν.  

Η διασφάλιση κονδυλίων επιτυγχάνεται µέσω του προγραµµατισµού δράσεων και 
την υποβολή σχετικών αιτηµάτων από το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης προς 
τους αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τώρα η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ταχύτερη δυνατή διάχυση των 
πόρων αυτών στην πραγµατική οικονοµία, αλλά και στον προγραµµατισµό για το νέο 
έτος. 

Εκ των πέντε τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµάτων, ουραγός σε ποσοστό 
απορρόφησης είναι το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία 
(προγράµµατα για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας). 

Η απορροφητικότητά αυτού του επιχειρησιακού προγράµµατος αναµένεται να 
εκτοξευθεί εντός του 2017, καθώς θα αρχίσει η εκταµίευση πόρων για τις δράσεις 
που έχουν ήδη προκηρυχθεί αλλά και αυτών που αναµένονται. 



02.01.2017 155 επενδυτικά σχέδια στον αναπτυξιακό νόµο 

Σε συνέχεια ανακοίνωσης σύµφωνα µε την οποία το ύψος των επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν κατατεθεί στον νέο αναπτυξιακό νόµο ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ, 
δηµοσίευµα της εφηµερίδας Deal News αναφέρει ότι τα επενδυτικά σχέδια που έχουν 
υποβληθεί ανέρχονται σε µόλις 155 (προυπολογισµού 580 εκατ.).  

Το ίδιο δηµοσίευµα αναφέρει πως ο περιορισµένος αριθµός αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί µέχρι στιγµής είναι κατώτερος των προβλέψεων και µετά την παράταση 
που δόθηκε εκτιµάται ότι ο αριθµός των αιτήσεων θα προσεγγίσει τις 600-700 έως τα 
τέλη Ιανουαρίου. 

 

01.01.2017 Καλή Χρονιά 

Θερµές ευχές για µια ευτυχισµένη και δηµιουργική χρονιά  

04.01.2016 Παράταση στις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόµου 

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού προχωρεί 
τις αµέσως επόµενες ηµέρες σε πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης για την παράταση 
του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί 
στους αναπτυξιακούς νόµους 3299/2004 και 3908/2011. 

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των υπαγόµενων στο Ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, 
η οποία λήγει στις 31/12/2015, παρατείνεται για το σύνολο των σχεδίων µέχρι τις 
30/6/2016. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 
50% της επένδυσής τους µέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης, 
προκειµένου να ολοκληρώσουν το σύνολο της επένδυσής τους µέχρι τις 
30/6/2017. 

Παράλληλα λαµβάνονται οργανωτικά και θεσµικά µέτρα για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης των επενδύσεων των νόµων αυτών, προκειµένου εντός της νέας 
προθεσµίας να επιλυθούν οι υπάρχουσες εκκρεµότητες και να ολοκληρωθούν οι 
ώριµες επενδύσεις επ’ ωφελεία της εθνικής οικονοµίας. 

Παράλληλα, εντός του Ιανουαρίου ολοκληρώνεται το σχέδιο του νέου 
αναπτυξιακού νόµου που θα παρέχει ελκυστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την 
υλοποίηση νέων επενδυτικών προγραµµάτων και θα συµβάλλει, σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα προγράµµατα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και τις λοιπές 
αναπτυξιακές παρεµβάσεις, στην επανεκκίνηση της οικονοµίας της χώρας. 

04.01.2016 Πλήρης απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-
2013 

Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Αλέξης Χαρίτσης, 
ανακοίνωσε σήµερα ότι η προγραµµατική περίοδος 2007 - 2013 του ΕΣΠΑ 
ολοκληρώθηκε µε απόλυτη επιτυχία. 



«Kαταφέραµε την πλήρη εκτέλεση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 
2015, καθώς µέσα σε τρεις µόλις µήνες (Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2015) διατέθηκαν 
στην πραγµατική οικονοµία πόροι ύψους 5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόµα και τους 
αισιόδοξους στόχους των 4,5 δισ. ευρώ µέχρι το τέλος του 2015 που είχαµε θέσει στις 
προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης.  

Συνολικά, το 2015 διατέθηκαν 6,4 δισ. ευρώ (100% υλοποίηση του Π∆Ε), 
διαψεύδοντας όλες τις Κασσάνδρες, εντός κι εκτός συνόρων, που κινδυνολογούσαν 
προεξοφλώντας την αποτυχία των προσπαθειών µας».  

04.01.2016 Τις επόµενες ηµέρες οι προσκλήσεις για τα νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ 

Τις επόµενες ηµέρες θα δοθούν στη δηµοσιότητα οι προσκλήσεις για τα νέα 
προγράµµατα ΕΣΠΑ όπως έκανε γνωστό µιλώντας στην ΕΡΤ ο υφυπουργός 
Οικονοµίας αρµόδιος για θέµατα ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης. 

11.01.2016 Μέσα στον µήνα οι προκηρύξεις του ΕΣΠΑ για τα νέα προγράµµατα 

Επίσηµες προσκλήσεις για τα νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ θα βγουν µέσα στον 
Ιανουάριο σηµείωσε ο υφυπουργός Οικονοµίας, αρµόδιος για θέµατα ΕΣΠΑ, Αλέξης 
Χαρίτσης µιλώντας στο MEGA. 

Όπως είπε θα πρόκειται για τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα, την ενίσχυση των 
αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
και την στήριξη των υφιστάµεων τουριστικών επιχειρήσεων.  

18.01.2016 Χωρίς εγγυητική επιστολή οι προκαταβολές του ΕΣΠΑ 

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα µπορούν πλέον οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στα προγράµµατα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της 
προκαταβολής, ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους, σύµφωνα µε δηλώσεις 
του υφυπουργού Οικονοµίας, αρµόδιου για το ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση.  

Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Αγορά», ο κ. Χαρίτσης είπε ότι τα ποσά της 
προκαταβολής αυτής, ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασµό ο οποίος 
θα αποδεσµεύεται σταδιακά για πληρωµές που αφορούν στην υλοποίηση του 
προγράµµατος. 

21.01.2016 Ξεκίνησε ο διαγωνισµός για το Ελληνικό Βραβείο 
Επιχειρηµατικότητας 2016 

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας θεσµοθετήθηκε το 2012 και σήµανε την 
έναρξη ενός ετήσιου κύκλου βράβευσης της Ελληνικής Επιχειρηµατικότητας.  

Κάθε χρόνο η επιτροπή θα παρέχει έως και πέντε βραβεία σε νέες ιδέες οι οποίες θα 
επιδείξουν τα καλύτερα στοιχεία της ελληνικής επιχειρηµατικότητας.  

Το βραβείο θα προσφέρει στους νικητές του διαγωνισµού εκείνα τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να ξεκινήσουν: Συµβουλές για ένα εύρος υποστηρικτικών υπηρεσιών, 



την παροχή µέντορα µαζί µε χρηµατοδότηση απλών διαδικασιών χωρίς 
τόκους,χρεώσεις και πολυπλοκότητα.  

Το βραβείο απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, έτσι ώστε είτε είστε ιδιώτης χωρίς 
εµπειρία αλλά µε µια νέα µεγάλη επιχειρηµατική ιδέα, είτε έχετε µια ήδη 
καθιερωµένη επιχείρηση µε µια καινούργια φιλοσοφία, να µπορείτε να συµµετάσχετε 
στον διαγωνισµό.  

Προϋπόθεση αποτελεί τα έσοδα και οι θέσεις εργασίας που θα προκύψουν από την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα να έχουν κυρίως βάση την Ελλάδα. 

Ο διαγωνισµός για το 2016 έχει ξεκινήσει. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων θα 
λήξει στα µέσα Μαρτίου 2016, ενώ η λίστα των φιναλίστ θα ανακοινωθεί τον Μάιο 
του 2016. Έπειτα, µετά από ενδελεχή αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, θα 
ακολουθήσει η ανακοίνωση των νικητών (µία έως πέντε νικήτριες αιτήσεις) τον 
Ιούνιο 2016.  

Οι νικήτριες αιτήσεις θα λάβουν χρηµατοδότηση από €100.000 έως και €1.250.000, 
ανάλογα µε το σύνολο των νικητών που θα ανακηρυχθούν.  

Η υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα προσφερθεί στους νικητές περιλαµβάνει 
συµβουλευτικά νοµικές, λογιστικές και υπηρεσίες επικοινωνιών και πληροφορικής. 
Επιπλέον, σε κάθε νικητή θα ανατεθεί ένας πολύπειρος µέντορας ο οποίος θα παρέχει 
εξειδικευµένες συµβουλές και καθοδήγηση σε κάθε βήµα της υλοποίησης της 
επιχειρηµατικής ιδέας. 

26.01.2016 Τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόµος 

Με τις φοροαπαλλαγές ως πρώτη δύναµη πυρός και αποδυναµωµένο το µέχρι σήµερα 
ισχυρότερο όπλο των απευθείας κεφαλαιακών ενισχύσεων, οδεύει προς διαβούλευση 
και κατάθεση στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόµος. 

Σύµφωνα µε το προσχέδιο του νόµου, τα ελάχιστα όρια των επενδυτικών σχεδίων που 
θα ενισχύονται µειώνονται σηµαντικά και θα ξεκινούν πλέον από τις 150.000 ευρώ 
για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (ήταν 200.000-300.000 ευρώ), από τις 
200.000 ευρώ για τις µεσαίες επιχειρήσεις (ήταν 500.000 ευρώ) και από τις 500.000 
ευρώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις (ήταν 1 εκατ. ευρώ). 

Σε σχέση µε τους προηγούµενους επενδυτικούς νόµους, ανοίγει πλέον σηµαντικά η 
βεντάλια των κινήτρων που θα χορηγούνται στις επιχειρήσεις, προκειµένου να 
καλυφθεί το κενό από την δραστική περικοπή των απευθείας επιχορηγήσεων αλλά 
και των µειωµένων σε σχέση µε το παρελθόν ποσοστών περιφερειακών ενισχύσεων, 
που πάντως θα φτάνουν κατ΄ ανώτατο στο 45%. 

Έτσι προβλέπονται συνολικά εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων, µε 
σηµαντικότερες αυτές των φορολογικών απαλλαγών για τα επιχειρηµατικά κέρδη, 
την κάλυψη του µισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, και τις επιδοτήσεις 
επιτοκίων και leasing. 



Ο νέος νόµος δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην ενίσχυση µικροµεσαίων και 
νεοσύστατων εταιρειών, στην κοινωνική οικονοµία και τους συνεταιρισµούς, τις 
δηµοτικές επιχειρήσεις, κ.α , ενώ διατηρεί το καθεστώς ενισχύσεων για τη 
δηµιουργία και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εκσυγχρονισµού 
ξενοδοχειακών µονάδων που είχε και ο νόµος του 2011. 

27.01.2016 Την ερχόµενη εβδοµάδα οι προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 

Προκηρύσσονται την πρώτη εβδοµάδα του Φεβρουαρίου οι πρώτες τέσσερις 
κοινοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισµού 150 εκατ. ευρώ για 
την ενίσχυση ακόµη και κατά 100% µικροµεσαίων και τουριστικών επιχειρηµατιών, 
αλλά και πτυχιούχων ανέργων που θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά. Την 
εξαγγελία αυτή κάνει µε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής» ο υφυπουργός 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, αρµόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης. 

Τις αµέσως επόµενες ηµέρες, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ), θα εκδοθούν οι προσκλήσεις για 
τέσσερις νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισµού 350 εκατ. ευρώ. Άλλες δράσεις 
που αναµένονται θα αφορούν την ανάπτυξη των συνεργασιών και της δικτύωσης 
µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (clusters, meta-clusters), καθώς και 
την αναβάθµιση επαγγελµατικών προσόντων αυτοαπασχολουµένων και 
εργαζοµένων. Επίσης, άµεσα, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας θα 
προκηρυχθούν δράσεις για την Κοινωνική και Συνεταιριστική Οικονοµία, συνολικού 
προϋπολογισµού 136 εκατ. ευρώ. 

Προγραµµατίζονται ακόµα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και 
Μεταφορών, δράσεις ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ενεργειακή 
αναβάθµιση, την αντιπληµµυρική προστασία και την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών 
υποδοµών, καθώς επίσης και έργα σε περιοχές αυξηµένου πολιτιστικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

Την πρώτη εβδοµάδα του Φεβρουαρίου δηµοσιεύεται ο πρώτος κύκλος προσκλήσεων 
για τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, προϋπολογισµού 150 εκατ. ευρώ. Η online 
κατάθεση προτάσεων θα ξεκινήσει έναν µήνα µετά και οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν 
περιθώριο δύο µηνών για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Οι δικαιούχοι 
υπολογίζονται τουλάχιστον σε 10.000-12.000 στον πρώτο κύκλο. Μέσα στο πρώτο 
εξάµηνο του έτους θα υπάρξει και η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου των 
προγραµµάτων αντλώντας εµπειρία από τον πρώτο. 

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, νέους 
επιστήµονες, ανέργους και αυτοαπασχολούµενους, µε γνώµονα την ενίσχυση της 
απασχόλησης και τη στήριξη των παραγωγικών στρωµάτων της κοινωνίας που έχουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση. 

Πηγή: Έθνος της Κυριακής 

28.01.2016 Πρός άρση ο αποκλεισµός του franchise από το ΕΣΠΑ 



Τα δίκτυα franchise, έπειτα από αρκετά χρόνια αποκλεισµού από τις κοινοτικές πηγές 
χρηµατοδότησης, παίρνουν -σύµφωνα µε πληροφορίες της «N»- το πράσινο φως για 
τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες µας, θα πρόκειται για µια εξαιρετικά σηµαντική 
εξέλιξη στην αγορά της δικαιόχρησης, µια κατάκτηση που πιστώνεται στη νέα 
διοίκηση του Συνδέσµου Franchise Ελλάδος (ΣFE), η οποία έχει επιδοθεί τους 
τελευταίους µήνες σε ένα µπαράζ επαφών µε αρµόδια κυβερνητικά στελέχη.  

Προσπάθειες ετών για άρση των περιορισµών 

Ας σηµειωθεί ότι οι εταιρείες δικαιόχρησης κρίνονται µη επιλέξιµες επί σειρά ετών, 
ήδη από την προ κρίσης περίοδο. Μάλιστα το 2009 είχε προβλεφθεί κονδύλι 50 εκατ. 
ευρώ για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων franchise από τους 
τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου και υπηρεσιών. Εκτοτε επεβλήθη 
περιορισµός και οι επιχειρήσεις franchise ήταν µη επιλέξιµες στα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ. 

Οι προσπάθειες των προηγούµενων ηγεσιών του Συνδέσµου για άρση των 
περιορισµών έπεσαν στο κενό, ενώ ο αποκλεισµός εκτιµάται ότι έπληξε τον κλάδο εν 
µέσω κρίσης, αναστέλλοντας ταυτόχρονα επενδυτικές κινήσεις από µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και νέους επιχειρηµατίες που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν µε τη 
µέθοδο του franchise - ένα µοντέλο ανάπτυξης που επιδεικνύει χαµηλά ποσοστά 
θνησιµότητας νεοφυών, αλλά και ώριµων επιχειρήσεων (έπειτα από 3-5 χρόνια 
λειτουργίας) σε σχέση µε την υπόλοιπη αγορά, όπως καταδεικνύουν έρευνες τόσο για 
τις διεθνείς όσο και για την εγχώρια αγορά. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, το 2015 και παρά τις δυσµενείς εξελίξεις σε όλο το 
φάσµα του λιανεµπορίου, στην αγορά του franchise παρατηρήθηκαν 
σταθεροποιητικές τάσεις, µε αύξηση πελατολογίου, παρά τη µείωση της µέσης 
απόδειξης ανά συναλλαγή. Ειδικότερα στον κλάδο των τροφίµων, τα δίκτυα franchise 
ακολουθούν τις τάσεις της υπόλοιπης αγοράς, ενώ παρατηρείται ελαφρά ενίσχυση 
των µικρών σηµείων, 150-200 τ.µ., τα λεγόµενα καταστήµατα της γειτονιάς. 

Εν αναµονή τροποποιήσεων 

Τα επιχειρήµατα της διοίκησης του ΣFE για µια πιο δίκαιη αντιµετώπιση του κλάδου, 
σε συνδυασµό µε τη θετική συνεισφορά του στην οικονοµία, στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση, φαίνεται ότι έπεισαν τους ιθύνοντες να υιοθετήσουν για τις εταιρείες 
franchise πρακτικές αντίστοιχες µε αυτές που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Ετσι, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, στο πλαίσιο των αλλαγών που θα ανακοινωθούν 
για το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου 2014-2020, θα προβλέπονται τροποποιήσεις ειδικά 
για τις επιχειρήσεις franchise, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν για 
επενδύσεις που αφορούν, π.χ., αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, υποδοµές, 
τεχνολογική αναβάθµιση κ.ά. 

Προϋποθέσεις χρηµατοδότησης 



Προφανώς θα υπάρχουν προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση, καθώς θα ελέγχεται 
πιθανή µετοχική σχέση franchisor - franchisee, δηλαδή η περίπτωση ενίσχυσης de 
minimis, αλλά και αν το αίτηµα αφορά entry fees ή δικαιώµατα χρήσης brand name. 
Εξάλλου, η πρόταση του ΣFE εξαρχής ήταν να ισχύει για τα δίκτυα franchise ό,τι 
ισχύει και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η 
µητρική εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης που αιτείται 
ενίσχυσης 

Πηγή naftemporiki.gr 

08.02.2016 ∆ηµοσιεύονται την Πέµπτη τα 4 νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

Την Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου, στις 14:30, στον 3ο όροφο του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Νίκης 5-7), ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης, 
η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Υφυπουργός Αλέξης 
Χαρίτσης, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης 
Κορκολής, η Ειδική Γραµµατέας ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα και ο Ειδικός 
Γραµµατέας ΕΚΤ Γιώργος Ιωαννίδης, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου σχετικά 
µε τη δηµοσίευση των προσκλήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του 
προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» 
(ΕΣΠΑ 2014-2020). 

12.02.2016 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης από το ΕΣΠΑ 

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν 

1. Ανεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά την υποβολή της αίτησης. 

2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης, ασκούν συναφή µε την ειδικότητά 
τους επαγγελµατική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση µισθωτής εργασίας, ούτε 
λαµβάνουν σύνταξη γήρατος. 

Επιδοτούνται για 

Τη δηµιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάµενου 
αυτοτελούς επαγγελµατικού χώρου συναφούς µε την ειδικότητά τους. 

Επιδοτούνται µε 

• έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόµου που ανοίγει ατοµική επιχείρηση. 

• έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήµατα δύο ατόµων. 

• έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόµων. 

Η χρηµατοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιµών δαπανών. 



Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής 

I. Εισοδηµατικά κριτήρια 

Το ατοµικό εισόδηµα του ενδιαφερόµενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι κάτω 
από 20.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό εισόδηµα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να 
είναι κάτω από 35.000 ευρώ. 

II. Επιδότηση από προγράµµατα στο παρελθόν 

Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να µην έχει εγκριθεί και να µην έχει λάβει ενίσχυση από 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την 1.01.2012 µέχρι και την µέχρι και την 
ηµεροµηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συµµετοχή σε 
συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις κατάρτισης. 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 08/03/2016 και θα παραµείνει 
ανοικτή µέχρι τις 15/04/2016. 

13.02.2016 Επιδότηση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές µέσω του ΕΣΠΑ 

Μπορούν να συµµετέχουν υφιστάµενες & νέες πολύ µικρές και µικρές 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µέχρι 31.12.2015 και δραστηριοποιούνται στους 
επιλέξιµους ΚΑ∆ του προγράµµατος. 

Ο επιλέξιµος προυπολογισµός κυµαίνεται από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, το 
ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40% και αυξάνετε σε 50% στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Επιδοτούνται για 

• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 

• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόµησης ενέργειας & ύδατος 

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση 
πατεντών και για τη µεταφορά τεχνογνωσίας. 

• ∆απάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συµβάσεων συνεργασίας µε οίκους 
του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή 
νέα προϊόντα / υπηρεσίες. 

• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύµφωνα µε 
αναγνωρισµένα πρότυπα (π.χ CE). 



• Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενου ή/και νέου προσωπικού) 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιµες ΜΟΝΟ εφόσον πραγµατοποιηθούν µετά τις 
11.02.2016 ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης. 

Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβληθούν από 07/04/2016 έως 20/05/2016 

13.02.2016 Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ από το ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισµό 
τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

Μπορούν να συµµετέχουν 

Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί µέχρι 
31.12.2015 που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό. 

Ο επιδοτούµενος προυπολογισµός κυµαίνεται από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ 

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40% και αυξάνεται σε 50% στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Επιδοτούνται για 

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 

• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόµησης ενέργειας & ύδατος 

• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

• Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (υφιστάµενου ή/και νέου προσωπικού) 

• Αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωµα και ποδηλάτων 
κάθε µορφής που προορίζονται προς εκµίσθωση ως εξοπλισµός επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες. 

• Μεταφορικά Μέσα επαγγελµατικής χρήσης, είτε µικτής/πολλαπλής χρήσης, 
τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων 

• ∆απάνες προβολής – προώθησης 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιµες ΜΟΝΟ εφόσον πραγµατοποιηθούν µετά τις 
11.02.2016 ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης. 

Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής 

• Σε επιχειρήσεις µε τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να 
απασχολεί κατά µ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον µισή (0,5) ΕΜΕ 
µισθωτής εργασίας. 



• Σε επιχειρήσεις µε δύο χρήσεις απαιτείται, κατά µ.ο. την διετία 2014-2015 
τουλάχιστον µισή (0,5) ΕΜΕ µισθωτής εργασίας. 

• Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούµενο πρόγραµµα 
θα πρέπει, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να µην 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ µέσα στην τριετία (τρέχον ηµερολογιακό έτος 
και τα δύο προηγούµενα έτη). 

Οι ατήσεις θα υποβληθούν από 29.03.2016 έως 17.05.2016. 

14.02.2016 ∆ράση ¨Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα" απο το ΕΣΠΑ 

Το πρόγραµµα αφορά στην ίδρυση νέων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 
από ανέργους και από ασκούντες επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν έχουν 
σχέση µισθωτής εργασίας. 

Στοχεύει στην δηµιουργία πολύ µικρών και µικρών, βιώσιµων επιχειρήσεων µε 
έµφαση σε καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης 
µε τη δηµιουργία βιώσιµων νέων θέσεων απασχόλησης. 

Μπορούν να συµµετέχουν 

1. Ανεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της 
αίτησης. 

2. Ατοµικοί επιχειρηµατίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί 
επιτηδευµατίες χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και δεν λαµβάνουν σύνταξη 
γήρατος κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που 
επιδοτείται µπορεί να φτάσει µέχρι και τις 60.000 ΕΥΡΩ 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

• Αγορά εξοπλισµού (µέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου) 

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισµού, δαπάνες 
επαγγελµατικής τηλεφωνίας ) 

• ∆απάνες για αµοιβές τρίτων (νοµική, λογιστική υποστήριξη) 

• Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες  

• ∆απάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις 

• Αποσβέσεις παγίων 

• Αγορά / Χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού 

• Προµήθεια αναλωσίµων 



• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία / εταίρων) 

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 

• ∆απάνες προετοιµασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισµένο 
τίτλο βιοµηχανικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας 

Υποβολή αιτήσεων από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016 

27.02.2016 Νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ 280 εκατ. ευρώ 

Νέα προγράµµατα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, προαναγγέλλει ο 
υφυπουργός Οικονοµίας, αρµόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή 
του στην «Ηµερησία του Σαββάτου». 

Όπως αναφέρει, το επόµενο χρονικό διάστηµα θα ανακοινωθούν δράσεις που θα 
αφορούν στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης για τη στήριξη της καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας, καθώς και δράσεις για την αναβάθµιση επαγγελµατικών 
προσόντων αυτοαπασχολουµένων.  

Σηµειώνει, συγκεκριµένα, πως σύντοµα θα δηµοσιοποιηθούν δράσεις, συνολικού 
ποσού 150 εκατ. ευρώ, για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων και τη 
στήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτοµα. Θα 
προκηρυχθούν, επίσης, δράσεις για την ενίσχυση κοινωνικών και 
συνεταιριστικών σχηµάτων, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας, συνολικού 
προϋπολογισµού 136 εκατ. ευρώ. 

05.03.2016 Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 

Στα πλαίσια των προγραµµάτων ΕΣΠΑ, προσφέρουµε: 

- ∆ωρεάν προ-αξιολόγηση της πραγµατικής δυνατότητας επιδότησης της επιχείρησης 
/ επαγγελµατία 

- Σχεδιασµό της πρότασης και επεξήγηση των συνθηκών & απαιτήσεων του 
προγράµµατος 

- Σύνταξη & Υποβολή του φακέλου επιδότησης 

- Υποστήριξη της υλοποίησης και οµαλής διεκπεραίωσης των διαδικασιών 
ολοκλήρωσης της επένδυσης και εκταµίευσης της επιδότησης 

12.03.2016 Περιοσισµός στον αριθµό των αιτήσεων ανά ΑΦΜ 

Ο δικαιούχος/εταίροι επιχειρηµατικού σχεδίου µπορούν να συµµετέχουν µε µια 
ΜΟΝΟ αίτηση χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού σχεδίου σε µία ΜΟΝΟ από τις 
τέσσερις (4) δράσεις που προκηρύχθηκαν στις 11/02/2016 στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

15.03.2016 Τρείς χρήσιµες συµβουλές για τα νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 



1) Καταγράψτε τις ανάγκες της επιχείρησης σας.  

Στην επένδυση σας θα περιληφθούν δαπάνες τις οποίες µπορείτε να υλοποιήσετε 
µέχρι και τρία χρόνια µετά την προετοιµασία της αίτησης σας.  

Είναι χρήσιµο λοιπόν να γίνει µια ανάλυση των αναγκών σας ώστε στο επενδυτικό 
σχέδιο που θα χρηµατοδοτηθεί να καλύψετε όσο το δυνατό περισσότερες από αυτές.  

Είναι σύνηθες κάποιες επιχειρήσεις να έχουν πχ ανάγκες εξοπλισµού 50.000 ευρώ 
την τριετία και στο πρόγραµµα να έχουν εντάξει 25.000 ευρώ, µε αποτέλεσµα να 
µένει χωρίς χρηµατοδότηση µέρος των δαπανών αυτών, παρότι εγκρίθηκε το 
επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. 

Επίσης θα πρέπει να εξετάσετε αν χρειάζεστε όσα περιλαµβάνει η επένδυση σας.  

Είναι πολλά τα παραδείγµατα επιχειρήσεων που εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραµµα 
επιδότησης για να αγοράσουν καινούργιο εξοπλισµό πολλαπλάσιας αξίας από αυτή 
αντίστοιχου µεταχειρισµένου εξοπλισµού, µε την συνεισφορά τους στο κόστος 
αγοράς του εξοπλισµού (συνήθως 50%) πλήρωσαν πολύ περισσότερα χρήµατα από 
αυτά που θα απαιτούνταν για τον µεταχειρισµένο εξοπλισµό και ο εξοπλισµός αυτός 
δεν χρησιµοποιήθηκε τόσο ώστε να αποσβέσει το κόστος που δαπάνησε η 
επιχείρηση. 

Μέσω των προγραµµάτων επιδότησης αποκτήστε πράγµατα που σας είναι 
απαραίτητα και θα τα αποκτούσατε ακόµη και αν δεν υπήρχε η επιδότηση. 

2) Εξασφαλίστε τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης. 

Όταν η επιχείρηση σας ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα θα πρέπει υποχρεωτικά να 
δαπανήσετε κάποια χρήµατα για την υλοποίηση του έργου σας λιγότερα αν το 
ποσοστό επιδότησης είναι 100%, πολύ περισσότερα αν το ποσοστό επιδότησης είναι 
40%. 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε, ιδιαίτερα αν το ποσοστό επιδότησης είναι 
40%-50%, γιατί υπάρχει κίνδυνος να µείνει το έργο σας µισό, να λήξει η προθεσµία 
που έχετε για να το ολοκληρώσετε χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το 
πρόγραµµα και όχι µόνο να µείνει το έργο σας στην ανολοκλήρωτο αλλά να σας 
ζητηθεί να επιστρέψετε και τυχόν προκαταβολές που έχετε λάβει. 

Προετοιµαστείτε για τυχόν καθυστερήσεις στην λήψη της επιδότησης. 

3) Συγκεντρώστε γρήγορα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

Εάν είστε έτοιµοι κάποιες µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία θα έχετε την 
δυνατότητα να αλλάξετε και να διορθώσετε πράγµατα.  

Είναι σύνηθες να µην εντάσσονται σε κάποιο πρόγραµµα επιχειρήσεις που θα 
µπορούσαν να λάβουν πολύ ψηλή βαθµολογία αλλά δεν κατέθεσαν εµπρόθεσµα όλα 
τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης των προσόντων που θα τους έδιναν την ψηλή 
βαθµολογία στην αξιολόγηση και να εντάσσονται στην θέση τους επιχειρήσεις που 



παρουσίασαν άρτια την πρόταση τους και έλαβαν την µέγιστη δυνατή βαθµολογία µε 
βάση τα προσόντα τους. 

Τα νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ είναι αναµφισβήτητα χρήσιµα εργαλεία, που 
µπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας. Χρησιµοποιήστε τα σωστά και 
αποδοτικά. 

17.03.2016 'Ενταξη των συστεγαζόµενων ιατρείων στο ΕΣΠΑ ζητά ο ΙΣΑ 

Να συµπεριληφθούν άµεσα στα προγράµµατα ΕΣΠΑ τα συστεγαζόµενα ιατρεία ζητά 
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, µε επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο 
Οικονοµικών. Οι γιατροί κάνουν λόγο για άνιση αντιµετώπιση και µάλιστα εν καιρώ 
οικονοµικής κρίσης η οποία δυσχεραίνει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος. 

Συγκεκριµένα, ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι η εξαίρεση των συστεγαζόµενων ιατρείων από 
τα νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ, αποκλείει µεγάλο αριθµό γιατρών, που έχουν ανάγκη 
άµεσης οικονοµικής ενίσχυσης. ∆ιευκρινίζει δε, ότι πρόκειται για ειδικότητες όπου ο 
κάθε γιατρός διαθέτει δικό του εξοπλισµό µε υψηλό κόστος αγοράς και δεν πρέπει να 
συσχέεται µε το απλό ιατρείο. 

«Επειδή γνωρίζουµε την ευαισθησία σας στα θέµατα Υγείας, θεωρούµε ότι εκ 
παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκαν τα συστεγαζόµενα ιατρεία στα νέα αυτά 
προγράµµατα ΕΣΠΑ και σας καλούµε δια της παρούσης για λόγους ίσης 
µεταχείρισης, όπως διευθετηθεί το συγκεκριµένο σοβαρότατο ζήτηµα, όπως άλλωστε 
ορίζει ο κανονισµός της Ε.Ε. για την χρηµατοδότηση αυτών των προγραµµάτων» 
καταλήγει η επιστολή.  

19.03.2016 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε ερευνητές και επιχειρήσεις για 
την πρωτοβουλία "European SME Innovation Associate" 

Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του 
προγράµµατος για την Έρευνα και την Καινοτοµία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 µικροµεσαίες και νεοφυείς 
επιχειρήσεις θα χρηµατοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευµένο 
έµπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειµένου να αναπτυχθεί µια καινοτόµος ιδέα 
και να µετατραπεί σε έργο καινοτοµίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 
«European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ηµεροµηνία την 30η 
Ιουνίου 2016. 

Στόχος της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας είναι να διευκολυνθεί περαιτέρω για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις η πρόσβαση σε εξειδικευµένες δεξιότητες, σε νέα ταλέντα, 
σε καινούρια γνώση και ικανότητα διαχείρισης της καινοτοµίας, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα την κινητικότητα και ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και 
επιχειρηµατικότητας. 

Η πρόσκληση για το «European SME Innovation Associate» απευθύνεται σε όλες τις 
µικροµεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις µε έδρα χώρες µέλη της ΕΕ και χώρες που 
σχετίζονται µε το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020. Οι ερευνητές πρέπει να έχουν στην 
κατοχή τους τουλάχιστον έναν διδακτορικό τίτλο σπουδών, να έχουν την 
απαιτούµενη εξειδίκευση και να πληρούν τα κριτήρια διακρατικής κινητικότητας. 



Οι επιχειρήσεις θα λάβουν τη χορηγία, η οποία θα καλύπτει τη µισθοδοσία και τα 
σχετικά έξοδα απασχόλησης ενός µεταδιδακτορικού ερευνητή, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων εκπαίδευσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
στην επιχείρηση να προσλάβει τον κατάλληλο συνεργάτη που θα διεξάγει την 
αντίστοιχη έρευνα για την καινοτόµο ιδέα τους. 

Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην καινοτόµο παραγωγική 
διαδικασία µιας επιχείρησης, να αποκτήσουν εµπειρία στον τοµέα της βιοµηχανικής 
καινοτοµίας και ικανότητες διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και να εµπλουτίσουν το 
βιογραφικό τους.  

Περισσοτερες πληροφορίες σχετικά µε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 
«European SME Innovation Associate» είναι διαθέσιµες στη σχετική ιστοσελίδα.  

https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate 

24.03.2016 Στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα 
της επιχείρησης; 

Στην προκήρυξη του κάθε προγράµµατος τίθενται τα κριτήρια αποκλεισµού και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων του συγκεκριµένου προγράµµατος. Εποµένως 
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ενηµερωθεί από την προκήρυξη του προγράµµατος ή 
από τον σύµβουλο µε τον οποίο συνεργάζεται για τους περιορισµούς που υπάρχουν 
στο πρόγραµµα για το οποίο ενδιαφέρεται. 

Γενικότερα, η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (πχ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), ∆ΕΝ 
αξιολογείται στα προγράµµατα επιδότησης, µε εξαίρεση προγράµµατα επιδότησης 
επιτοκίου δανείου τα οποία αξιολογούνται από την τράπεζα. 

26.03.2016 Αλλαγές στο πρόγραµµα ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του ΕΣΠΑ 

Με την δηµοσίευση της απόφασης τροποποίησης του οδηγού του προγράµµατος 
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ δηµιουργήθηκε κώλυµα στην συµµετοχή 
δικαιούχων που Η∆Η ΑΣΚΟΥΣΑΝ επιχειρηµατική δραστηριότητα (µόνο ατοµική 
δραστηριότητα σε τοµείς παροχής υπηρεσιών και όχι εµπορίου) καθώς  

- η νέα επιχείρηση που θα ιδρυθεί στα πλαίσια της επένδυσης ∆ΕΝ µπορεί να έχει 
δραστηριότητα συναφή µε αυτή που έχει η ατοµική επιχείρηση του δικαιούχου 
(άσχετα µε το αν αυτή διακόψει την λειτουργία της)  

- ο δικαιούχος θα πρέπει να διακόψει την υφιστάµενη ατοµική δραστηριότητα του 
µετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. 

27.03.2016 Στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ για τα τρέχοντα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

Σήµερα είχαµε την χαρά και την τιµή να φιλοξενηθούµε στην εκποµπή "Ready 
Business Τα Νέα των ΜΜΕ", µε τον κο Νίκο Υποφάντη, στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ 
όπου συζητήσαµε για τα τρέχοντα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 



Μπορείτε να δείτε την εκποµπή στην πιο κάτω σύνδεση 

http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=272079 

30.03.2016 Εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε ένα πρόγραµµα 
επιδότησης; 

Η κάλυψη των τυπικών προυποθέσεων που θέτει ένα πρόγραµµα επιδότησης για την 
συµµετοχή επιχειρήσεων (πχ περιορισµός σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή/και 
περιορισµός σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας) που 
συνήθως κυκλοφορούν ευρέως στα µέσα ενηµέρωσης ∆ΕΝ συνεπάγεται την έγκριση 
του επενδυτικού σχεδίου µιας επιχείρησης. 

Τα τυπικά κριτήρια για την ένταξη µιας επιχείρησης συνήθως καλύπτουν µισή από τις 
70-100 σελίδες της προκήρυξης ενός προγράµµατος. 

Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράµµατος 
βαθµολογούνται µε συγκεκριµένα κριτήρια τα οποία τίθενται στην προκήρυξη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται εργασιακή εµπειρία, εκπαίδευση και κατάρτιση των 
επιχειρηµατιών, προηγούµενες επενδύσεις της επιχείρησης, οικονοµικά στοιχεία της 
επιχείρησης, πριµοδότηση εφόσον υπάρχουν εξαγωγές ή/και ύπαρξη καινοτοµίας στο 
επενδυτικό σχέδιο, εξετάζονται οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου (πχ αν 
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας), εξετάζονται οι προβλέψεις βιωσιµότητας 
της επιχείρησης, τα στοιχεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 
οι νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργήσει η επένδυση, η συµβολή της επένδυσης 
στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, η πληρότητα – σαφήνεια της 
επενδυτικής πρότασης. 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια η επενδυτική πρόταση λαµβάνει έναν βαθµό. 

Αν ο βαθµός αυτός είναι κάτω από κάποιο όριο που έχει τεθεί (πχ 50%) η πρόταση 
απορρίπτεται. 

Αν ο βαθµός αυτός είναι πάνω από το όριο που έχει τεθεί η πρόταση δεν εγκρίνεται 
αναγκαστικά. Οι προτάσεις µπαινουν σε µια λίστα µε βάση την βαθµολογία που 
έχουν λάβει (µε φθίνουσα σειρά) και χρηµατοδοτούνται µέχρι την εξάντληση του 
προυπολογισµού του προγράµµατος.  

Εποµένως είναι σηµαντικό κατά την προετοιµασία του επενδυτικού σχεδίου να έχουν 
εξεταστεί τα κριτήρια αξιολόγησης ώστε η επενδυτική πρόταση να λάβει την µέγιστη 
δυνατή βαθµολογία. 

Η εργασία εκτίµησης της βαθµολογίας που µπορεί να λάβει το επενδυτικό σας 
σχέδιο, εποµένως και µια εκτίµηση των πιθανοτήτων ένταξης του στο πρόγραµµα 
µπορεί να γίνει µε µεγάλη ακρίβεια από ένα γραφείο συµβούλων εφόσον 
αποφασίσετε να συνεργαστείτε µαζί του έγκαιρα (πολύ πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων). 

05.04.2016 Πόσα χρήµατα πρέπει να έχω για να ενταχθώσε πρόγραµµα ΕΣΠΑ; 



Μια λάθος αντίληψη που επικρατεί για τα προγράµµατα επιδότησης είναι ότι µέσω 
αυτών χαρίζονται χρήµατα µε τα οποία οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν να λύσουν όλα 
τα προβλήµατα τους.  

Αυτό δεν είναι απόλυτα αληθές.  

Στις περιπτώσεις που κάποιο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί στο 100% τα λειτουργικά 
έξοδα µιας επιχείρησης ή ενός επαγγελµατία (ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κλπ) το 
πρόγραµµα αποτελεί πολύ σηµαντική βοήθεια καθώς καλύπτει έξοδα τα οποία ο 
επαγγελµατίας θα υλοποιούσε άσχετα από την ένταξη του στο πρόγραµµα.  

Όταν όµως το ποσοστό επιδότησης είναι 40%-50% και µέσω του προγράµµατος 
χρηµατοδοτούνται πάγιες εργασίες και εξοπλισµός (πχ µηχανήµατα, εργασίες 
διαµόρφωσης χώρου) τότε η έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου δεν συνεπάγεται 
έσοδα για την επιχείρηση αλλά έξοδα και θα πρέπει υποχρεωτικά να δαπανήσετε 
χρήµατα για την υλοποίηση του έργου σας. 

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε, αν το ποσοστό επιδότησης είναι 40%-50%, 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να µείνει το έργο σας µισό, να λήξει η προθεσµία που έχετε 
για να το ολοκληρώσετε χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραµµα 
και όχι µόνο να µείνει το έργο σας ανολοκλήρωτο αλλά να σας ζητηθεί να 
επιστρέψετε και τυχόν προκαταβολές που έχετε λάβει. 

Για παράδειγµα αν µια επιχείρηση ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα για την αγορά  

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ αξίας 30.000 ευρώ 

- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ αξίας 20.000 ευρώ 

Το ποσό που πρέπει να πληρώσει στους προµηθευτές της ανέρχεται σε 61.500 ευρώ 
(50.000 πλέον ΦΠΑ που δεν επιδοτείται). 

Το ποσό που θα λάβει ως επιδότηση αν το ποσοστό επιδότησης είναι 50% είναι 
25.000 ευρώ 

∆ηλαδή θα πρέπει να καλύψει µε δικά της κεφάλαια 36.500 ευρώ (πολύ περισσότερα 
από το ποσό της επιδότησης). 

Είναι σηµαντικό κατά την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης να έχει υπολογίσει ο/η 
επιχειρηµατίας ότι θα είναι σε θέση να διαθέσει εντός της περιόδου υλοποίησης του 
έργου (ενδεικτικά 24 µήνες) το ποσό που του αναλογεί για την υλοποίηση του έργου 
του.  

13.04.2016 Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράµµατος "Ενίσχυση 
της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης". 

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του προγράµµατος: "Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης" του ΕΣΠΑ 2014-2020 
µέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 



14.04.2016 Αλλαγές στο πρόγραµµα Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε την χθεσινή τροποποίηση του προγράµµατος Ενίσχυσης της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 

- Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν πρόταση ως άνεργοι θα πρέπει να είναι άνεργοι κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ηµεροµηνία έναρξης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

- Οι δικαιούχοι θα πρέπει να µην έχουν σχέση µισθωτής εργασίας και να µη 
λαµβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Πρόσκλησης 
και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

- Οι δικαιούχοι πρέπει να µην συµµετέχουν µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου 
σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής κατά το χρόνο 
προδηµοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και µέχρι την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

20.04.2016 Προδηµοσίευση για το µέτρο "Νέων Γεωργών" του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

Αναρτήθηκε η προδηµοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδηµοσίευση γίνεται σε 
χρόνο κατάλληλο ώστε να ενηµερωθούν και να προετοιµαστούν έγκαιρα όσοι 
ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό. 

Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του µέτρου είναι τα εξής: 

• Η προκήρυξη του µέτρου προγραµµατίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια µετά το 
καλοκαίρι 2016. 

• ∆ικαιούχοι της προκήρυξης του µέτρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω 
των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι 
οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων ως νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα επαγγελµατίες γεωργοί 
ενώ αναλαµβάνουν τη δέσµευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν γεωργική εκµετάλλευση µε ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής 
δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €. 

• Για πρώτη φορά είναι επιλέξιµα για ενίσχυση και νοµικά πρόσωπα τα οποία 
ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του 
νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). 

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο 
ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του 
επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 έτη και µεγαλύτερη 
από 4. 



• Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν 
αναλαµβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις. 

• Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες, 
διαµορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο µπορεί να 
προσαυξάνεται αθροιστικά: 

• κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται 
σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 
κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών και 

• κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη µελλοντική κατάσταση) της 
εκµετάλλευσης. 

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαµορφώνεται, ανάλογα µε τους ανωτέρω συνδυασµούς 
από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. 

• Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη 
δόση, η οποία καταβάλλεται µε την ένταξη του νέου γεωργού στο µέτρο, δεν µπορεί 
να είναι µεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης. 

• Το µέτρο έχει εκχωρηθεί στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. 

• Το µέτρο θα είναι πλήρως µηχανογραφηµένο καθώς θα υποστηριχτεί από το 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων. Αυτό σηµαίνει ότι θα µειωθεί 
σηµαντικά ο χρόνος που απαιτείται ανάµεσα στην λήξη της προθεσµίας υποβολής και 
στην έγκριση – εκταµίευση του ποσού της πρώτης δόσης του δικαιούχου. 

Εντός των προσεχών ηµερών θα αναρτηθούν κατάλογοι καλλιεργειών προκειµένου 
να εξειδικευτεί η περιγραφή των οµάδων καλλιεργειών που περιγράφονται στον 
πίνακα µε τις τυπικές αποδόσεις καθώς επίσης και οι καλλιέργειες που 
περιλαµβάνονται στις κατηγορίες «οπωροκηπευτικά», «ζωοτροφές» και 
«καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή». 

25.04.2016 Παράταση του προγράµµατος Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα 

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης που δηµοσιεύτηκε πρίν από λίγα λεπτά η 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια του προγράµµατος ΝΕΟΦΥΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ παρατείνεται µέχρι 24/05/2016 

28.04.2016 Αύξηση του προυπολογισµού του προγράµµατος ενίσχυσης 
πτυχιούχων του ΕΣΠΑ 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, λαµβάνοντας υπόψη την πολύ 
µεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφεροµένων για συµµετοχή στη ∆ράση «Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», ανακοινώνει ότι θα 
προβεί στην αύξηση του προϋπολογισµού του Α΄ Κύκλου από τα 32,5 εκ. ευρώ 
στα 50 εκ. ευρώ.  



Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη ∆ράση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και η 
καταληκτική της ηµεροµηνία, κατόπιν της παράτασης που έχει ήδη δοθεί, είναι η 10η 
Μαΐου 2016. 

12.05.2016 Παράταση του προγράµµατος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών» 
του ΕΣΠΑ 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ανακοινώνει την παράταση της 
προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των 
επιχειρηµατικών σχεδίων για την δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών» 
µέχρι την ∆ευτέρα 6 Ιουνίου 2016 

12.05.2016 Παράταση του προγράµµατος «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του 
ΕΣΠΑ 

Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ανακοινώνει την παράταση της 
προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των 
επιχειρηµατικών σχεδίων για την δράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» µέχρι την 
Πέµπτη 9 Ιουνίου 2016 

19.05.2016 Αυξήσεις προυπολογισµού στα προγράµµατα ενίσχυσης µικρών και 
τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 

Ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Οικονοµίας αύξηση των διαθέσιµων 
προϋπολογισµών για τη δράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων 
επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», από 78 σε 
110 εκατ. ευρώ και για τη δράση «Ενίσχυση τουριστικών µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών», από 70 σε 90 εκατ. ευρώ, ύστερα από τη µεγάλη 
ανταπόκριση των ενδιαφεροµένων για συµµετοχή στις δύο δράσεις του ΕΣΠΑ. 

20.05.2016 Προκαταβολές στου δικαιούχους προγραµµάτων ΕΣΠΑ µέσω 
Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού 

Άµεσα αναµένεται η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού 
του ΕΣΠΑ όπως ανακοινώθηκε µετά από συνάντηση που είχαν ο Υφυπουργός 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε τον Πρόεδρο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων σχετικά µε το νέο ΕΣΠΑ.  

Αντικείµενο της συνάντησης αποτέλεσε η οριστικοποίηση των όρων σύστασης του 
Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού (Escrow Account) στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί τις αµέσως επόµενες 
ηµέρες µε την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον κ. Χαρίτση.  

Με την σύσταση του Λογαριασµού αυτού επιτυγχάνεται η εκταµίευση των 
συγχρηµατοδοτούµενων πόρων προς τους δικαιούχους των τεσσάρων δράσεων 



επιχειρηµατικότητας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
από µέρους τους εγγύησης προκαταβολής.  

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασµός θα είναι ειδικός λογαριασµός που θα 
τηρείται στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων µέσω του οποίου θα 
εξοφλούνται προµηθευτές του δικαιούχου, λύνοντας µε τον τρόπο αυτό το 
πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετώπιζαν οι δικαιούχοι σε προηγούµενα 
προγράµµατα. 

26.05.2016 Σύντοµα θα ενεργοποιηθούν νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε δήλωση του υφυπουργού οικονοµίας κου Χαρίτση στην εφηµερίδα 
Ναυτεµπορική θα ενεργοποιηθεί άµεσα δράση για τη δικτύωση επιχειρήσεων µε 
στόχο την ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας σε θέµατα διανοµής και προώθησης 
προϊόντων και τη δηµιουργία αλυσίδων αξίας, καθώς και δράση ενίσχυσης 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων άνω των 50 ατόµων.  

Ενεργοποιείται, επίσης, δράση κατάρτισης για την αναβάθµιση επαγγελµατικών 
προσόντων, καθώς και δράση για τη στήριξη επιχειρηµατικών συµπράξεων µε 
ερευνητικούς φορείς για επενδύσεις στην έρευνα και καινοτοµία.  

27.05.2016 Πρόγραµµα "Σύγχρονη Μεταποίηση" από το ΕΣΠΑ 

Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την αρµόδια υφυπουργό Βιοµηχανίας κα Τζάκρη. 
Εντός του επόµενου τριµήνου αναµένεται να ολοκληρωθεί τόσο η προετοιµασία των 
προσκλήσεων προς τους δικαιούχους όσο και η οριστικοποίηση των οδηγών 
εφαρµογής για την υλοποίηση του προγράµµατος. Η οριστική πρόσκληση αναµένεται 
να εκδοθεί το Φθινόπωρο του 2016. 

Σύντοµη Περιγραφή του Προγράµµατος: 

Το Πρόγραµµα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηµατοδότηση 
επιχειρηµατικών σχεδίων µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων και αποσκοπεί στον 
µετασχηµατισµό της µεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονοµίας 
προς νέες ή διαφοροποιηµένες γραµµές παραγωγής, προϊόντα και µεταποιητικές 
υπηρεσίες µε εξωστρεφή προσανατολισµό. 

Ως προς το περιεχόµενο του θα περιλαµβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές για τις 
επιχειρήσεις που θα καταθέσουν σχετικές αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα: 

•Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός µετασχηµατισµός. Επιλέξιµες θα είναι 
ενέργειες µετασχηµατισµού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων µε νέες (ή και 
πιλοτικές) παραγωγικές διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία 
παραγωγής – διάθεσής τους διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας. 
Επίσης θα ενισχύονται δραστηριότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών µε 
έµφαση την κάλυψη άµεσων αναγκών της αγοράς όπως επιχειρηµατικών 
συνεργασιών –συνεργειών καθώς και αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του 
κόστους παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. 



•Ψηφιακή Βιοµηχανία. Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιηµένων και 
ευέλικτων γραµµών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασµού και διάθεσης προϊόντων 
και υπηρεσιών. Προωθεί τη συµµετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής 
προστιθέµενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση. 

•Ενεργειακή αποτελεσµατικότητα για ΜµΕ. Επικεντρώνεται σε θέµατα παροχής 
στήριξης προς τις ΜµΕ για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της παραγωγικής 
τους διαδικασίας και να προετοιµαστούν για την εφαρµογή µελλοντικών ενεργειακών 
κοινοτικών προτύπων σε θέµατα κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγή 
προϊόντων και συναφών υπηρεσιών. 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια θα έχουν διάρκεια 36 µήνες. 

Αποδέκτες –∆ικαιούχοι του Προγράµµατος: 

Η δράση σχεδιάζεται για 

•υφιστάµενες µεταποιητικές Μικροµεσαίες επιχειρήσεις µε προσωπικό από 50-250 
άτοµα. 

•ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, σε επιλέξιµους ΚΑ∆ των στρατηγικών τοµέων 
προτεραιότητας, κυρίως σε µεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες 
σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τοµέας της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

31.05.2016 Πρόγραµµα "Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας" από το 
ΕΣΠΑ 

Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την αρµόδια υφυπουργό Βιοµηχανίας κα Τζάκρη. 
Εντός του εποµένου τριµήνου αναµένεται να ολοκληρωθεί τόσο η προετοιµασία των 
προσκλήσεων προς τους δικαιούχους όσο και η οριστικοποίηση των οδηγών 
εφαρµογής για την υλοποίηση του προγράµµατος. Η οριστική πρόσκληση 
αναµένεται να εκδοθεί το Φθινόπωρο του 2016. 

Σύντοµη Περιγραφή του Προγράµµατος: 

Το Πρόγραµµα αφορά στην χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων νέων ή 
υφιστάµενων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηµατική 
αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων, 
µε στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάµεσων ή τελικών 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. Η δράση πρακτικά αφορά 
στην δηµιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 
αναµένεται να συµβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σηµαντικών εθνικών κενών 
της παραγωγικής αλυσίδας.  

Αποδέκτες –∆ικαιούχοι του Προγράµµατος: 

Εν δυνάµει το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση 
επενδυτικού σχεδίου που εµπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑ∆ κατά 
NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02. 



Ο Επιλέξιµος Προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυµαίνεται από 
250.000-2.500.000 €. 

05.06.2016 Παράταση σε δύο προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

Oι νέες καταληκτικές προθεσµίες για τα δύο τρέχοντα προγράµµατα του ΕΣΠΑ είναι:  

- Για τη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισµό τους και την 
ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 αντί 6 Ιουνίου 
2016.  

- Για τη δράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», 8 Ιουλίου 2016 αντί 9 Ιουνίου 
2016. 

07.06.2016 Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση επιδότησης των 
συστηµάτων εισροών - εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίµων 

Τι επιδοτείται 

α) Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα (Η/Υ και απαραίτητο λογισµικό συστήµατος 
εισροών – εκροών) - 1.500 ευρώ ανά πρατήριο 

β) Υποσύστηµα Αντλιών (Interfaces για τις αντλίες και λογισµικό σύνδεσης και 
διαχείρισης αντλιών) - 1.250 ευρώ ανά πρατήριο 

γ) Υποσύστηµα ∆εξαµενών 

• Controller (κονσόλα) – 500 ευρώ ανά πρατήριο 

• Βυθοµετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι – 400 ευρώ ανά δεξαµενή 

δ) Αυτόµατη έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων 

• Φορολογικός Μηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ – 300 ευρώ ανά πρατήριο 

• Θερµικός Εκτυπωτής Αποδείξεων – 200 ευρώ ανά πρατήριο 

∆ικαιούχοι 

Πρατήρια υγρών καυσίµων, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή της επιχείρησης 
(εξαιρούνται µόνο οι ενώσεις επιχειρήσεων, οι κοινοπραξίες και οι µη κερδοσκοπικές 
εταιρείες) και ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης. 

Η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να µην έχει καταδικαστεί για αδικήµατα του 
αγορανοµικού κώδικα, να µην έχει λάβει επιδοτήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (µαζί 
µε την αιτούµενη επιχορήγηση) µετά την 01/01/2011 και να διαθέτει σε ισχύ όλες τις 
νόµιµες άδειες λειτουργίας. 

∆ιάρκεια επενδυτικών σχεδίων 



Τα επενδυτικά σχέδια που θα εγκριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός τριµήνου. 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες από το πρόγραµµα εφόσον έχουν υλοποιηθεί µετά τις 
21/06/2013. 

Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα υποβολής µίας πρότασης ανά πρατήριο. 

09.06.2016 Αύξηση ποσοστών επιδότησης από 01/01/2017 

Μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό των ενισχύσεων για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα 
από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους από την 1/1/2017, καθώς αναµένεται η 
αναδιαµόρφωση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).  

Η αναµόρφωση του ΧΠΕ θα γίνει µε βάση το ΑΕΠ των Περιφερειών σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα του 2014 και όχι µε αυτά του 2008 που ισχύουν σήµερα.  

Η επικαιροποίηση των στοιχείων, στα οποία θα υπολογιστεί η τεράστια υποχώρηση 
του ΑΕΠ µεταξύ των ετών 2008-2014 θα επιφέρει την αύξηση των ποσοστών 
ενισχύσεων. 

Η αναµόρφωση του ΧΠΕ ως προς τα επίπεδα της πραγµατικής κατάστασης της 
ελληνικής οικονοµίας αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα της Ελλάδας, ήδη από το 2012. 

Στην αλλαγή των εντάσεων του ΧΠΕ αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γιώργος Σταθάκης, στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου 
αναπτυξιακού νόµου. Σύµφωνα µε τον υπουργό, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε 
εξέλιξη σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο Ε.Ε. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, καλύτερη εικόνα ως προς την αύξηση των 
ενισχύσεων θα υπάρχει από τον Σεπτέµβριο όπου αναµένεται και η ολοκλήρωση των 
σχετικών διαπραγµατεύσεων. 

14.06.2016 Προκαταβολές χωρίς εγγυητική για τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ 

Με Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη ρυθµίζονται οι όροι για τη δηµιουργία και 
την εφαρµογή του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού (Escrow Account) σε 
συνεργασία µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασµός αποτελεί έναν µηχανισµό που 
εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραµµάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο µε την 
προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. 

Η κατάθεση της εγγύησης προκαταβολής ήταν µια προϋπόθεση που δρούσε έως τώρα 
αποτρεπτικά για πολύ µεγάλο αριθµό ενδιαφερόµενων επενδυτών. Με τη 
θεσµοθέτηση αυτού του µέτρου ξεπερνιέται πλέον ένα σηµαντικό εµπόδιο για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων επενδυτικών σχεδίων. 

Ειδικότερα, στον escrow account, και αποκλειστικά για λογαριασµό των δικαιούχων 
ΕΣΠΑ, πιστώνεται ποσό ίσο µε την προκαταβολή που δικαιούνται το οποίο 
αποδεσµεύεται σταδιακά για την αποπληρωµή των τιµολογίων των προµηθευτών 
τους. 



Με αυτή τη ρύθµιση δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να 
προχρηµατοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου κατά το 
συγχρηµατοδοτούµενο µέρος του. Μειώνονται έτσι ουσιαστικά οι απαιτήσεις 
ρευστότητας των δικαιούχων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. 

23.06.2016 Υπ. Οικονοµίας: Τα προγράµµατα ΕΣΠΑ συνεχίζονται απρόσκοπτα 

Σε συνέχεια διαρροών που δηµοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ηµέρες σχετικά µε την 
φηµολογούµενη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έρευνα της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού για ενδεχόµενη ύπαρξη καρτέλ στον κατασκευαστικό κλάδο, το 
υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

1. Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισµού βρίσκεται σε εξέλιξη και το πόρισµά της 
αναµένεται το επόµενο χρονικό διάστηµα. Αφορά συµβάσεις µεγάλων δηµοσίων 
έργων των προηγούµενων τεσσάρων προγραµµατικών περιόδων. 

2. Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής παρακολουθούν το θέµα και θα προβούν σε όλες τις διορθωτικές κινήσεις 
που απαιτούνται και προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς κανονισµούς σε σχέση µε τις 
υπό έρευνα συµβάσεις. 

3. Ως εκ τούτου, τα προγράµµατα ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 συνεχίζονται 
απρόσκοπτα βάσει των εγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων και µε εξασφαλισµένη 
χρηµατοδότηση. 

01.07.2016 Επιπλέον κονδύλια 860 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την Ελλάδα 

Την παροχή επιπλέον 860 εκατοµµυρίων ευρώ προς την Ελλάδα από τους πόρους του 
ΕΣΠΑ για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020, αναµένεται να 
ανακοινώσει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Κ» από κοινοτικές πηγές, οι ανακοινώσεις θα γίνουν 
από το γραφείο της Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική Κορίνας Κρέτσου και 
έρχονται ως συνέπεια της εφαρµογής της ρήτρας αναθεώρησης που υιοθετήθηκε το 
2013 και προβλέπει αναπροσαρµογή της κατανοµής των κοινοτικών πόρων µε βάση 
τα πραγµατικά στατιστικά στοιχεία της τριετίας 2012 – 2014. 

Υπενθυµίζεται ότι η αρχική κατανοµή των πόρων του ΕΣΠΑ έγινε µε βάση το ΑΕΠ 
κάθε χώρας της τριετίας 2007 – 2009, όταν δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν κατά 
25% υψηλότερο από το σηµερινό. 

Συνολικά αναµένεται να ανακατανεµηθούν περί τα 4 δισ. ευρώ ενώ πλην της 
Ελλάδας στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται και άλλα κράτη µέλη όπως οι 
Βουλγαρία, ∆ανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Ολλανδία και 
Φινλανδία. Πρόκειται για χώρες που, σε σχέση µε την περίοδο αναφοράς, το ΑΕΠ 
τους µειώθηκε 5% και πάνω δικαιούνται περισσότερα κονδύλια. 

Αντιθέτως, χώρες των οποίων το ΑΕΠ αυξήθηκε τουλάχιστον κατά 5% θα πρέπει να 
επιστρέψουν πόρους και σε αυτές περιλαµβάνονται οι Τσεχία, Γερµανία, Εσθονία, 
Γαλλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία. 



Με βάση την αναπροσαρµογή, η Αθήνα αναµένεται να λάβει επιπλέον 860 εκ. € για 
την περίοδο 2014-2020, πόροι που προέρχονται από µη απορροφηθέντα κονδύλια της 
Πολιτικής Συνοχής. Η κατανοµή των κονδυλίων θα αποφασιστεί το προσεχές 
διάστηµα σε συνεργασία της Αθήνας και των Βρυξελλών, σε µία συγκυρία που, όπως 
υπογράµµισε από το βήµα του ΣΕΒ και ο Ζ.Κ.Γιούνκερ η Ελλάδα εµφανίζεται πρώτη 
µεταξύ των κρατών - µελών σε ρυθµό απορρόφησης κονδυλίων από τα διαρθρωτικά 
ταµεία της Ε.Ε. 

Πηγή kathimerini.gr 

08.07.2016 Νέα τροποποίηση του προγράµµατος Αναβάθµισης Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε την νέα τροποποίηση του προγράµµατος που δηµοσιεύτηκε λίγο πρίν 
την λήξη της προθεσµίας υποβολής προτάσεων καταργείται η υποχρέωση των 
επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν να διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας. 

13.07.2016 46.987 αιτήσεις στα 4 προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση που έγινε χθες από τον αρµόδιο υφυπουργό κ. 
Αλέξη Χαρίτση, µε αφορµή την ολοκλήρωση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για 
τα τέσσερα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας του νέου ΕΣΠΑ, ο 
συνολικός αριθµός των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 46.987 

Αναλυτικότερα, για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις επιστηµόνων (νοµικών, 
γιατρών, µηχανικών κ.ά.). 

Για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα» υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, 
εντοπισµένες κατά κύριο λόγο στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

Στη δράση «Ενίσχυση τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών» 
ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάµενες τουριστικές επιχειρήσεις, προπάντων από 
τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο. 

Αντίστοιχα η δράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων 
επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» συνάντησε 
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται µονάχα στον αριθµό των αιτήσεων 
(9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισµό των επενδυτικών σχεδίων που 
κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). 

15.07.2016 Μέχρι τέλος Σεπτεµβρίου ο β κύκλος αιτήσεων του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε ενηµέρωση του αρµόδιου υφυπουργού Οικονοµίας κου Αλέξη Χαρίτση 
µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου θα έχει ανακοινωθεί δεύτερος κύκλος υποβολής 
αιτήσεων για τρία από τα προγράµµατα ΕΣΠΑ που έληξαν πρόσφατα. 

Συγκεκριµένα πρόκειται για τα προγράµµατα επιδότησης 



- Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

- Επιδότηση πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

- Νεοφυής επιχειρηµατικότητα 

22.07.2016 ΓΓΕΤ: Ενισχύσεις 30 εκατ. ευρώ στον αγροδιατροφικό τοµέα 

Στην ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
αγροδιατροφικό τοµέα αποσκοπεί η επικείµενη δράση της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο µιας συνολικής 
παρέµβασης - χρηµατοδοτικού πλαισίου, που φέρει τον τίτλο «Ερευνώ - ∆ηµιουργώ - 
Καινοτοµώ». 

Για τη συγκεκριµένη δράση προβλέπεται ότι θα διατεθεί το ποσό των 30 εκατ. ευρώ 
(δηµόσια δαπάνη). 

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη πιλοτικών δοµών για τον συντονισµό 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και ιδιαίτερα µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, ώστε να δηµιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτοµίες 
σε τµήµατα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων 
(µεταποίηση, εµπορία, µεταφορά, διανοµή).  

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται τόσο µεµονωµένα στις επιχειρήσεις του κλάδου όσο και 
στο συνεργατικό σχηµατισµό καινοτοµίας στον οποίο θα συµµετέχουν οι 
επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό κλάδο, µε έµφαση στην 
εισαγωγή καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της 
συνεργασίας και της δικτύωσής τους. 

Στους ειδικότερους στόχους της δράσης περιλαµβάνονται η παραγωγή καινοτόµων, 
ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων ελληνικής προέλευσης, µε 
υψηλή προστιθέµενη και διατροφική αξία, η στήριξη των επιχειρήσεων και 
επαγγελµατιών του κλάδου για την εισαγωγή παραγώγων έρευνας και υψηλής 
τεχνολογίας και την ενσωµάτωση οργανωτικών καινοτοµιών, καθώς και η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών 
του κλάδου και η σύνδεσή τους µε τις νέες αγορές. 

Επιλέξιµες δαπάνες  

Επιλέξιµες είναι όσες δαπάνες κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται µε την απόκτηση, την επικύρωση 
και την προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης από οργανισµό έρευνας 
και διάδοσης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε 



δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας σε νέες θέσεις που έχουν 
δηµιουργηθεί προς αυτόν τον σκοπό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά 
άλλο προσωπικό, συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας, δηλαδή 
συνδροµή και επαγγελµατική κατάρτιση στους τοµείς της µεταφοράς γνώσεων, της 
απόκτησης, της προστασίας και της εκµετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, 
της χρήσης προτύπων και κανονισµών που εµπεριέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες 
στον τοµέα της καινοτοµίας, δηλαδή παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδοµένων, 
βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήµανσης ποιότητας, δοκιµών 
και πιστοποίησης µε σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων προϊόντων, 
διεργασιών ή υπηρεσιών. 

Επιλέξιµες επίσης είναι οι δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία.  

Οι σχετικές δαπάνες µπορούν να εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

* ∆απάνες προσωπικού. 

* ∆απάνες οργάνων, εξοπλισµού, στον βαθµό και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται 
για το έργο. 

* ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει, γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευσης από εξωτερικές πηγές µε τήρηση 
της αρχής των ίσων αποστάσεων. 

* Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου 
του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άµεσο αποτέλεσµα 
του έργου. 

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για επαγγελµατική κατάρτιση, αυτές θα πρέπει να 
σχετίζονται µε δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, λειτουργικές δαπάνες 
εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, δαπάνες συµβουλευτικών υπηρεσιών, δαπάνες 
προσωπικού των εκπαιδευοµένων και γενικές έµµεσες δαπάνες. 

Επίσης, στις επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι 
δαπάνες των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στον συνεργατικό σχηµατισµό 
καινοτοµίας και αφορούν σε συµµετοχή µµε σε εµπορικές εκθέσεις. 

Πρόκειται για δαπάνες µίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 
συµµετοχή µιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εµπορική έκθεση. 

Συνεργασία και δικτύωση 

Βασική παράµετρος του προγράµµατος είναι επίσης η ανάπτυξη συνεργασιών και 
δικτυώσεων ανάµεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αξιοποίηση οικονοµιών 
κλίµακας και τον περιορισµό του κόστους παραγωγής και διακίνησης, αλλά και η 
δηµιουργία της απαιτούµενης κρίσιµης µάζας στις διαθέσιµες ποσότητες προϊόντων 
για την κάλυψη των αναγκών των αγορών του εξωτερικού. 

Σηµειώνεται ότι µε βάση τα αποτελέσµατα από την πορεία της υλοποίησης του 
συγκεκριµένου προγράµµατος, θα είναι εφικτός ο σχεδιασµός για την ενίσχυση 



συνεργατικών σχηµατισµών και σε άλλους επιλεγµένους τοµείς της οικονοµικής 
δραστηριότητας µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

Πηγή naftemporiki.gr 

28.07.2016 Νέες προκηρύξεις ΕΣΠΑ από τον Σεπτέµβριο έως το τέλος του έτους 

Τον Σεπτέµβριο αναµένεται η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου των δράσεων: 

α) Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων, 

β) Νεοφυής επιχειρηµατικότητα, 

γ) Αναβάθµιση υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους στρατηγικούς 
τοµείς προτεραιότητας της οικονοµίας. 

Επιπλέον των προαναφερθέντων δράσεων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας έχουν σχεδιαστεί και θα προκηρυχθούν έως το τέλος του 
έτους οι εξής χρηµατοδοτικές προσκλήσεις: 

- Η δράση για την αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους, µε 
προσωπικό από 50 µέχρι 250 άτοµα, συνολικού προϋπολογισµού 100 εκατ. ευρώ. Η 
ενίσχυση θα αφορά κυρίως τη µείωση του ενεργειακού κόστους, που προβάλλεται ως 
βασικό αίτηµα των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

- Η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δηµιουργία clusters, meta-clusters) µε 
στόχο τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, µε συνολικό προϋπολογισµό 45 εκατ. 
ευρώ. 

- Η δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση 
υφιστάµενων µε συνολικό προϋπολογισµό 240 εκατ. ευρώ. 

- Η δράση για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κρίσιµη για τη στήριξη της 
δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας. Έπονται δράσεις για την αναβάθµιση 
εταιριών franchising και επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δηµιουργικής 
βιοµηχανίας (π.χ. θεατρικών). Οι δράσεις αυτές θα παραµένουν ανοιχτές µέχρι την 
εξάντληση του προϋπολογισµού τους. 

- Εκτός των 9 στρατηγικών τοµέων του ΕΠΑνΕΚ, θα προκηρυχθούν δράσεις για την 
«αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς της εξοικονόµησης 
ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», 
καθώς και για το «ψηφιακό voucher», δηλαδή για κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από όλες τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτές οι δράσεις θα παραµένουν ανοιχτές µέχρι την 
εξάντληση του προϋπολογισµού τους. 

- Η δράση µε συνολικό προϋπολογισµό 370 εκατ. ευρώ, που αφορά συµπράξεις 
επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και 
την καινοτοµία. 



- Με ελάχιστο προϋπολογισµό 16 εκατ. ευρώ ενεργοποιείται σταδιακά η επιχορήγηση 
ελληνικών φορέων που συνεργάζονται µε φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs. 

25.08.2016 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 

Μέσα στον Σεπτέµβριο αναµένεται η ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόµου.  

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου έχουν την µορφή φορολογικής 
απαλλαγής, επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, 
επιδότησης µισθολογικού κόστους κλπ 

Ο ελάχιστος προυπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων κυµαίνεται από 50.000 
ευρώ (για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισµούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για µεγάλες 
επιχειρήσεις). 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα µε το µέγεθος της 
επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

26.08.2016 Μέσα στον Σεπτέµβριο η επανεκκίνηση του Αναπτυξιακού Νόµου 

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός ανάπτυξης κ. Σταθάκης, η έκδοση της δευτερογενούς 
νοµοθεσίας (υπουργικές αποφάσεις) για τον αναπτυξιακό νόµο βρίσκεται σε εξέλιξη, 
µε στόχο τον Σεπτέµβριο να ανοίξουν τα καθεστώτα ενισχύσεων: 

α) Γενικής Επιχειρηµατικότητας 

β) Μηχανολογικού Εξοπλισµού 

γ) Νέες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

δ) Επενδύσεις Μείζονος Σηµασίας 

29.08.2016 Προδηµοσίευση Ενιαίας ∆ράσης Κρατικών Ενισχύσεων "ΕΡΕΥΝΩ - 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" 

Η ∆ράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των 
υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστηµα της έρευνας και 
καινοτοµίας.  

Οι ενισχυόµενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες 
µε βάση το µέγεθός τους (µικρές, µεσαίες, µεγάλες). 

Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης µπορούν να υποβάλλονται 
είτε από µεµονωµένες επιχειρήσεις, είτε από οµάδες επιχειρήσεων, είτε από 
συµπράξεις επιχειρήσεων µε ερευνητικούς οργανισµούς. 

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί ∆ικαιούχοι µπορούν να 
δηµιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους µίγµα ενεργειών, αξιοποιώντας 
ένα ευρύ φάσµα ενισχυόµενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες: 



• κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιοµηχανική 
έρευνα, πειραµατική ανάπτυξη, µελέτες σκοπιµότητας) 

• δράσεις προώθησης της καινοτοµίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισµούς έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων) 

• υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, συµβουλευτικές 
υπηρεσίες). 

30.08.2016 Προδηµοσίευση προκηρύξεων ∆ιµερούς Συνεργασίας Έρευνας και 
Τεχνολογίας 

Η ∆ράση «∆ιµερείς Ε&Τ Συνεργασίες» αφορά στην ενίσχυση έργων έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας. 

Οι προσκλήσεις που πρόκειται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού 
διαστήµατος και µέχρι τέλους του 2016 αφορούν στην υποβολή προτάσεων για την 
εκτέλεση έργων διµερούς συνεργασίας έρευνας και τεχνολογίας µεταξύ: 

1. Ελλάδας - Κίνας  

2. Ελλάδας - Γερµανίας  

3. Ελλάδας - Ισραήλ 

4. Ελλάδας - Ρωσίας  

Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε ερευνητικούς οργανισµούς, επιχειρήσεις και 
λοιπούς φορείς και συνεργατικά σχήµατα αυτών. 

Ενδεικτικά, ο προϋπολογισµός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 
ευρώ από την ελληνική πλευρά µε αντίστοιχη χρηµατοδοτική συµµετοχή της άλλης 
πλευράς. 

Τοµείς προτεραιότητας 

1. Ελλάδα - Κίνα: "Αγροδιατροφή", "Βιοεπιστήµες, Υγεία και Φάρµακα", 
"Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών", "Ενέργεια", "Περιβάλλον και 
Βιώσιµη Ανάπτυξη", "Υλικά και Κατασκευές", "Μεταφορές και Εφοδιαστική 
Αλυσίδα", "Πολιτισµός, Τουρισµός, Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες", 
"Αναδυόµενες περιοχές ενδιαφέροντος". 

2. Ελλάδα - Ισραήλ: "Αγροδιατροφή", "Βιοεπιστήµες, Υγεία και Φάρµακα", 
"Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών", "Ενέργεια", "Περιβάλλον και 
Βιώσιµη Ανάπτυξη", "Υλικά και Κατασκευές", "Μεταφορές και Εφοδιαστική 
Αλυσίδα", "Πολιτισµός, Τουρισµός, Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες". 

3. Ελλάδα - Γερµανία: "Αγροδιατροφή", "Βιοεπιστήµες, Υγεία και Φάρµακα", 
"Ενέργεια", "Υλικά και Κατασκευές", "Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρµογής µε 



διεπιστηµονικό χαρακτήρα", "∆ιεπιστηµονικές παρεµβάσεις που σχετίζονται µε τον 
στρατηγικό άξονα 3 της RIS - Ανάπτυξη καινοτοµικής νοοτροπίας και θεσµών για 
την ενίσχυση διασυνδέσεων ΕΤΑΚ µε την κοινωνία για την αντιµετώπιση των 
κοινωνικών προκλήσεων». 

4. Ελλάδα - Ρωσία: "Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρµογής µε  

διεπιστηµονικό χαρακτήρα", "Αγροδιατροφή", "Ενέργεια", "Πολιτισµός, Τουρισµός, 
Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες". 

31.08.2016 Σταθάκης - Κρέτσου: Ταχεία ενεργοποίηση των δράσεων 

Η οµαλή ολοκλήρωση των έργων που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα της 
περιόδου 2007-13, καθώς και η επιτυχής ενεργοποίηση των προγραµµάτων της 
περιόδου 2014-20 ήταν τα βασικά θέµατα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης στις Βρυξέλλες του υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
Γιώργου Σταθάκη και του αρµόδιου υφυπουγού για θέµατα ΕΣΠΑ Αλέξη Χαρίτση µε 
την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το υπουργείο Οικονοµικών, στη συνάντηση 
σηµειώθηκε από ελληνικής πλευράς ότι µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου θα έχουν 
ενεργοποιηθεί σχεδόν τα µισά από τα εγκεκριµένα προγράµµατα για το σύνολο της 
περιόδου 2014-20, ενώ στο επόµενο διάστηµα θα πολλαπλασιστούν οι εκταµιεύσεις 
κοινοτικών και εθνικών πόρων προς τους δικαιούχους των συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων. 

Ρήτρα αναθεώρησης 

Επίσης, αντικείµενο της συνάντησης του υπουργού και του υφυπουργού µε την 
επίτροπο αποτέλεσε η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιπλέον πόρων που θα 
λάβει η Ελλάδα µέσω της «ρήτρας αναθεώρησης». Σηµειώνεται ότι µε την προ µηνός 
ανακατονοµή των πόρων της Ε.Ε., η Ελλάδα έχει να λάβει επιπλέον 970 εκατ. ευρώ, 
στο πλαίσιο της ρήτρας αναθεώρησης - ανακατανοµής των κοινοτικών πόρων, 
εντούτοις, το υπουργείο Οικονοµίας, βασιζόµενο σε δικούς τους υπολογισµούς, 
διεκδικεί το ποσό του 1,4 δισ. ευρώ. 

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα επιτευχθεί ο στόχος, καθώς, οι χώρες που θα 
κληθούν να επιστρέψουν πόρους αντιδρούν. 

Εκτός των παραπάνω, οι Έλληνες αξιωµατούχοι ενηµέρωσαν την κα Κρέτσου για τον 
σχεδιασµό του υφιστάµενου ΕΣΠΑ, σηµειώνοντας ότι έως το τέλος του έτους, θα έχει 
καλυφθεί ο στόχος απορρόφησης που έχει οριστεί για το τρέχον έτος.  

Πηγή naftemporiki.gr 

01.09.2016 Προκήρυξη µέτρων προυπολογισµού 1,5 δις ευρώ από το πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 



Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγµατοποιηθούν προκηρύξεις σε σηµαντικής 
χρηµατοδοτικής βαρύτητας µέτρα του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 – 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις € 

Ειδικότερα θα προκηρυχθούν τα µέτρα: 

1) Των νέων γεωργών που θα συµβάλλει στη δηµογραφική ανανέωση του πληθυσµού 
της υπαίθρου, προϋπολογισµού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει 
εργασία σε συνολικά 24.000 νέους αγρότες. Για το µέτρο έχει ήδη γίνει 
προδηµοσίευση. Το ποσό ενίσχυσης, για κάθε νέο αγρότη διαµορφώνεται από 17.000 
ευρώ έως 22.000 ευρώ. 

∆ικαιούχοι του µέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών. 

2) Της Μεταποίησης, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέµενη αξία των γεωργικών 
προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους προσανατολισµός. 

Ο διαθέσιµος για νέες προσκλήσεις προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε 170 
εκ. € και αναµένεται να ενισχυθούν 400 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. 

Το µέτρο αφορά στην ενίσχυση όλων των τοµέων µεταποίησης και εµπορίας 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και για πρώτη φορά περιλαµβάνει ξεχωριστή 
δράση για δικαιούχους επαγγελµατίες αγρότες που επιθυµούν να επενδύσουν στη 
µεταποίηση της παραγωγής τους. 

Οι αιτήσεις στήριξης µπορούν να ανέλθουν έως 10 εκ. €, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης 
από 40% - 75% ανάλογα µε την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης. 

3) Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε 
βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και του 
περιβάλλοντος. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. €. 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να 
αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδηµα και τις πρόσθετες δαπάνες 
ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ανελήφθησαν. 

4) Τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα ακολουθήσουν την ένταξη των νέων γεωργών ώστε 
να αξιοποιηθεί µε επενδύσεις το δυναµικό των νέων ανθρώπων που θα 
εγκατασταθούν στη γεωργία. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται 
σε 360 εκ. € και αναµένεται να ενισχυθούν 5.000 περίπου νέα επενδυτικά σχέδια. 

Το µέτρο αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό, άρδευση, 
ΑΠΕ, κλπ.). Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να ανέλθει έως 500.000€, ενώ 
για συλλογικές επενδύσεις από οµάδες παραγωγών έως 2 εκ. €. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυµαίνονται από 40% - 75% ανάλογα µε την περιοχή 
υλοποίησης της επένδυσης και προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες (και 
έως το 75%) στις περιπτώσεις που δικαιούχοι των επενδύσεων είναι νέοι γεωργοί ή 
οµάδες παραγωγών. 



5) Της Κατάρτισης των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η επαγγελµατική 
ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα. Ο 
διαθέσιµος προϋπολογισµός του Μέτρου ανέρχεται σε 70 εκ. € και θα διατεθούν κατά 
προτεραιότητα στην κατάρτιση των ενταγµένων στο πρόγραµµα των νέων γεωργών 
δικαιούχων που εκτιµάται ότι θα φτάσουν µαζί µε τις ανειληµµένες υποχρεώσεις τους 
24.000 καταρτιζόµενους. 

05.09.2016 Προδηµοσίευση Ειδικής ∆ράσης Ανοικτής Καινοτοµίας στον 
Πολιτισµό "Πολιτισµός, Πολιτιστική κληρονοµιά, Επιστήµη και Τεχνολογία" 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών 
διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόµων εφαρµογών και διαδικασιών 
µε πυλώνες παρέµβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκµηρίωση και ανάδειξη 
µνηµείων, έργων τέχνης, αντικειµένων και άλλων ιστορικών στοιχείων 
πολιτισµού.  

Επιλέξιµοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι φορείς πολιτισµού, ερευνητικοί 
φορείς και επιχειρήσεις µε εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Η ∆ράση θα υλοποιηθεί µε δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυµπληρούµενες 
παρεµβάσεις: 

Παρέµβαση Α - Συνεργατικά σχήµατα για την ανοικτή καινοτοµία στον πολιτισµό 

Παρέµβαση Β - Καινοτόµες επιχειρήσεις για τον πολιτισµό και την πολιτιστική 
κληρονοµιά 

H Παρέµβαση Α θα υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήµατα, στα οποία θα 
συµµετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισµού, ένας ερευνητικός φορέας 
(Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα ή/και Τεχνολογικός φορέας) και µία 
επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέµβασης της διάγνωσης, συντήρησης, 
τεκµηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος.  

Η Παρέµβαση Β απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή 
επαναπροσδιορίζουν το αντικείµενό τους στους τοµείς του Πολιτισµού, του 
Τουρισµού και των Πολιτιστικών ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών για την ανάπτυξη 
καινοτόµων τεχνολογιών ή τη δηµιουργία επιχειρήσεων µε καινοτόµο 
προσανατολισµό στους παραπάνω πυλώνες παρέµβασης (διάγνωσης, συντήρησης, 
τεκµηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέµατος). 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης: 

- ∆απάνες προσωπικού, 

- ∆απάνες οργάνων και εξοπλισµού, 

- ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει, 



- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 

Ενισχύσεις καινοτοµίας για ΜΜΕ: 

- ∆απάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας. 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται πράξεις µε ανώτατο επιλέξιµο 
προϋπολογισµό (∆ηµόσια δαπάνη): 

Για την Παρέµβαση Α: έως 1.000.000 € ανά έργο 

Για την Παρέµβαση Β: έως 150.000 € ανά επιχείρηση 

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε το µέγεθός τους 
(µικρή, µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση) κυµαίνεται για την βιοµηχανική έρευνα από 
65%-80%, ενώ για την πειραµατική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί 
φορείς χρηµατοδοτούνται µε το 100% του κόστους του έργου. 

06.09.2016 Προδηµοσίευση ειδικής δράσης "Βιοµηχανικά και Προηγµένα 
Λειτουργικά Υλικά" 

Η ειδική δράση «Βιοµηχανικά και Προηγµένα Λειτουργικά ΥΛΙΚΑ» αφορά 
στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτοµίας που εκτελούνται στην Ελλάδα 
από ερευνητικούς φορείς και δυναµικές εγχώριες επιχειρήσεις. 

Επιλέξιµοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συµπράξεις ερευνητικών 
φορέων και επιχειρήσεων κάθε µεγέθους µε εγκατάσταση εντός της ελληνικής 
επικράτειας. 

Αριθµός και Είδος Φορέων  

Α. Βιοµηχανικά Υλικά 3-6 φορείς 

Min. 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς 

Min. 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς  

50% ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισµού των επιχειρήσεων επί του συνολικού 
προϋπολογισµού 

Β. Προηγµένα Λειτουργικά Υλικά 3-6 φορείς 

Min. 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς 

Min. 2 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς  

30% ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισµού των επιχειρήσεων επί του συνολικού 
προϋπολογισµού 



Επιλέξιµες δαπάνες: προσωπικού, οργάνων και εξοπλισµού, έρευνα επί συµβάσει, 
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για την απόκτηση, 
την επικύρωση και την προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα µε κατώτατο επιλέξιµο συνολικό 
προϋπολογισµό 200.000€ και ανώτατο 500.000€  

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε το µέγεθός τους 
(µικρή, µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση), κυµαίνεται για την βιοµηχανική έρευνα από 
65%-80%, ενώ για την πειραµατική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί 
φορείς χρηµατοδοτούνται µε το 100% του κόστους του έργου. 

07.09.2016 Προδηµοσίευση ειδικής δράσης στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών 

Η ειδική δράση στον τοµέα των Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ αφορά στην 
υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτοµίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από 
ερευνητικούς φορείς και δυναµικές εγχώριες επιχειρήσεις. 

Επιλέξιµοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς και 
επιχειρήσεις µε εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από: 

Α’ Σχήµα - σύµπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις 
προτεραιότητες "Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας/ λαβρακιού", "Εκτροφή νέων 
θαλάσσιων ψαριών. ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής", "Έλεγχος και αξιολόγηση 
ιχθυοτροφών", "Μεταποίηση – επεξεργασία", "Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση" 

Η συµµετοχή/ προϋπολογισµός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% 
του συνολικού προϋπολογισµού της σύµπραξης. 

Β’ Σχήµα – σύµπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις 
προτεραιότητες "Βελτιστοποίηση των µεθοδολογιών ελέγχου των πρώτων υλώ", 
"Προσδιορισµός εναλλακτικών πρώτων υλών", "Νέα Υλικά για κλουβιά και δίχτυα", 
"Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής", "Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων" 

Για την τελευταία προτεραιότητα είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και 
µόνο ερευνητικό φορέα. 

Επιλέξιµες δαπάνες: προσωπικού, οργάνων και εξοπλισµού, έρευνας επί συµβάσει, 
πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για την απόκτηση, 
την επικύρωση και την προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα µε κατώτατη επιλέξιµη δηµόσια 
δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€  

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα µε το µέγεθός τους (µικρή, 
µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση), κυµαίνεται για την βιοµηχανική έρευνα από 65%-
80%, ενώ για την πειραµατική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς 
χρηµατοδοτούνται µε το 100% του κόστους του έργου. 



12.09.2016 Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων µέσω του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου 

Ένα από τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόµου, που αναµένεται να ισχύσει 
από τον Οκτώβριο, είναι αυτό της γενικής επιχειρηµατικότητας στο οποίο µπορούν 
να ενταχθούν επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισµού. 

Στον νόµο µπορούν να υπαχθούν τα πιο κάτω επενδυτικά σχέδια 

- Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων 

- Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν 
ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, αφού παρέλθει 
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της προηγούµενης επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής 
της µονάδας. 

- Επέκταση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών 
µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο 
διάστηµα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι µέσω της 
επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε 
κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων. 

- Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής Τουριστικών 
Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping), που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε 
κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων. 

- Ίδρυση και εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων 
εντός χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία 
ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων. 

- Σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4276/2014 (Α 155), 
εκτός του µέρους αυτών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση 
κτήρια και εγκαταστάσεις και µε την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία 
επενδυτικά σχέδια ως επενδύσεις µείζονος µεγέθους. 

- Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα 
γκολφ, τουριστικοί λιµένες, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις 
ιαµατικού τουρισµού όπως µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού 
τουρισµού – θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), 
κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύγια, 
αυτοκινητοδρόµια]. 

- Εγκαταστάσεις αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού όταν υποβάλλεται επενδυτικό 
σχέδιο από επιχειρηµατικές συστάδες (cluster). 

- Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισµός, 
κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αγροτικός συνεταιρισµός, οµάδα παραγωγών, 
αγροτική εταιρική σύµπραξη. 



Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς θα λάβουν φορολογική 
απαλλαγή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του 
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.  

Εάν όµως το επενδυτικό σχέδιο υπάγεται σε συγκεκριµένες διατάξεις (πχ υλοποιείται 
από εξωστρεφή επιχείρηση, δηλαδή από επιχείρηση που έχει συγκεκριµένο ποσοστό 
αύξησης των εξαγωγών της κατά την τριετία πριν την υποβολή του επενδυτικού 
σχεδίου) µπορούν να λάβουν έως και το 70% της ενίσχυσης σε επιδότηση, δηλαδή αν 
η επιχείρηση υλοποιεί επένδυση 200.000 ευρώ και δικαιούται ενίσχυση 90.000 ευρώ 
µπορεί να λάβει έως και 63.000 ευρώ σε επιδότηση και το υπόλοιπο ποσό σε 
φορολογική απαλλαγή και επιδότηση leasing ή σε επιδότηση θέσεων εργασίας. 

Το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για την επένδυση εξαρτάται από 
το µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.  

Παραδείγµατα 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Πελοπόννησο έχει 
ποσοστό ενίσχυσης 45% 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην ∆υτική Μακεδονία έχει 
ποσοστό ενίσχυσης 35% 

- επένδυση που υλοποιείται από µεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη έχει ποσοστό 
ενίσχυσης 15% 

14.09.2016 ΕΣΠΑ: Πρόγραµµα για νέες τουριστικές επιχειρήσεις 

Νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ για τη στήριξη νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον 
τουρισµό σχεδιάζει το υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, όπως 
αποκάλυψε κατά τη διάρκεια οµιλίας της στη ∆ΕΘ η αναπληρώτρια υπουργός κα 
Κουντουρά. 

16.09.2016 Ενίσχυση επιχειρήσεων πληροφορικής µέσω του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου 

Τα επενδυτικά σχέδια του κλάδου Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου που ανεµένεται να ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο. 

Αυτή η κατηγοριοποίηση δίνει στις επιχειρήσεις πληροφορικής την δυνατότητα να 
λάβουν και επιχορήγηση (δωρεάν παροχή χρηµατικού ποσού) εκτός από 
φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης και θέσεων εργασίας 
που λαµβάνουν τα επενδυτικά σχέδια που δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες 
ενισχύσεων. 

Το ποσοστό της επιχορήγησης µπορεί να ανέλθει έως και το 70% της συνολικής 
ενίσχυσης. ∆ηλαδή αν η επιχείρηση υλοποιεί επένδυση 200.000 ευρώ και δικαιούται 
ενίσχυση 60.000 ευρώ µπορεί να λάβει έως και 42.000 ευρώ σε επιχορήγηση και το 



υπόλοιπο ποσό σε φορολογική απαλλαγή και επιδότηση leasing ή σε επιδότηση 
θέσεων εργασίας. 

Η επιδότηση µισθολογικού κόστους αφορά στην κάλυψη µέρους του µισθολογικού 
κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται και συνδέονται µε το 
επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαµβάνουν καµία άλλη κρατική ενίσχυση. Το 
µισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη µόνο αυτοτελώς και όχι σε 
συνδυασµό µε τις πιο πάνω κατηγορίες δαπανών. 

Το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για την επένδυση εξαρτάται από 
το µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.  

Παραδείγµατα 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Αττική έχει ποσοστό 
ενίσχυσης 30% 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία 
έχει ποσοστό ενίσχυσης 45% 

- επένδυση που υλοποιείται από µεγάλη επιχείρηση στην Αττική έχει ποσοστό 
ενίσχυσης 10% 

16.09.2016 Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού µέσω του νέου Αναπτυξιακού 
Νόµου 

Ένα από τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόµου, που αναµένεται να ισχύσει 
από τον Οκτώβριο, είναι αυτό της ενίσχυσης µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Μέσω του συγκεκριµένου καθεστώτος, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στον νόµο 
(πχ βιοτεχνίες) µπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά καινούργιου 
µηχανολογικού εξοπλισµού, την αγορά εξοπλισµού µε την µέθοδο του leasing, την 
αγορά µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός της µονάδας και την αγορά 
µηχανηµάτων από µονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 

Πλεονεκτήµατα του συγκεκιµένου καθεστώτος ενίσχυσης είναι 

- Η άµεση και µεµονωµένη αξιολόγηση των αιτήσεων.  

∆ηλαδή η κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται θα εξετάζεται άµεσα και δεν θα υπάρχει 
διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, δηλαδή η µοριοδότηση που θα λάβει η αίτηση 
δεν θα συγκρίνεται µε αυτή άλλων αιτήσεων προκειµένου να επιδοτηθούν οι αιτήσεις 
µε τα περισσότερα µόρια. 

- Η διενέργεια διοικητικών µόνο ελέγχων (έλεγχος παραστατικών, δικαιολογητικών 
κλπ) και µόνο δειγµατοληπτικά επιτόπιων ελέγχων (έλεγχος στον χώρο της 
επιχείρησης). 

Η αποφυγή του επιτόπιου ελέγχου αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον 
απαιτούµενο χρόνο για τον έλεγχο του έργου. 



Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς θα λάβουν φορολογική 
απαλλαγή, δηλαδή απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήµατος, για διάστηµα έως και 
15 έτη. 

Το ύψος της ενίσχυσης (φορολογική απαλλαγή) θα προκύπτει από το ποσοστό 
ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση για την επένδυση και εξαρτάται από το 
µέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.  

Παραδείγµατα 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Αττική έχει ποσοστό 
ενίσχυσης 30%, εποµένως για επένδυση 150.000 ευρώ θα λάβει φορολογική 
απαλλαγή 45.000 ευρώ 

- επένδυση που υλοποιείται από πολύ µικρή επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία 
έχει ποσοστό ενίσχυσης 45%, εποµένως για επένδυση 150.000 ευρώ θα λάβει 
φορολογική απαλλαγή 67.500 ευρώ 

19.09.2016 11 Προκηρύξεις προγραµµάτων ΕΣΠΑ µέχρι το τέλος του έτους 

Σύµφωνα µε έντυπο του υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που 
εκδόθηκε στα πλαίσια συµµετοχής του στην 81η ∆ΕΘ, µέχρι το τέλος του έτους θα 
προκηρυχθούν τα πιο κάτω προγράµµατα ΕΣΠΑ: 

- Ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

(β κύκλος / αναµένεται τον Οκτώβριο) 

- Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές  

(β κύκλος / αναµένεται τον Οκτώβριο) 

- Νεοφυής επιχειρηµατικότητα (β κύκλος / αναµένεται τον Οκτώβριο) 

- Αναβάθµιση υφιστάµενων επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους µε προσωπικό 50-250 
άτοµα και µέχρι 50 εκατοµµύρια ευρώ κύκλο εργασιών 

- Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δοµών ενεργού στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους 
στρατηγικούς κυρίως τοµείς της χώρας 

- Ενίσχυση συµπράξεων επιχειρήσεων µε ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή 
επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία 

- Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Τεχνολογίας Συνεργασίας - Πράξη 
επιχορήγησης ελληνικών φορέων που συµµετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις 
υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs 

- Εξοικονοµώ κατ οίκον ΙΙ 



- ∆ηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων τοπικής εµβέλειας για τη µεταποίηση και την 
εφοδιαστική αλυσίδα 

- Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων 

- Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων 
µε την ανέγερση νέων µονάδων 

20.09.2016 5 Προκηρύξεις προγραµµάτων ΕΣΠΑ το πρώτο εξάµηνο του 2017 

Σύµφωνα µε έντυπο του υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που 
εκδόθηκε στα πλαίσια συµµετοχής του στην 81η ∆ΕΘ, το πρώτο εξάµηνο του 2017 
θα προκηρυχθούν τα πιο κάτω προγράµµατα ΕΣΠΑ: 

- Voucher Ευρεσιτεχνίας: κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο 

- Αναβάθµιση επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δηµιουργικής βιοµηχανίας 

- Αναβάθµιση εταιρειών franchising 

- Αναβάθµιση επιχειρήσεων λιανεµπορίου στους τοµείς εξοικονόµησης ενέργειας, 
logistics, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

- Ψηφιακό voucher - κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ψηφιακών 
υπηρεσιών για όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (remote παραγγελιοληψία, 
ηλεκτρονικό κατάστηµα κα) 

21.09.2016 7 Νέα προγράµµατα από τον ΟΑΕ∆ µέχρι τα µέσα του 2017 

Σύµφωνα µε έντυπο του υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού που 
εκδόθηκε στα πλαίσια συµµετοχής του στην 81η ∆ΕΘ, µέχρι και το πρώτο εξάµηνο 
του 2017 θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕ∆ τα πιο κάτω προγράµµατα: 

- Προώθηση νεανικής επιχειρηµατικότητας µέσω της προώθησης της καινοτοµίας και 
παροχής συµβουλευτικής για τη δηµιουργία startups 

- Προώθηση των νέων έως 24 ετών από την ανεργία στην αυτοαπασχόληση, µε 
επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 µήνες 

- ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα για ανέργους και ειδικές 
οµάδες ανέργων 

- Απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχµής 

- Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε νέους ανέργους 

- Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για 
νέους 18-24 ετών 



- Πρόγραµµα νέων θέσεων εργασίας για νέους 18-24 ετών 

26.09.2016 Υπουργείο Τουρισµού: Ελεύθερη η δηµιουργία µικρών ξενοδοχείων 

Στην κατάργηση του καθεστώτος των Περιοχών Ελέγχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης που ίσχυε από το 1986 προχώρησε το υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού, µε υπουργική απόφαση της αν. υπουργού Έλενας Κουντουρά. 

Η κατάργηση της εν λόγω απόφασης του 1986 κρίθηκε επιβεβληµένη λόγω του 
αναχρονιστικού της χαρακτήρα, καθώς βρισκόταν σε απόλυτη δυσαρµονία µε τη 
σηµερινή πραγµατικότητα στην τουριστική αγορά και ήταν εντελώς ξένη µε το 
πνεύµα των µεταγενέστερων ρυθµίσεων και µε τις τάσεις που διαµορφώνονται στον 
κλάδο, αφού απαγόρευε ουσιαστικά στα ξενοδοχεία 1, 2 και τριών αστέρων να 
κάνουν αναβαθµίσεις. 

Με τη νέα απόφαση δίδεται πλέον διέξοδος σε σηµαντικό αριθµό λειτουργουσών 
και αδειοδοτηµένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κατηγορίας 1, 2 και 3 
αστέρων, που βρίσκονταν εντός των περιοχών αυτών, για να εκσυγχρονιστούν, να 
αναβαθµιστούν ποιοτικά και να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε αναπτυξιακά 
και χρηµατοδοτικά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. 

Επίσης, ανοίγει ο δρόµος για την επαναλειτουργία ξενοδοχείων που για 
διάφορους λόγους είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, για τα οποία έχει διαπιστωθεί 
σηµαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κυρίως σε αστικές περιοχές και των οποίων την 
επαναλειτουργία εµπόδιζε η συντήρηση του καταργούµενου καθεστώτος. 

Αντίστοιχα, τη δυνατότητα αναβάθµισης αποκτούν και οι πολυάριθµες 
επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων στις ίδιες περιοχές. 
Πρόθεση, όπως σηµειώνει το υπουργείο, ήταν η έγκαιρη και οριστική επίλυση των 
προβληµάτων που είχαν ανακύψει, στο πλαίσιο του σχεδιασµού της αν. υπουργού 
Τουρισµού για την εφαρµογή απλοποιηµένου θεσµικού πλαισίου συνολικά για την 
τουριστική αγορά και µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και 
την αναβάθµιση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. H απόφαση 
έχει δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Β 2877-09.09.2016).  

Πηγή naftemporiki.gr 

30.09.2016 Μικροχρηµατοδότηση µέσω της πλατφόρµας The Peoples Trust 

Το The Peoples Trust παρέχει µικροχρηµατοδότηση µε τη µορφή δωρεάς σε 
συνδυασµό µε µικροδάνειο σε όσους επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια νέα 
επιχείρηση ή επιθυµούν να αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάµενη µικρή 
επιχείρησή τους, αλλά δυσκολεύονται να βρουν άλλες πηγές χρηµατοδότησης. 

Το ποσό της δωρεάς φτάνει έως και τις 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ως κεφάλαιο 
έναρξης για µια νεοσύστατη επιχείρηση ή ως κεφάλαιο εργασίας για µια υφιστάµενη. 

Το The Peoples Trust συνεργάζεται µε άλλους οργανισµούς που παρέχουν πρόσβαση 
σε χρηµατοδότηση, όπως η Action Finance Initiative (AFI), η οποία προσφέρει 
µικροδάνεια έως €10.000. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η χρηµατοδότηση για τις 



επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νοµό Αττικής µπορεί να φτάσει το ποσό 
των €20.000. 

Σε ποιους απευθύνεται 

• Σε όσους ξεκινούν µια νέα επιχείρηση 

• Σε υφιστάµενες επιχειρήσεις που επιθυµούν να επεκταθούν ή να αλλάξουν 
κατεύθυνση 

• Σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων 

• Σε επιχειρηµατίες ηλικίας 18 ετών και άνω, καθώς δεν υπάρχει ανώτατο όριο 
ηλικίας 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το The Peoples Trust διατίθενται στην 
ιστοσελίδα: www.thepeoplestrust.org. 

05.10.2016 Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας σε τοµείς 
προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) - 
Μικροηλεκτρονική και Προηγµένα Υλικά στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Το πρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή 
και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας ∆. Ελλάδας µε τους εξής τρόπους: 
ι) µέσω συνεργατικών σχηµάτων συνεργασίας επιχειρήσεων µε κατάλληλα 
ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα ή ιι) από επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να 
υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε µέσω σύµβασης µε ερευνητικούς φορείς είτε µε τα 
ερευνητικά τους τµήµατα. 

Σε περίπτωση συνεργασίας επιχείρησης µε Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας - ΦΤΕ 
(Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Ιδρύµατα). κύριος εταίρος του έργου θα 
πρέπει να είναι Επιχείρηση, έχοντας την ευθύνη για την άρτια υλοποίηση του έργου, 
µε τον ορισµό κατάλληλου επιστηµονικού υπεύθυνου 

Τα έργα θα αφορούν στους τοµείς της «Μικροηλεκτρονικής» 
(περιλαµβανοµένων των εφαρµογών ενσωµατωµένων συστηµάτων και 
καινοτόµων εφαρµογών πληροφορικής) και των «Προηγµένων Υλικών» όπως 
προέκυψε και από τη σχετική διαδικασία Επιχειρηµατικής Ανακάλυψης. 

Ουσιαστικά προτεραιότητα στους εν λόγω τοµείς αποτελεί η διαφοροποίηση της 
παραγωγής µε νέα προϊόντα και δραστηριότητες στα οποία µπορούν 
αξιοποιηθούν οι σηµαντικές τους τεχνολογικές ικανότητες. Πιο συγκεκριµένα 
αναµένονται προτάσεις ενδεικτικά για τα παρακάτω αντικείµενα ανά τοµέα: 

Α. Εφαρµογές Μικροηλεκτρονικής και σχετικών εφαρµογών πληροφορικής µε 
κατεύθυνση σε Internet of Things (καταναλωτικών αλλά και παραγωγικών 
εφαρµογών) 

Ενσωµατωµένα Συστήµατα – Υλικό/Λογισµικό 



Εφαρµογές SMART CITY/REGION 

Έξυπνες Ενεργειακές εφαρµογές 

Εξυπνες περιβαλλοντικές εφαρµογές 

Β. Προηγµένα Υλικά για 

Υλικά κατασκευών («Συµβατικά» και «µη Συµβατικά») 

Υλικά για Αισθητήρες 

Ενεργειακές εφαρµογές 

Λειτουργικά υλικά (π.χ. Τεχνικά υφάσµατα κλπ) 

Νανοτεχνολογία 

Περιβάλλον - υγεία – τρόφιµα 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και ανάπτυξης 
όπου το ενισχυόµενο µέρος του έργου αφορα µία ή συνδυασµό των εξής κατηγοριών.  

Σε ποιους απευθύνεται 

Επιχειρήσεις: κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί 
οικονοµική δραστηριότητα 

Φορείς Τεχνολογικής Έρευνας: κάθε οντότητα µε ερευνητική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, όπως πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, ερευνητικοί 
συνεργαζόµενοι φορείς, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η ανεξάρτητη 
διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης. 

Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται είτε απο συνεργατικούς σχήµάτα 
συνεργασίας επιχειρήσεων µε κατάλληλα ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα 
είτε απο επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις είτε 
µέσω σύµβασης µε ερευνητικούς φορείς είτε µε τα ερευνητικά τους τµήµατα. 

Περίοδος υποβολής 

από 29/9/2016 έως 31/10/2016 (ώρα 16:00) 

05.10.2016 Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο από τις 
12/10/2016 

Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού»,«Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», τέθηκαν σήµερα σε 
ολιγοήµερη ανοικτή διαβούλευση µε στόχο η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή 
επενδυτικών προτάσεων σε αυτά να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2016.  



Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», 
η προθεσµία λήγει στις 30 Νοεµβρίου 2016 και για τα άλλα δύο, «Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», στις 28 
Απριλίου 2017. 

Με τη λήξη του ανωτέρω κύκλου, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα 
επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόµενα τον Μάιο του 
2017. 

Επίσης, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες διεύρυνσης των εθνικών µητρώων 
εξωτερικών αξιολογητών και ελεγκτών, οι οποίοι ανέρχονται στο εξής σε 300 
άτοµα. Οι εξωτερικοί αξιολογητές και ελεγκτές θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν 
ταχείες αξιολογήσεις, εντός τριµήνου, για το νέο κύκλο επενδύσεων του νέου 
Αναπτυξιακού Νόµου. 

13.10.2016 Επιπλέον 970 εκατ. ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 

Επιπλέον 970 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ 2014 -2020 για 
περιβαλλοντικά έργα, ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και καταπολέµηση 
της ανεργίας των νέων, καθώς οριστικοποιήθηκε η ρήτρα αναθεώρησης, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό. 

Ο κ. Αγοραστός προέβη σε αυτήν την δήλωση µετά τις επαφές που είχε µε 
αξιωµατούχους της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίασης 
της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Περιφερειών και Πόλεων. 

Σύµφωνα µε τον κ. Αγοραστό, αυτά τα κονδύλια προέρχονται από την 
αναθεώρηση των δεικτών, βάσει των οποίων έγινε η αρχική κατανοµή των 
πόρων του ΕΣΠΑ στα κράτη-µέλη της ΕΕ. 

ΠΗΓΗ: www.enikonomia.gr 

14.10.2016 Υπογραφή τεσσάρων προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων ένταξης 
στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο 

Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού», «Νέες 
Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», είχαν τεθεί σε 
ολιγοήµερη ανοικτή διαβούλευση, τα σχόλια της οποίας αξιολογήθηκαν και εν µέρει 
ενσωµατώθηκαν στα τελικά κείµενα. Οι αποφάσεις προκήρυξης των τεσσάρων 
καθεστώτων, θα δηµοσιευθούν στο ΦΕΚ στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας, 
οπότε και θα ανοίξει η δυνατότητα για αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

15.10.2016 Χρηµατοδοτήσεις 234 εκατ. µε νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ 

Τρία νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισµού 234 εκατ. ευρώ, 
προανήγγειλε το υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Τα 



προγράµµατα αυτά, που κατόπιν πρότασης της υφυπουργού Θεοδώρας Τζάκρη 
εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα 
Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), στοχεύουν στην ενίσχυση του µεταποιητικού τοµέα, την 
εξωστρέφεια και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, ενώ η 
προκήρυξή τους αναµένεται έως τον Απρίλιο του 2017. 

Το πρώτο Πρόγραµµα µε τίτλο «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέµενης Αξίας», 
προϋπολογισµού 80 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ), απευθύνεται σε 
υφιστάµενες µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα 
(9) τοµείς προτεραιότητας της οικονοµίας: Αγροδιατροφή - Βιοµηχανία Τροφίµων, 
Τουρισµός, Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες, Υλικά - Κατασκευές, 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
Περιβάλλον, Υγεία µε έµφαση σε επιχειρήσεις της µεταποιητικής δραστηριότητας. 
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση σχεδίων ανάπτυξης 
συνεργατικών σχηµατισµών µε τη µορφή κάθετων ή και οριζόντιων 
διασυνδέσεων µεταξύ επιχειρήσεων προκειµένου να επιτυγχάνονται οικονοµίες 
κλίµακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες αγορές). 

Το δεύτερο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια - ∆ιεθνοποίηση µµε», προϋπολογισµού 100 
εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ), αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας νέων και υφιστάµενων κυρίως 
µεταποιητικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την 
αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Μέσω του προγράµµατος θα 
επιτευχθεί αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της 
προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. 

Το τρίτο πρόγραµµα «Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας - Επιχειρηµατική 
Επανεκκίνηση», προϋπολογισµού 54 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ), 
έχει ταυτόχρονα µε τον αναπτυξιακό του σκοπό και µια ισχυρή κοινωνική διάσταση, 
καθώς αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 
ετών. Το πρόγραµµα αυτό θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών 
σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηµατική δραστηριότητα ή 
διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία για να το πράξουν προκειµένου να 
συµβάλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

Σχετικά µε το θέµα η κ. Τζάκρη δήλωσε σηµείωσε: «Τα τρία αυτά προγράµµατα, 
προϋπολογισµού 234 εκατοµµυρίων ευρώ, απευθύνονται σε µεγάλο βαθµό στον 
τοµέα της µεταποίησης. Ενισχύουµε επιχειρηµατικά σχέδια και υποδοµές που 
στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή προκειµένου να αυξήσουµε την προστιθέµενη αξία 
των ελληνικών προϊόντων και να δηµιουργήσουµε σταθερές και καλά αµειβόµενες 
θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη της µεταποίησης διασφαλίζει τις καλύτερες και πιο 
σταθερές ροές ευηµερίας και πλούτου από την οικονοµία προς την κοινωνία. Επίσης 
ενισχύουµε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων για την αναβάθµιση της παραγωγικής 
βάσης της χώρας, ενώ παράλληλα δίνουµε την ευκαιρία σε ανέργους να ανοίξουν την 
δική τους επιχείρηση και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας». 

Γνωστοποίησε επίσης ότι εντός του εποµένου τριµήνου αναµένεται να ολοκληρωθεί 
τόσο η προετοιµασία των προσκλήσεων προς τους δικαιούχους όσο και η 
οριστικοποίηση των οδηγών εφαρµογής για την υλοποίηση του προγράµµατος από τη 



Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ενώ οι οριστικές προσκλήσεις αναµένεται να 
εκδοθούν στο πρώτο τετράµηνο του 2017.  

Πηγή naftemporiki.gr 

19.10.2016 Επιδότηση σε 12.000 νέους αγρότες 

Προθεσµία έως τις 30 Νοεµβρίου έχουν οι ενδιαφερόµενοι για να υποβάλουν 
αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα νέων αγροτών, µέσω του οποίου θα ενισχυθούν 
άτοµα έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την 
πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρει η προκήρυξη του µέτρου η συνολική δηµόσια δαπάνη για 
το µέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναµένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι 
γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Η οικονοµική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών χορηγείται µε 
τη µορφή κατ αποκοπή ποσού στήριξης και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη 
δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την 
έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών 
από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσµεύσεων.  

Η ενίσχυση που θα λάβουν όσοι υπαχθούν στο µέτρο κυµαίνεται από 17.000 έως 
22.000 ευρώ ανάλογα µε την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την 
περιοχή εγκατάστασης ως εξής: 

- για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που στη µελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και 
µικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται 
στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των 
εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά 
(νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των κατηγοριών 
περιοχών 

- για γεωργικές εκµεταλλεύσεις που στη µελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική 
παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ή 22.000 εφόσον η περιοχή 
µόνιµης κατοικίας των αρχηγών των εκµεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές 
ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή 
συνδυασµό αυτών των κατηγοριών περιοχών. 

21.10.2016 Αναπτυξιακός Νόµος - Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού 

∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού" και ξεκινά σύντοµα η υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 

Μέσω του συγκεκριµένου καθεστώτος θα ενισχυθούν µε φορολογικές απαλλαγές 
(φόρου εισοδήµατος) δαπάνες µηχανολογικού εξοπλισµού και µεταφορικών 
µέσων που χρησιµοποιούνται εντός της µονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν 
σε αρχική επένδυση. 



Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν διαρκεί 
έως την 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισµός του 
παρόντος καθεστώτος.  

Μετά την λήξη αυτού του κύκλου, το συγκεκριµένο καθεστώς, αναµένεται να 
επαναπροκηρυχθεί τον Μάιο του 2017. 

Επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια 

- ∆ηµιουργία νέας µονάδας 

- Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας 

- ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προιόντα ή υπηρεσίες που δεν 
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή 

- Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης 
µονάδας 

- Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηµατική 
εγκατάσταση που έχει κλείσει. 

Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι επιλέξιµη και η αγορά µηχανηµάτων 
ηλικίας έως επτά ετών από µονάδα που έχει παύσει την λειτουργία της. 

Σε µεγάλες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις χορηγούνται µόνο για αρχική επένδυση για νέα 
οικονοµική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή. 

21.10.2016 Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του καθεστώτος «Επενδύσεις µείζονος 
µεγέθους" και ξεκινά σύντοµα η υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 

Μέσω του καθεστώτος ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια 
άνω των 20.000.000 € και δηµιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα 
εκατοµµύριο επιλέξιµης επένδυσης. 

Οι ενισχύσεις που παρέχονται αφορούν σε φορολογική απαλλαγή (φόρου 
εισοδήµατος) και σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν διαρκεί 
έως την 28 Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισµός του 
παρόντος καθεστώτος. 

Μετά την λήξη αυτού του κύκλου, το συγκεκριµένο καθεστώς, αναµένεται να 
επαναπροκηρυχθεί τον Μάιο του 2017. 

21.10.2016 Αναπτυξιακός Νόµος - Νέες Ανεξάρτητες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 



∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του καθεστώτος «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" και 
ξεκινά σύντοµα η υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 

Για τις ανάγκες του παρόντος "Νέες µικροµεσαίες επιχειρήσεις" λογίζονται οι υπό 
σύσταση ή νεοσύστατες µικροµεσαίες επιχειρήσεις εφόσον κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ηµεροµηνία 
ίδρυσης. 

Για τον προσδιορισµό του µεγέθους της επιχείρησης ως µικροµεσαία λαµβάνονται υπ 
όψιν και άλλες επιχειρήσεις στις οποίες πιθανόν µετέχουν οι εταίροι της νέας 
επιχείρησης. 

Ηµεροµηνία λήξης αυτού του κύκλου υποβολών ορίζεται η 20η ∆εκεµβρίου 2016. 

Μετά την λήξη αυτού του κύκλου, το συγκεκριµένο καθεστώς, αναµένεται να 
επαναπροκηρυχθεί τον Μάρτιο του 2017. 

21.10.2016 Αναπτυξιακός Νόµος - Γενική Επιχειρηµατικότητα 

∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική επιχειρηµατικότητα" 
και ξεκινά σύντοµα η υποβολή επενδυτικών σχεδίων. 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν 
καθεστώς διαρκεί έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2016. 

Μετά την λήξη αυτού του κύκλου, το συγκεκριµένο καθεστώς, αναµένεται να 
επαναπροκηρυχθεί τον Μάρτιο του 2017. 

Επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια 

- ∆ηµιουργία νέας µονάδας 

- Επέκταση της δυναµικότητας υφιστάµενης µονάδας 

- ∆ιαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας σε προιόντα ή υπηρεσίες που δεν 
έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή 

- Θεµελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάµενης 
µονάδας 

- Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηµατική 
εγκατάσταση που έχει κλείσει. 

27.10.2016 Ανακοίνωση αποτελεσµάτων δράσης "Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης" 

Η Ειδική Γραµµατέας Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, υπέγραψε την 
λίστα 2.444 εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισµού 
62.033 εκατ. ευρώ, τα οποία θα ενισχυθούν σε ποσοστό 100%.  



Η λίστα έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: www.antagonistikotita.gr, 
www.espa.gr και www.efepae.gr. 

03.11.2016 Επιστολή του ΣΥΣΕΠ πρός το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά µε την 
διαδικασία επιλογής αξιολογητών 

Ο Σύνδεσµος Συµβούλων Επιχειρήσεων έχοντας εντοπίσει διάφορα προβλήµατα 
στην διαδικασία επιλογής αξιολογητών για το πρόγραµµα Ενίσχυσης της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, απέστειλε επιστολή προς 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριµένα προς τον Υφυπουργό Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού κοινοποιώντας την ταυτόχρονα σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς. 

09.11.2016 Μίχαλος: Όχι σε νέο κύκλο προτάσεων στο πρόγραµµα Ενίσχυση της 
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 

Την έγκριση και διάθεση των προβλεπόµενων κονδυλίων στους δυνητικά 
δικαιούχους του πρώτου κύκλου της ∆ράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αντί της 
προκήρυξης ενός δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων, ζήτησε µε επιστολή του 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ κ. 
Κωνσταντίνος Μίχαλος από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. 
Αλέξη Χαρίτση. 

Όπως επισηµαίνει ο κ. Μίχαλος, «µε τον τρόπο αυτό θα εξοικονοµούνταν χρόνος 
και χρήµατα τόσο από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης (κατάρτιση νέου 
οδηγού, εκ νέου αξιολογήσεις, ηµερίδες ενηµέρωσης, τροποποίηση ΠΣΚΕ), όσο 
και από τους ανέργους που θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου επιχειρηµατικό 
σχέδιο. ∆εν υπάρχει σκοπιµότητα στην προκήρυξη ενός νέου κύκλου µε τους 
ίδιους δικαιούχους όταν εγκρίθηκαν στον α’ κύκλο µόλις 1 στις 15 προτάσεις, 
λόγω εξάντλησης του προϋπολογισµού». 

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Μίχαλου έχει ως εξής: 

«Με τη δηµοσίευση του προσωρινού καταλόγου ∆υνητικών ∆ικαιούχων και του 
Κατάλογου µε τη βαθµολογική κατάταξη όλων των επιχειρηµατικών σχεδίων στη 
∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» 
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 επέρχεται η απόρριψη δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
ενός (13.481) επιχειρηµατικών σχεδίων µε συνολικό αιτούµενο επιλέξιµο 
προϋπολογισµό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση 
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης και η έγκριση µόλις 2.444 εγκεκριµένων 
επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισµού 62.033 εκατ. Ευρώ. 

Τα επιχειρηµατικά αυτά σχέδια αφορούν ως επί το πλείστον πτυχιούχους ανέργους 
που επιθυµούν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση αλλά και ελεύθερους 
επαγγελµατίες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν ότι αν αυτά τα επιχειρηµατικά σχέδια, που 
πληρούσαν τους όρους του προγράµµατος, εγκρίνονταν θα ήταν µια µεγάλη ανάσα 



στον τοµέα της ανεργίας, καθώς θα δηµιουργούσαν υπερδιπλάσιες θέσεις 
απασχόλησης. 

Σε µια περίοδο, οπού το brain drain είναι από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της χώρας 
µας θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ενίσχυση των παραπάνω 
δυνητικά δικαιούχων. 

Ενδεχοµένως τα χρήµατα που είχε προβλεφθεί να διατεθούν σε µια δεύτερη 
πρόσκληση υποβολής (β’ κύκλος) του προγράµµατος, να διατίθεντο στους δυνητικά 
δικαιούχους του πρώτου κύκλου. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονοµούνταν χρόνος και 
χρήµατα τόσο από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης (κατάρτιση νέου 
οδηγού, εκ νέου αξιολογήσεις, ηµερίδες ενηµέρωσης, τροποποίηση ΠΣΚΕ), όσο και 
από τους ανέργους που θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου επιχειρηµατικό σχέδιο. 
∆εν υπάρχει σκοπιµότητα στην προκήρυξη ενός νέου κύκλου µε τους ίδιους 
δικαιούχους όταν εγκρίθηκαν στον α’ κύκλο µόλις 1 στις 15 προτάσεις, λόγω 
εξάντλησης του προϋπολογισµού. 

Παράλληλα, για να µειωθεί ο όγκος των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων και να 
δοθεί προτεραιότητα στα ώριµα επενδυτικά σχέδια που θα επιφέρουν άµεση µείωση 
της ανεργίας και χρήµατα στην αγορά, θα µπορούσε να υπάρξει η πρόβλεψη, όπως 
έχει γίνει στο παρελθόν, από τους δυνητικά δικαιούχους µόνο όσοι αποδείξουν ότι 
έχουν κάνει µέρος (π.χ. το 30%) των δαπανών του επενδυτικού τους σχεδίου εντός 
συγκεκριµένου διαστήµατος, να θεωρηθούν εγκεκριµένοι και να δικαιούνται 
ενίσχυσης. 

Παρακαλούµε για την αύξηση του προϋπολογισµού ώστε να ικανοποιηθούν τα 
αιτήµατα χιλιάδων ανέργων και ελεύθερων επαγγελµατιών οι οποίοι προσδοκούσαν 
στην ενίσχυση των επενδυτικών τους σχεδίων µέσω του ΕΣΠΑ και βλέπουν τις 
προτάσεις τους να πέφτουν στο κενό». 

11.11.2016 Να αυξηθεί το ΕΣΠΑ των αυτοαπασχολούµενων γιατρών ζητά ο ΙΣΑ 

Με επιστολή του στον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξη 
Χαρίτση, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ζητά 
αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 
αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και την απευθείας 
υπαγωγή των δυνητικά δικαιούχων του πρώτου κύκλου χωρίς την υποβολή νέας 
πρότασης. 

Συγκεκριµένα ο κ. Πατούλης αναφέρει: 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

“Λόγω του περιορισµένου προϋπολογισµού του προγράµµατος, που δεν αυξήθηκε 
περαιτέρω κατά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, όπως γινόταν παλιότερα σε 
προγράµµατα µε µεγάλη απήχηση, εγκρίθηκαν προτάσεις που έλαβαν βαθµολογία 
πάνω από 87% - 88% (ανάλογα µε την περιφέρεια). Ως εκ τούτου έµειναν εκτός 
προγράµµατος, προτάσεις που φυσικά πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, έλαβαν 
δηλαδή βαθµολογία πάνω από 50% (δηλαδή δεν "απορρίφθηκαν"). Οι συγκεκριµένοι 



ενδιαφερόµενοι που είχαν εν τοις πράγµασι υψηλή βαθµολογία θα πρέπει να 
επανυποβάλλουν την πρόταση στον δεύτερο κύκλο που έχει εξαγγελθεί.  

Η πρόταση του ΙΣΑ είναι τα χρήµατα να διατεθούν στους δυνητικά δικαιούχους 
του πρώτου κύκλου, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, χωρίς την υποβολή νέας 
πρότασης στον δεύτερο κύκλο, διότι µε αυτό τον τρόπο θα εξοικονοµηθεί χρόνος 
και χρήµατα τόσο από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όσο και από τους 
ανέργους που θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου επιχειρηµατικό σχέδιο.  

Όπως σας είναι γνωστό, η παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία δυσχεραίνει 
καταλυτικά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος, διότι η επάνδρωση ενός ιατρείου 
προϋποθέτει την επένδυση ιδιαιτέρως υψηλού κεφαλαίου για την αγορά ιατρικού 
εξοπλισµού, ο οποίος είναι απαραίτητος και συµβάλλει καταλυτικά στην παροχή 
ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.  

Εν κατακλείδι, σας επαναφέρουµε το αίτηµα µας περί δυνατότητας ενίσχυσης 
και των συστεγαζόµενων ιατρείων και παρακαλούµε για την αύξηση του 
προϋπολογισµού, ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα χιλιάδων ανέργων και 
ελεύθερων επαγγελµατιών για τους οποίους η ενίσχυση των επενδυτικών τους 
σχεδίων µέσω του ΕΣΠΑ αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την άσκηση του ιατρικού 
λειτουργήµατος.” 

15.11.2016 Πρόγραµµα "ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ" 

Το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυµα, ο 
Κοινωφελής Οργανισµός Hellenic Hope και το Κοινωφελές Ίδρυµα Μποδοσάκη, 
ανακοινώνουν τη δηµόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στον 
δεύτερο κύκλο του προγράµµατος «Σηµεία Στήριξης», που απευθύνεται σε 
ελληνικά, µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε 
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
κοινωνικής πρόνοιας.  

Στόχος του προγράµµατος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων µικρής 
κλίµακας και µέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου προς όφελος ευάλωτων κοινωνικά 
οµάδων και, αφετέρου, η ενδυνάµωση δοµών και η ανάπτυξη ικανοτήτων των 
ανωτέρω Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μέσω του προγράµµατος θα 
χρηµατοδοτηθούν έως δεκαεννέα (19) δράσεις µε το ποσό των Ευρώ πέντε 
χιλιάδων (€5.000) κατ’ ανώτατον ανά δράση, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 
δώδεκα (12) µήνες και θα εµπίπτουν σε µία από τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες, 
όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους χρηµατοδότες του Προγράµµατος: 

1. «Κοινωνική ενσωµάτωση ατόµων µε αναπηρία»  

(Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση) 

2. «Υποστήριξη ατόµων της τρίτης ηλικίας»  

(ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυµα) 

3. «Ενίσχυση οργανώσεων παιδικής προστασίας»  



(Hellenic Hope) 

Παράλληλα µε τις χρηµατοδοτήσεις, το Πρόγραµµα περιλαµβάνει δωρεάν συµµετοχή 
των Οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάµωσης ικανοτήτων (capacity building), 
οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυµα Μποδοσάκη µέσω 
του Social Dynamo. Το Social Dynamo είναι µία πρωτοβουλία του Ιδρύµατος 
Μποδοσάκη, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αθηναίων (µέσω της πλατφόρµας 
συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάµωση οργανώσεων και οµάδων της κοινωνίας 
των πολιτών, µε άξονες τη µάθηση, την επαγγελµατική υποστήριξη και τη δικτύωση. 
Η συµµετοχή των Οργανώσεων σε ένα βασικό πρόγραµµα δραστηριοτήτων 
ενδυνάµωσης είναι υποχρεωτική. 

17.11.2016 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών 

Ένα νέο πρόγραµµα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, έχει σχεδιάσει και 
θα προκηρύξει εντός του Νοεµβρίου ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού. Το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ θα προσφέρει τη δυνατότητα στους ανέργους, 
που είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών 
µηνών και µε έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις 
πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονοµική 
δραστηριότητα. 

Ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα 
επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ηµέρα, για την 
πρόσληψη ανέργων εγγεγραµµένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστηµα τριών 
έως και 12 µηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη µακροχρόνια 
ανέργων (εγγεγραµµένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστηµα άνω των 12 µηνών). 
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαµβανόµενο άνεργο θα ξεκινά από 
την ηµεροµηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστηµα 12 
µηνών. 

21.11.2016 Κουντουρά: Ενισχύσεις 210 εκατ. ευρώ στον τουρισµό µέσω ΕΣΠΑ 

Στα πλαίσια οµιλίας της στα εγκαίνια της 32ης ∆ιεθνούς Έκθεση Τουρισµού 
Philoxenia 2016, η Υπουργός Τουρισµού, ανακοίνωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί 
ενισχύσεις προς τις υφιστάµενες και νέες µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις 
οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ µέσω δύο προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.  

Το πρόγραµµα για επενδύσεις εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των υφιστάµενων 
µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων µε προϋπολογισµό 90 εκατ. ευρώ, 
βρίσκεται ήδη στο στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.  

Στις αρχές του 2017 αναµένεται και η προκήρυξη του νέου προγράµµατος για την 
ίδρυση νέων µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

30.11.2016 Παράταση της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών για το 
πρόγραµµα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης" 



Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσµίας υποβολής των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών Ένταξης της ∆ράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» έως την Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου 2016. 

02.12.2016 Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχµής 
(Voucher 29-64) 

Μέσω του προγράµµατος παρέχονται σε 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 
ετών, υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική 
άσκηση κλπ.) συµβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων. 

Συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 

- Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα 
ενός από τους κλάδους αιχµής (εµπόριο, logistics, έργα υποδοµής και τεχνικά 
επαγγέλµατα, τουρισµός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, περιβάλλον, 
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιµα-ποτά, ενέργεια, αγροτικός 
τοµέας, βιοµηχανία).  

- Συµβουλευτική υποστήριξη 

- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του 
προγράµµατος κατάρτισης. 

- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας 
συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 
µήνες.  

Ωφελούµενοι: άνεργοι ηλικίας από 29 ετών µέχρι 64 ετών, εγγεγραµµένοι στο 
Μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ 

Περίοδος υποβολής από 1/12/2016 έως 30/12/2016 (ώρα 11:59) 

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν για το Μητρώο Ωφελουµένων θα λάβουν: 

- Επιταγή κατάρτισης που ενσωµατώνει συγκεκριµένη οικονοµική αξία, µε 
αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της µε υπηρεσίες κατάρτισης συµβουλευτικής 
και πιστοποίησης που θα παρασχεθούν στα µέλη του Μητρώου Ωφελούµενων από τα 
µέλη του Μητρώου Παρόχων. Η οικονοµική αξία κάθε επιταγής κατάρτισης αποτελεί 
την αµοιβή του παρόχου κατάρτισης, ως µοναδικό αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες που 
παρέχει στον ωφελούµενο κάτοχό της. 

- Εκπαιδευτικό επίδοµα: Κάθε ωφελούµενος που ολοκλήρωσε το πρόγραµµα 
κατάρτισης και τις συνδεόµενες µε αυτό υπηρεσίες συµβουλευτικής και πιστοποίησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδοµα, το 
οποίο διακρίνεται σε επίδοµα θεωρίας (600 €) και επίδοµα πρακτικής άσκησης (2000 
€), συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600 €), συµπεριλαµβανοµένων 
των νοµίµων κρατήσεων. 



07.12.2016 Ξεκινά η χρηµατοδότηση για το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας ΙΙ και 
το Ταµείο Εξοικονοµώ ΙΙ 

Το Ταµείο Εξοικονοµώ ΙΙ εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας δράσης «Εξοικονοµώ 
κατ οίκον» για την ενίσχυση παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατοικιών. Η ενίσχυση θα αφορά είτε σε επιχορήγηση 
των ωφελούµενων είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασµό µε άτοκο ή χαµηλότοκο 
δάνειο. Για το Ταµείο Εξοικονοµώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ για την καταβολή 
δανείων από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) προς 
ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα. Ο συνολικός προϋπολογισµός του «Εξοικονοµώ 
κατ οίκον ΙΙ» θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 248 εκατ. ευρώ θα 
διατεθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα υπόλοιπα 
από ιδιωτικές συµµετοχές. 

Στόχος του ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι η παροχή επιχειρηµατικών δανείων και εγγυήσεων 
από το ΕΤΕΑΝ σε συνεργασία µε πιστωτικά ιδρύµατα. ∆ικαιούχοι των 
ενισχύσεων είναι κυρίως πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες υπό σύσταση και 
υφιστάµενες επιχειρήσεις. Σκοπός του Ταµείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης 
των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη δυναµικών, καινοτόµων και 
εξωστρεφών σχηµάτων. Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα χρηµατοδοτηθεί µε 400 εκατ. ευρώ από το 
ΕΠΑνΕΚ. Η συνολική ενίσχυση προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα ανέλθει σε 1 δισ. Ευρώ µε τη συµµετοχή των τραπεζών. 

08.12.2016 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονοµίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Προϋπόθεση για την ένταξη της 
επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί πρώτον, σε µείωση του 
προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύµβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο 
χρονικό διάστηµα των τριών µηνών (ηµερολογιακά) που προηγούνται της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα και δεύτερον, σε 
αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστηµα- για το σύνολο 
του προσωπικού που δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραµµα.  

Κάθε επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα για έναν έως και πέντε 
ωφελούµενους ανάλογα µε το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της 
αίτησής της. Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό έως τρία άτοµα µπορούν να ενταχθούν 
στο πρόγραµµα για έναν ωφελούµενο, οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 4 έως 8 άτοµα 
για έως δύο ωφελούµενους, οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 9 έως 19 άτοµα για έως 3 
ωφελούµενους και οι επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 20 ατόµων για έως 5 
ωφελούµενους.  

Ποσό επιχορήγησης και ∆ιάρκεια Προγράµµατος  

Ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα 
επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ηµέρα, για την 
πρόσληψη ανέργων εγγεγραµµένων στα Μητρώα του για χρονικό διάστηµα 



τριών έως και 12 µηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη 
µακροχρόνια ανέργων (εγγεγραµµένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστηµα άνω 
των 12 µηνών). Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαµβανόµενο άνεργο 
θα ξεκινά από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό 
διάστηµα 12 µηνών. 

Την ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις 
Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο 

Την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για 
τις Περιφέρεις Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 
Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη  

Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν µη 
µακροχρόνια ανέργους, δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και 
επιχορηγούµενο) για τρεις (3) ακόµα µήνες (χωρίς επιχορήγηση).  

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν µακροχρόνια ανέργους δεν δεσµεύονται από 
την ανωτέρω διάταξη. 

09.12.2016 Πρόγραµµα Συνεργασίας Ελλάδας - Γερµανίας 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά έργα. Επιλέξιµοι 
τοµείς θα είναι όσοι αναφέρονται µε τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω: 

1. Αγροδιατροφή: Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και µεταποίησης 
µε έµφαση στην βιο-οικονοµία. 

2. Βιοεπιστήµες, Υγεία και Φάρµακα: Μεταφραστικές επιδηµιολογικές µελέτες 
ανθρωπίνων ζωονοσογόνων λοιµωδών νοσηµάτων. 

3. Ενέργεια: Τεχνολογίες για την εξοικονόµηση ενέργειας. Τεχνολογίες παραγωγής 
και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Έξυπνα δίκτυα και συστήµατα µεταφοράς και 
διανοµής. Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συµβατικών καυσίµων. 
Επιστηµονική και τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. 

4. Υλικά και Κατασκευές: Νανοτεχνολογία εστιασµένη σε δοµές νανο-άνθρακα µε 
εφαρµογές σε µεµβράνες και πορώδη µέσα για βιοµηχανικές εφαρµογές. 

5. Πολιτισµός, Τουρισµός, Πολιτισµός/Καινοτοµία και Κοινωνικές Προκλήσεις: 
Ερευνητικές δράσεις σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς: ψηφιακή τεκµηρίωση 
πολιτιστικού αποθέµατος. Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσµικών καινοτοµιών στη 
Βιοµηχανία, στη ∆ιακυβέρνηση, στη ∆ιοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών. 

6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρµογής (Key Enabling Technologies - KETs), µε 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα: Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία µε εφαρµογές 
σε διατοµεακές παρεµβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιοµηχανία). 

Σε ποιους απευθύνεται 



Ερευνητικοί Οργανισµοί: κάθε οντότητα, όπως Πανεπιστήµια ή ερευνητικά 
κέντρα/Ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόµενοι, ανεξάρτητα από το νοµικό 
καθεστώς του (δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηµατοδότησής του, 
πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή 
βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης ή η ευρεία 
διάδοση των αποτελεσµάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων µε τη διδασκαλία, τη 
δηµοσίευση ή τη µεταφορά γνώσεων.  

Επιχειρήσεις: κάθε µονάδα, η οποία έχει νοµική οντότητα, που ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα. Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει µία τουλάχιστον 
διαχειριστική χρήση 12µηνης διάρκειας κατά την ηµεροµηνία υποβολής της 
πρότασής τους. 

Λοιποί φορείς: δηµόσιοι και άλλοι φορείς. 

Περίοδος υποβολής από 15/12/2016 έως 15/2/2017  

12.12.2016 Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας 2017 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούµενων τεσσάρων διαγωνισµών, το 
Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας προσκαλεί νεοφυείς (start-up) επιχειρήσεις 
να υποβάλουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και να συµµετάσχουν στον πέµπτο 
ετήσιο διαγωνισµό. Οι νικητές θα µοιραστούν άτοκη χρηµατοδότηση ύψους € 
1.250.000, καθώς και καθοδήγηση και υπηρεσίες επιχειρηµατικής υποστήριξης, οι 
οποίες θα παρέχονται από το δίκτυο των υποστηρικτών του Ελληνικού Βραβείου 
Επιχειρηµατικότητας. Η ιστοσελίδα του Βραβείου, www.hellenicaward.com, θα είναι 
ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του 2017. 

13.12.2016 Μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και 
σχετικές δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 

Με αφορµή την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στην 
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων,το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης θα προχωρήσει στο επόµενο διάστηµα στην έκδοση προσκλήσεων µέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, 
Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) του νέου ΕΣΠΑ, στις οποίες θα µπορούν να υποβληθούν, 
µεταξύ άλλων, προτάσεις για επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τη διαχείριση των 
αποβλήτων ελαιοτριβείων. 

Πρόκειται για τις εξής δράσεις: 

1) «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας» µε συνολικό προϋπολογισµό 30 
εκατ. ευρώ. Η δράση επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που 
αφορούν στην παραγωγική και ανταποδοτική αξιοποίηση του τοµέα 
περιβάλλοντος και ειδικότερα των πάσης φύσεως αποβλήτων 
(συµπεριλαµβανοµένων των αποβλήτων ελαιουργείων) υπό το πρίσµα της κυκλικής 
οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων. 



2) «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέµενης Αξίας» µε συνολικό προϋπολογισµό 80 
εκατ. ευρώ. Η δράση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 
λειτουργίας που θα επιτρέψουν την επίτευξη καθετοποιηµένων και 
συµπληρωµατικών οικονοµιών κλίµακας καθώς και τη βελτίωση της 
δυνατότητας διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Η στοχευµένη εφαρµογή της στον 
κλάδο των ελαιουργείων προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες δηµιουργίας 
καθετοποιηµένων αλυσίδων προστιθέµενης αξίας, συνδέοντας τον τοµέα προώθησης 
και εµπορίας καινοτόµων προϊόντων µε την έρευνα που πραγµατοποιείται στα 
ερευνητικά κέντρα.  

Η Κοινή Υπουρική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
∆εσµεύσεων (ΠΠ∆)», περιλαµβάνει αλλαγές ειδικά για τα ελαιουργεία, 
δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (3924/Β/7-12-2016) και ήδη ισχύει. 

Η συγκεκριµένη ΚΥΑ αποτελεί την πρώτη σοβαρή και συντονισµένη προσπάθεια 
επίλυσης του προβλήµατος διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων, µε 
προσανατολισµό στην ανάπτυξη και εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων που είναι 
τεχνικά ορθές και βιώσιµες. 

Σηµαντικό όφελος από την εφαρµογή της ΚΥΑ θα έχουν πολλές περιοχές της χώρας 
µε σηµαντική ελαιουργική παραγωγή όπως οι νοµοί Μεσσηνίας, Ηρακλείου, 
Λακωνίας, Λέσβου, Χανίων, Ηλείας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Μαγνησίας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας, Αχαΐας, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Χαλκιδικής. 

Με τη συγκεκριµένη απόφαση, δίνονται νέες δυνατότητες απλοποιηµένης 
αδειοδότησης περιβαλλοντικών όρων και λειτουργίας. Έτσι, µε την υπαγωγή τους 
στην απλοποιηµένη διαδικασία των ΠΠ∆, οι ελαιουργοί θα µπορούν πλέον: 

α) να διαθέσουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους ως υδρολίπανση των ελαιώνων, 
που αποτελεί µια καλή περιβαλλοντική πρακτική που εφαρµόζεται εδώ και 15 χρόνια 
σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία κ.ά. 

β) να µεταφέρουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους, ανά περιοχή ενδιαφέροντος, 
σε κεντρικούς βιοµηχανικούς φορείς επεξεργασίας αποβλήτων, δηµιουργώντας 
τελικά παραγόµενα προϊόντα υψηλής ζήτησης, µε µεγάλη προστιθέµενη αξία 

γ) να αποθηκεύουν τα απόβλητα των ελαιουργείων τους σε εδαφοδεξαµενές, όπου 
µέσω κατάλληλης διεργασίας να εξατµίζονται χωρίς άλλες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

14.12.2016 Παράταση στις προθεσµίες υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο 

Το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνονται για έναν 
µήνα οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου 
Αναπτυξιακού Νόµου «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». 

Υπενθυµίζεται ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 20η 
∆εκεµβρίου 2016. 



15.12.2016 ΒΕΠ: Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ δεν είναι αυτή που ισχυρίζεται το 
Υπουργείο  

Για χαώδη διαφορά ανάµεσα στις αναφορές των αρµόδιων υπουργείων και του 
πραγµατικού ποσοστού απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων κάνει λόγο ο 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος. 

Όπως επισηµαίνει µεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του, οι καθυστερήσεις και η 
γραφειοκρατία, που παραµένει ανέγγιχτη, καθώς και η έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασµού και οι παλινωδίες, αποτελούν τροχοπέδη για την πολυαναµενόµενη 
ανάπτυξη της αγοράς. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Μιχάλαρου: 

"Καθηµερινά ακούµε για την ανάπτυξη που έρχεται καθώς και τα κοινοτικά 
κονδύλια, που υπάρχουν αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Ρευστότητα, δηλαδή, προς 
αξιοποίηση, απ’ όσους επιθυµούν να επενδύσουν, αλλά που κανείς δεν µπορεί 
τελικά να αξιοποιήσει γιατί ο κρατικός µηχανισµός κινείται µε απίστευτα αργούς 
ρυθµούς. 

Τα ποσοστά απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, δεν ανταποκρίνονται σε 
καµία περίπτωση στις ανακοινώσεις του αρµόδιου Υπουργείου περί 
απορρόφησης τόσο του προηγούµενου, όσο και του νέου ΕΣΠΑ, καθώς οι 
διαφορές ανάµεσα στις αναφορές των αρµοδίων Υπουργείων και την 
πραγµατικότητα είναι χαώδεις. 

Σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις από τις Βρυξέλλες το ΕΣΠΑ στη χώρα µας 
κινείται µε αργούς ρυθµούς την στιγµή που η Ελλάδα έχει τη µεγαλύτερη ανάγκη 
απ’ όλες τις χώρες που εισπράττουν κοινοτικά κονδύλια για επενδύσεις και 
στήριξη της οικονοµίας. 

Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 παραµένει σε επίπεδο περίπου στο 5%. Και 
µπορεί ο πρώην υφυπουργός ΕΣΠΑ, νυν αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. 
Αλέξης Χαρίτσης να διαβεβαιώνει ότι θα επιτευχθεί το 7% µέχρι τέλος του 2016, 
που είναι και ο στόχος απορρόφησης, όµως όλοι γνωρίζουν ότι δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Στο ΕΣΠΑ 2007-2013 ακόµη και σήµερα υπάρχουν έργα που εκκρεµούν, δεν 
έχουν αποπληρωθεί και οι αρµόδιοι φορείς τρέχουν τώρα τελευταία στιγµή για 
την ολοκλήρωση του πλαισίου. 

Και ενώ οι τέσσερις ∆ράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηµατικότητα – Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), που είχαν 
προκηρυχθεί το Φεβρουάριο του 2016, δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί, καθώς 
παραµένουν εκκρεµείς οι διαδικασίες αξιολόγησης για τις τρείς από αυτές, ο 
επιχειρηµατικός κόσµος αναµένει να ενεργοποιηθούν νέες δράσεις. Σύµφωνα, 
µάλιστα, µε τον αρµόδιο, τότε, υφυπουργό όσοι επενδυτές θα είχαν θετική 
αξιολόγηση, θα λάµβαναν και προκαταβολή επιδότησης µέσα στο 2016, ενώ 
παράλληλα από τον Σεπτέµβριο ανακοινώνει οτι θα ενεργοποιηθεί ο Β΄ κύκλος 
των συγκεκριµένων δράσεων. 



Συγκεκριµένα για τις δράσεις "Αναβάθµιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" και "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον 
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών", από 8/07/2016 που ολοκληρώθηκαν οι υποβολές, δεν έχει ξεκινήσει 
καν η διαδικασία αξιολόγησής τους, παρά το γεγονός ότι οι διοικητικές 
αποφάσεις για την έναρξη της αξιολόγησης έχουν εκδοθεί από το Σεπτέµβριο. 

Επίσης, όσον αφορά το πρόγραµµα "Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα", σχεδόν έξι 
µήνες µετά την υποβολή των προτάσεων, δεν έχουν συνεδριάσει οι αρµόδιες 
Επιτροπές Παρακολούθησης για την έκδοση των αποτελεσµάτων προένταξης 
των δικαιούχων. 

Από τα τέσσερα προγράµµατα, αποτελέσµατα, προσωρινά, έχουν ανακοινωθεί 
για το πρόγραµµα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης". Μέχρι 30 Νοεµβρίου οι δυνητικοί δικαιούχοι στην επόµενη φάση 
οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ώστε να συνταχθούν οι 
οριστικοί πίνακες, κάπου στις αρχές του νέου έτους, έτσι ώστε να αρχίσουν οι 
κταµιεύσεις. 

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να ενεργοποιούν προγράµµατα χωρίς έτοιµα 
πληροφοριακά συστήµατα ή να προσαρµόζουν οδηγούς τελευταία στιγµή, 
γεγονός που πιστοποιείται µε τροποποιήσεις που έχουν γίνει ακόµη και µετά την 
ολοκλήρωση υποβολής των προτάσεων. 

Η έλλειψη στρατηγικής και προβλήµατα σχεδιασµού και διαχείρισης στα 
κοινοτικά προγράµµατα στη χώρα µας είναι γεγονός εδώ και αρκετά χρόνια. 
Μέσα στην κρίση, όµως, αντί να δοθεί προτεραιότητα στην άµεση και 
αποτελεσµατική ενεργοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων, έτσι ώστε να έρθει 
επιτέλους η ανάπτυξη, οι αρµόδιοι εστιάζουν στην επικοινωνιακή πολιτική και 
µόνο. 

Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας η ενεργοποίηση χρηµατοδοτικών 
εργαλείων και η ολοκλήρωση κοινοτικών προγραµµάτων για επενδύσεις και 
ρευστότητα στην αγορά θα έπρεπε να αποτελεί άµεση προτεραιότητα της 
εκάστοτε κυβέρνησης. 

Η επικοινωνιακή πολιτική δεν βοηθάει τις ανάγκες της αγοράς, η οποία εκπέµπει 
SOS. 

Ο επιχειρηµατικός κόσµος δεν µπορεί να περιµένει άλλο! Χρειάζονται άµεσες 
ενέργειες, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονοµία, η οποία στηρίζεται στις 
επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα και την εξωστρέφεια. 

Η χώρα µας έχει µεγάλη ανάγκη από επενδύσεις, µικρές ή µεγάλες! ∆υστυχώς, 
όµως, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, που παραµένει ανέγγιχτη, έλλειψη 
στρατηγικού σχεδιασµού και παλινωδίες, αποτελούν τροχοπέδη για την 
πολυαναµενόµενη ανάπτυξη και την ανάταξη της αγοράς!". 

Πηγή enikonomia.gr 



15.12.2016 Το επιµελητήριο διαµαρτύρεται για το ΕΣΠΑ 

Συνεχίζει να γράφει επιστολές προς κυβερνητικά στελέχη ο πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων Γιάννης Μήτσης. Αυτή τη φορά, απευθύνεται στον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονοµίας Αλέξη Χαρίτση, σηµειώνοντας «τα δίκαια και 
εύλογα παράπονα των µελών και υποψηφίων επενδυτών, που συµµετείχαν στα 
προκηρυχθέντα προγράµµατα ΕΣΠΑ σχετικά µε τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
τα οποία έπρεπε µέχρι σήµερα να είχαν ολοκληρωθεί, διότι έχουν προκηρυχθεί από 
11-2-2016, µε αποτέλεσµα την πλήρη αρρυθµία της τοπικής αγοράς». Ο κ. Μήτσης 
ζητάει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες µέχρι το τέλος της χρονιάς «για να έχουµε 
ένα ελπιδοφόρο έτος 2017 προς όφελος όλου του επιχειρηµατικού κόσµου». 

Πηγή typos-i.gr 

16.12.2016 Προγράµµατα απασχόλησης για 19.000 νέους ανέργους 

∆ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης νέων ανέργων ηλικίας έως 29 ετών έχει 
σχεδιάσει το υπουργείο Εργασίας και αναµένεται να υλοποιηθούν στο τέλος 
Ιανουαρίου του 2017, σύµφωνα µε την αρµόδια αναπληρώτρια υπουργό 
Απασχόλησης Ράνια Αντωνοπούλου. Τα προγράµµατα αυτά είναι τα εξής: 

1. Πρόγραµµα προώθησης 11.000 άνεργων νέων έως 29 ετών στην 
αυτοαπασχόληση, µε επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 
µήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. 

2. Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για 8.000 νέους έως 24 ετών για την παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης για την προώθησή τους εναλλακτικά σε 
προγράµµατα κατάρτισης µε εγγυηµένη απασχόληση, προγράµµατα προώθησης 
στην αυτοαπασχόληση ή στην επιχειρηµατικότητα. 

19.12.2016 Πρόγραµµα Συνεργασίας Ελλάδας - Ρωσίας 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν κοινά ερευνητικά έργα.  

Επιλέξιµοι τοµείς θα είναι όσοι αναφέρονται µε τις εξειδικεύσεις τους 
παρακάτω: 

Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρµογής (Key Enabling Technologies - KETs), µε 
διεπιστηµονικό χαρακτήρα:  

- Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται µε την Νανοηλεκτρονική,  

Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) -
Αεροναυτική 

Οι ∆ιµερείς και Πολυµερείς Συνεργασίες Έρευνας και Τεχνολογίας απευθύνονται 
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα των δύο συνεργαζοµένων χωρών. Ως εκ τούτου, 
δικαίωµα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση 
µεγάλης κλίµακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συµπράξεις Ιδιωτικών Φορέων 
(επιχειρήσεων όλων των µεγεθών), ∆ηµοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί 



φορείς, Πανεπιστήµια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια 
αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη. 

Οι προτάσεις από την ελληνική πλευρά για την ∆ράση «∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία 
Ελλάδας – Ρωσίας» θα περιλαµβάνουν υποχρεωτικά έναν ερευνητικό φορέα µε 
προαιρετική τη συµµετοχής επιχείρησης. 

Περίοδος υποβολής από 21/12/2016 έως 21/2/2017 (ώρα 16:00) 

20.12.2016 Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασµός (escrow account) για τους 
δικαιούχους του ΕΣΠΑ 

Υπεγράφη η σύµβαση για τον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασµό (escrow account) 
που θα αποτελέσει ένα µέσο χρηµατοδότησης (όχι προκαταβολή) για τους 
δικαιούχους προγραµµάτων ΕΣΠΑ όταν αυτά ενεργοποιηθούν. 

Ο δικαιούχος, αφού πρώτα υλοποιήσει ένα µέρος του επενδυτικού σχεδίου και 
εξοφλήσει το µη επιλέξιµο ποσό της δαπάνης, θα έχει το δικαίωµα να προσκοµίσει 
τιµολόγια επί πιστώσει και να εξοφληθούν από τον φορέα υλοποίησης του 
προγράµµατος.  

21.12.2016 Προώθηση της έρευνας και καινοτοµίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον 
αγροδιατροφικό τοµέα και στον τουρισµό στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν, θα αξιοποιούν τα συµπεράσµατα της 
διαδικασίας επιχειρηµατικής ανακάλυψης που έχει πραγµατοποιηθεί στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της RIS3, όσον αφορά: 

- τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης µε βάση τα προϊόντα 
αγροδιατροφής, η οποία εδράζεται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων σε 
τοµείς όπως η φαρµακευτική, η κοσµετολογία και η βιοµηχανία διατροφής 

- την αξιοποίηση και περαιτέρω εµβάθυνση αποτελεσµάτων ερευνητικών 
προγραµµάτων που έχουν µέχρι σήµερα υλοποιηθεί στον τοµέα της µαστίχας, ή/και 
άλλων προϊόντων της περιφέρειας που εντάσσονται στους τοµείς προτεραιότητας της 
RIS3, καθώς και αξιοποίηση της ένταξης της µαστίχας στον κατάλογο των Φυσικών 
Φαρµάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκου 

- την αξιοποίηση του σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ανέδειξε η 
διαδικασία της επιχειρηµατικής ανακάλυψης, από επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
φορείς, για την ανάληψη περαιτέρω εφαρµοσµένης έρευνας στον τοµέα της µαστίχας 

- τις δυνατότητες αύξησης της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας 

- τις δυνατότητες αναβάθµισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του τοπικού 
παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και δηµιουργίας 
απασχόλησης και εισοδήµατος στην περιοχή. 

Σε ποιους απευθύνεται 



Υπό σύσταση επιχειρήσεις που µετά τη σύστασή τους θα δραστηριοποιηθούν 
στον Κωδικό Αρχικής ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) 72 «Επιστηµονική έρευνα και 
ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τοµείς/προϊόντα που εντάσσονται στην 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS3). 

Περίοδος υποβολής από 30/1/2017 έως 3/3/2017 

22.12.2016 Νέα παράταση για το πρόγραµµα ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 
πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε την νέα απόφαση η προθεσµία για την υποβολή του φακέλου µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά από τους δικαιούχους των οποίων η πρόταση έχει 
εγκριθεί παρατείνεται µέχρι τις 30 ∆εκεµβρίου. 

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η παράταση είναι οριστική και η µη τήρηση της θα 
οδηγήσει στην απόρριψη του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως είχε διευκρινιστεί και 
στην προηγούµενη παράταση που είχε δοθεί. 

27.12.2016 Ξεπερνά τα 500 εκ. το ύψος των αιτηµάτων για τον αναπτυξιακό νόµο 

Ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων, για τα οποία έχουν 
µέχρι στιγµής κατατεθεί αιτήµατα ένταξης στον νέο αναπτυξιακό νόµο, µέσω του 
σχετικού πληροφοριακού συστήµατος, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την 
οµιλία του στο γεύµα εργασίας του ΣΕΒΕ. 

Ηδη, 150 επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε τελική υποβολή, γνωστοποίησε και 
συµπλήρωσε ότι, ταυτόχρονα, πάνω από 1.500 ξεκίνησαν τη διαδικασία υποβολής, η 
οποία θα ολοκληρωθεί -µετά από την παράταση που δόθηκε- στο τέλος Ιανουαρίου. 
Κατά τον κ. Χαρίτση, οι επιχειρήσεις που κατέθεσαν αιτήσεις στα τέσσερα 
καθεστώτα του αναπτυξιακού νόµου ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις δράσεις 
ακριβώς εκείνες, που αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση: µεταποίηση, 
τουρισµός, νέες τεχνολογίες. 

28.12.2016 Εκκίνηση του νέου Ταµείου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών µε 
χρηµατοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ 

Η πρωτοβουλία αυτή µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει ώθηση 
στη χρηµατοδότηση µε κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών σε ελληνικές 
πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε υψηλή δυναµική ανάπτυξης. 

Το νέο, καινοτόµο Ταµείο φέρει την ονοµασία EquiFund και ιδρύθηκε από το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 

Πώς δουλεύει το Equifund; 

Βασικό σηµείο της πρωτοβουλίας είναι η επιλογή ενός αξιόπιστου διαχειριστή του 
υπερταµείου, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ-EIF), µέλος του οµίλου 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι εγνωσµένου κύρους και αποδοχής 
από την αγορά.  



Η χρηµατοδότηση θα πραγµατοποιείται µέσω ενδιάµεσων ταµείων συµµετοχών τα 
οποία θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία. Με την εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, µέσω συµµετοχών στα κεφάλαια των 
επιχειρήσεων από τα ταµεία επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης 
επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας, οι οποίες δεν θα µπορούσαν να 
υλοποιηθούν διαφορετικά.  

Πού επενδύει το Equifund; 

Τρεις θα είναι οι βασικοί τοµείς επενδύσεων, τα λεγόµενα «παράθυρα» της 
πλατφόρµας: επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας, επενδύσεις 
γενικής επιχειρηµατικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και επενδύσεις 
γενικής επιχειρηµατικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Τα 
ενδιάµεσα ταµεία συµµετοχών αντιστοιχούν λοιπόν στα λεγόµενα «παράθυρα», 
δηλαδή στους τρεις αυτούς βασικούς τοµείς επενδύσεων. 

29.12.2016 Κοµισιόν: Σε κίνδυνο κονδύλια από την εµπροσθοβαρή 
χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ 

Αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο να µην αξιοποιήσει πλήρως το 1 δις ευρώ 
εµπροσθοβαρούς χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ, βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σε 
τρείς µέρες εκπνέει η προθεσµία απορρόφησης και σύµφωνα µε την Κοµισιόν 
µέχρι 21 ∆εκεµβρίου είχαν δεσµευθεί µόλις 353.500.000 ευρώ. 

07.01.2015 Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα 
"Εναλλακτικός Τουρισµός" 

∆ηµοσιεύτηκε στη '∆ιαύγεια' η από 17-12-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση της 
Υπουργού Τουρισµού κας. Ολγας Κεφαλογιάννη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, για την παράταση του 
χρόνου υλοποίησης των ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα 'Εναλλακτικός 
Τουρισµός' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Νέα καταληκτική προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30/6/2015. 

16.01.2015 Παράταση χρόνου υλοποίησης ενταγµένων έργων στο πρόγραµµα 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» 

∆ηµοσιεύτηκε σήµερα ο τροποποιηµένος οδηγός του προγράµµατος «Ολοκληρωµένη 
παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
Επιχειρηµατικότητας» όπου νέα καταληκτική προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων 
ορίζεται η 30/6/2015 

27.01.2015 Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των ενεργών έργων των 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 "Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα", 
Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" και "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων" 



Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, 
παρατείνει µέχρι τις 30-06-2015 την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των 
προγραµµάτων του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 : 

• «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» 

• «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)» 

• «Νέα – Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 

04.02.2015 Νέες εντάξεις στη δράση Digi Retail 

69 νέα επενδυτικά σχέδια εντάχθηκαν στη δράση «digi-retail» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στην αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στον τοµέα του λιανικού εµπορίου. 

Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στη δράση «digi-retail» έως σήµερα 
ανέρχονται σε 3.089 και έχουν συνολικό προϋπολογισµό 136,5 εκατ. ευρώ. 

Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» διατίθενται συνολικά πόροι του ΕΣΠΑ 2007-
2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειµένου να ενισχυθούν κατά 50% τεχνολογικές 
επενδύσεις συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής. 

11.02.2015 Πρόγραµµα Start Path Europe 

Το Start Path Europe είναι µια πρωτοβουλία της MasterCard η οποία έχει διάρκεια 
ενός έτους και αντικείµενο της είναι η παροχή στήριξης και τεχνογνωσίας σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι startup επιχειρήσεις µπορούν να επωφεληθούν από την 
καθοδήγηση της παγκόσµιας οµάδας εµπειρογνωµόνων της MasterCard, την επαφή 
µε τους συνεργάτες της για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών καθώς και από τη 
δυνατότητα ανάπτυξης των λύσεων που ήδη προσφέρει η εταιρεία. 

Το πρόγραµµα Start Path Europe θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2015 και η 
πρόσκλησή του απευθύνεται σε εµπορικά startups από όλη την Ευρώπη. Ο αριθµός 
των εταιρειών που θα συµµετάσχουν στο δωδεκάµηνο πρόγραµµα θα είναι µέχρι 8 
και θα έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα τόσο ως φυσική παρουσία, 
όσο και µέσω online επικοινωνίας. 

26.02.2015 Καταβολή επιχορήγησης στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωµή ενδιάµεσων 
δόσεων και αποπληρωµών στους ∆ικαιούχους του Προγράµµατος Ενίσχυσης ΜΜΕ 
στα πλαίσια των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού κ. Π. 
Γεωργιάδης υπέγραψε στις 17/2/2015 την απόφαση καταβολής επιχορήγησης ύψους 
2.529.388,88€ στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωµή ενδιάµεσων δόσεων και 
αποπληρωµών στους ∆ικαιούχους του Προγράµµατος 'Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, 
Εµπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013' 

06.03.2015 Ελληνικές πλατφόρµες Crowdfunding 



Crowdfunding είναι η χρηµατοδότηση από το πλήθος. 

Με την µέθοδο του crowdfunding µπορεί να χρηµατοδοτηθεί κάποιο έργο ή κάποια 
ιδέα από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι προσφέρουν µικρά ποσά ο καθένας, αλλά 
από τη συµβολή όλων καλύπτεται ο οικονοµικός στόχος για κάθε έργο. 

Συνήθως , το crowdfunding αφορά περιπτώσεις µικρο-χρηµατοδότησης από 5.000-
50.000 ευρώ και αφορά σε επιχειρηµατικές ιδέες αλλά και στη χρηµατοδότηση για 
σπορ, τέχνες, ιατρικές ανάγκες, εκπαίδευση, εθελοντισµό κλπ. 

Η πιο απλή µορφή του crowdfunding είναι η απευθείας αξιοποίηση µιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας και των εργαλείων που προσφέρει στο χρήστη για την 
παρουσίαση της ιδέας του και τη δικτύωση µέσω των social media. 

Υπάρχει και µορφή του crowdfunding που προσφέρει µετοχές σε µικροεπενδυτές, σε 
Venture Capitals, χρηµατοδότηση µε τη µορφή δανεισµού και όλα τα παραπάνω σε 
επίδοξους start uppers. 

Σήµερα, υπάρχουν διάφορες πλατφόρµες στο internet που προσφέρουν τη δυνατότητα 
υλοποίησης κάποιας µορφής crowdfunding. Οι ελληνικές πλατφόρµες crowdfunding 
είναι οι Groopio, Winnersfund, OpenCircle, Give & Fund, Greekfund και One-up. 

09.03.2015 Οι µικροπιστώσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

Έχεις την ιδέα για την πρώτη σου επιχείρηση και χρειάζεσαι χρηµατοδότηση µέχρι 
10.000 ευρώ; 

Θέλεις να κάνεις το hobby σου επάγγελµα και σου λείπει το αρχικό κεφάλαιο; 

Θέλεις να εµπλουτίσεις το stock σου, αλλά δε σου φτάνουν τα λεφτά; 

Η τράπεζα απέρριψε την επιχειρηµατική ιδέα σου που τόσο πολύ πιστεύεις; 

Οι ιδέες ζουν για να γίνονται πράξη και σε αυτή τη διαδροµή µπορεί να σε βοηθήσει 
η Action Finance Initiative. 

H Action Finance Initiative (AFI) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2014 ως µια Αστική Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία από την ActionAid Hellas και την γαλλική οργάνωση ADIE 
µε σκοπό να προάγει τις µικροπιστώσεις στη χώρα µας. Παρέχει πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση σε ανθρώπους που έχουν µια επιχειρηµατική ιδέα και δεν έχουν 
πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια, ενώ παράλληλα βοηθάει και σταθεροποιεί τις 
νεοσύστατες ή και υφιστάµενες επιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και 
υποστήριξη. 

Όραµα της είναι να χρηµατοδοτεί µε τη µορφή µικροδανείων µέχρι 10.000 ευρώ 
επίδοξους νέους επιχειρηµατίες που αδυνατούν να βρουν χρηµατοδότηση από άλλες 
πηγές, ανεξαρτήτως της εµπορικής δραστηριότητας τους, βαθµού καινοτοµίας, 
κατηγορίας επένδυσης και χρήσης τεχνολογίας. Παράλληλα το προσωπικό της AFI, 
σε συνεργασία µε το δίκτυο εθελοντών της, παρέχει δωρεάν επιχειρηµατική 



υποστήριξη πριν και µετά την παροχή του δανείου προσαρµοσµένη στις ανάγκες του 
µικροεπιχειρηµατία. 

Μέσω της υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας, η ΑFI δηµιουργεί θέσεις εργασίας 
µέσω της αυτοαπασχόλησης, µειώνει την ανεργία και βοηθάει τους νέους 
επιχειρηµατίες να πετύχουν οικονοµική ανεξαρτησία, έτσι ώστε κι αυτοί µε τη σειρά 
τους να προσφέρουν κοινωνικά και οικονοµικά στην ελληνική κοινωνία. Η 
φιλοσοφία της AFI βασίζεται στις βασικές αξίες της κοινωνικής οικονοµίας που 
είναι: εργασία, εµπιστοσύνη, ανταλλαγή και αλληλεγγύη. 

Στη παρούσα φάση προσφέρουµε πρόσβαση σε χρηµατοδότηση σε projects που 
βρίσκονται στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περίχωρα αυτών. 

Χρηµατοδότες της πρωτοβουλίας αυτής είναι το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, 
τοSolidarityNow και η πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα. 

Τα κριτήρια για την δανειοδότηση είναι τα εξής: 

1. Το σύνολο της επένδυσης/προϋπολογισµού να µην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ. 

Αυτό ισχύει για την αρχική επένδυση εάν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση ή για 
τον προϋπολογισµό ενός καινούριου εγχειρήµατος εάν πρόκειται για υφιστάµενη 
επιχείρηση. 

Κάποια παραδείγµατα επενδύσεων για τις οποίες µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει το 
δάνειο είναι τα εξής: 

Μια εταιρία πουλάει ήδη εγχώρια, αλλά θέλει να εξάγει κι άρα χρειάζεται κάποιο 
ποσό χρηµατοδότησης για διεθνή κατοχύρωση ονόµατος και συµµετοχή σε εκθέσεις, 

Μια εταιρία καλλυντικών θέλει να λανσάρει καινούργιο προϊόν και χρειάζεται 
χρήµατα για την πιστοποίηση και την προώθηση, 

Ένας επιχειρηµατίας θέλει να χτίσει ένα online κατάστηµα και χρειάζεται να 
πληρώσει τον developer για την κατασκευή της πλατφόρµας, 

Θέλει κάποιος να ανοίξει ένα χώρο εστίασης και χρειάζεται χρήµατα για την 
αδειοδότηση, την εγγραφή, τα νοµικά έξοδα, τις πρώτες ύλες, τα πρώτα ενοίκια και 
τις ασφάλειες, 

Θέλει ένας αγρότης να αγοράσει σπόρους για µια καινούρια καλλιέργεια. 

2. Η επιχείρηση να είναι εγγεγραµµένη την στιγµή που θα εκταµιευθεί το δάνειο. 

Καλύπτουµε τις εξής νοµικές µορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ατοµικές επιχειρήσεις κι 
ελεύθερους επαγγελµατίες. 

3. Η δραστηριότητα να είναι νόµιµη. 



4. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει πλειοψηφία των µετοχών (majority stake) στην 
επιχείρηση. 

5. Ο ενδιαφερόµενος δεν πρέπει να έχει χρέη προς το κράτος για τα οποία δεν έχει 
γίνει κάποια ρύθµιση. 

6. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να έχει εγγυητή που θα βοηθάει στην αποπληρωµή της 
µικροπίστωσης, µόνο εάν ο επιχειρηµατίας αντιµετωπίσει δυσκολία πληρωµής. Η 
εγγύηση αφορά το 50% της συνολικής αξίας του δανείου κι έως τα 3.000 ευρώ. Ο 
εγγυητής υπογράφει την εγγύηση µε την AFI. 

Η εγγύηση δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε µορφή ακίνητης/κινητής περιουσίας. 
Επίσης, δεν απαιτείται να δεσµευτεί ολόκληρο το ποσό της εγγύησης σε καµιά 
χρονική στιγµή. 

Τί σηµαίνει το όριο των 3.000 ευρώ: εάν ο επιχειρηµατίας πάρει ένα δάνειο 2.000 
ευρώ, τότε ο εγγυητής θα πρέπει να του εγγυηθεί για τα 1.000 ευρώ, ενώ αν πάρει 
δάνειο 9.000 ευρώ τότε θα πρέπει να του εγγυηθεί 3.000 ευρώ (παρ όλο που το 50% 
του δανείου είναι 4.500 ευρώ). 

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν είναι επιχορήγηση ούτε συνδέεται µε προγράµµατα 
επιδοτήσεων ΕΣΠΑ/ΟΑΕ∆. 

Έχω µια δυνατή ιδέα κι ενδιαφέροµαι ! 

Τέλεια! 

Μπες στο facebook και ακολούθησε τη σελίδα της AFI και δήλωσε συµµετοχή στα 
events και Open Days, 

Συµπλήρωσε τη φόρµα ενδιαφέροντος στο website της AFI 

Έλα στα Open Days µας να µάθεις περισσότερα: 

ΑΘΗΝΑ: Κάθε Τρίτη & Πέµπτη, 13:00 

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 64 

3ος όροφος, 104 34, Αθήνα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κάθε Τρίτη 11:00 & κάθε Πέµπτη 16:00 

Πείραµα Πολυχώρος, Φιλίππου 51 

1ος όροφος, 546 31, Θεσσαλονίκη 

27.03.2015 Μέχρι 31/03 ανοιχτό το πρόγραµµα Egg για την νεανική καινοτόµο 
επιχειρηµατικότητα 



Ανοιχτός είναι ο τρίτος κύκλος του προγράµµατος νεανικής καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας egg, του Corallia και της Eurobank, που αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο πλαίσιο επιχειρηµατικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης 
(acceleration) και συνεργασίας (co-working). 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισµός ως προς τους τοµείς/κλάδους 
δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόµενο επιχειρηµατικό σχέδιο πληροί τα 
απαιτούµενα χαρακτηριστικά επιχειρηµατικής καινοτοµίας, αριστείας και 
βιωσιµότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. 

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηµατικά σχέδια τα οποία συµβάλλουν στην 
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, κάνουν ευρεία χρήση καινοτοµιών και νέων 
τεχνολογιών ή/και διακρίνονται από σηµαντικής έκτασης εφαρµογή στη καθηµερινή 
ζωή. 

∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για συµµετοχή στο πρόγραµµα νεανικής 
καινοτόµου επιχειρηµατικότητας έχουν µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες ατόµων που: 

Είναι ηλικίας 18-40 ετών. 

Είναι απόφοιτοι ή εγγεγραµµένοι σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, 
δηµόσιο ή ιδιωτικό, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

∆εν έχουν ήδη συστήσει ή µετάσχει στη σύσταση ή λειτουργία εταιρίας 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, µε την ιδιότητα του εταίρου/µετόχου/νοµίµου 
εκπρόσωπου ή µέλους της διοίκησής της, για την υλοποίηση του προτεινόµενου 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου ή, αν έχουν, η εταιρία αυτή δεν προϋπάρχει για 
διάστηµα άνω των δύο ετών από την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος 
νεανικής καινοτόµου επιχειρηµατικότητας egg. 

Οι κύριες παροχές του egg προς τις οµάδες νέων επιχειρηµατιών που θα επιλεγούν 
είναι: 

1. Κτηριακή Υποδοµή µε πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισµένους 
γραφειακούς χώρους. 

2. Συνεργατικούς χώρους που προάγουν την ανταλλαγή ιδεών, τη 
συµπληρωµατικότητα και τη συνεργασία για την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και 
κοινών πρωτοβουλιών. 

3. Mentoring από διακεκριµένα και καταξιωµένα πρόσωπα από ποικίλους κλάδους 
της οικονοµίας και της επιστήµης, που θα παρέχουν συµβουλευτική καθοδήγηση σε 
θέµατα επιχειρηµατικής ανάπτυξης. 

4. Υποστηρικτικές υπηρεσίες “µιας στάσης” (one-stop-shop) για βασικά θέµατα 
επιχειρηµατικής λειτουργίας, συγκεκριµένα υπηρεσίες: Λογιστικής και εταιρικής 
διαχείρισης. ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας. 
Προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νοµικής κατοχύρωσης. Τεχνικής 
υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών. 



5. Επιχειρηµατική κατάρτιση σε θεµατικές κρίσιµες για µια επιτυχηµένη 
επιχειρηµατική λειτουργία µέσω ενός προκαθορισµένου εντατικού προγράµµατος 
εκπαίδευσης (“business bootcamp”) 

6. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και επιχειρηµατική δικτύωση για τη στήριξη της 
επιχειρηµατικής λειτουργίας και ανάπτυξης των νέων οµάδων και την ενίσχυση της 
οικονοµικής βιωσιµότητάς τους κατά τα στάδια «εκκόλαψης». 

Οι υποψήφιες οµάδες µε καινοτόµα επιχειρηµατικά σχέδια θα πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά στο www.theegg.gr, το αργότερο µέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 
Ελλάδος 15:00, την υποψηφιότητά τους. 

Ειδικά οι υποψηφιότητες που προέρχονται από τις προκριθείσες υποψηφιότητες του 
διαγωνισµού «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!» µπορούν να υποβάλουν συµµετοχή µέχρι τις 
30 Απριλίου 2015 και ώρα Ελλάδος 15:00.  

06.04.2015 NBG Business Seeds 

Το NBG Business Seeds είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα στήριξης της 
καινοτόµου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, µέσω παροχής υπηρεσιών 
εκπαίδευσης, καθοδήγησης και χρηµατοδότησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία µε το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ), τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) 
και την Endeavor Greece, στηρίζει νέα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα, από τη 
διατύπωση της επιχειρηµατικής ιδέας µέχρι την υλοποίηση και ανάπτυξη της 
επιχείρησης. 

Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενθάρρυνση και ανάδειξη 
της νεανικής επιχειρηµατικότητας, έχει θεσµοθετήσει από το 2010 τον ∆ιαγωνισµό i-
bank Καινοτοµία & Τεχνολογία, προβάλλοντας µε επιτυχία ιδέες, επιχειρηµατικά 
σχέδια και start-ups. 

Ο ∆ιαγωνισµός i-bank Καινοτοµία & Τεχνολογία σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα της χώρας, αναδεικνύει και βοηθά να ωριµάσουν οι επιχειρηµατικές ιδέες 
που πηγάζουν από τα αµφιθέατρα των Πανεπιστηµίων και τους παραγωγικούς 
χώρους. 

Οι οµάδες που προκρίνονται στη Β Φάση του ∆ιαγωνισµού i-bank Καινοτοµία και 
Τεχνολογία, υποβάλλουν πλήρες επιχειρηµατικό σχέδιο για την υλοποίηση της 
επιχειρηµατικής τους ιδέας. Το σχέδιο µαζί µε την υλοποίηση ή το πιλοτικό 
παρουσιάζεται στην Επιτροπή Τελικής Αξιολόγησης για την ανάδειξη των νικητών. 

Στη φάση αυτή του ∆ιαγωνισµού µπορούν να συµµετέχουν απευθείας και νικητές 
επιλεγµένων από την Εθνική Τράπεζα διαγωνισµών πανεπιστηµίων, όπως ο 
∆ιαγωνισµός Εnnovation του ΟΠΑ, αλλά και οµάδες που διακρίνονται στο 
πρόγραµµα ekinisiLAB του ΣΕΒ. 

Παράλληλα, σε συνεργασία µε το ΟΠΑ πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις 
για την περαιτέρω βελτίωση και ωρίµανση των επιχειρηµατικών σχεδίων. 



Με αρχικό προϋπολογισµό € 15 εκατ., η Εθνική Τράπεζα, µε το πρόγραµµα «NBG 
Business Seeds» υποστηρίζει την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα, µέσω διαφορετικών 
µορφών χρηµατοδότησης, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των νεοφυών 
επιχειρήσεων στα τρία βασικά στάδιά τους: δηµιουργία & πρώτα βήµατα, ωρίµανση 
και εξωστρέφεια. 

Οι µορφές χρηµατοδότησης του προγράµµατος «NBG Business Seeds» είναι: 

• equity financing, µε συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο 

• δάνεια ειδικού σκοπού για ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

• οµολογιακά δάνεια µετατρέψιµα σε µετοχές 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος «NBG Business Seeds» και µέσα από τη συνεργασία 
µε την Endeavor Greece παρέχoνται, στις επιλεγµένες επιχειρήσεις: 

• δάνεια µε τραπεζικά κριτήρια (βάσει υφιστάµενης πολιτικής δανεισµού της Εθνικής 
Τράπεζας) 

• υποστήριξη και υπηρεσίες mentoring 

Στόχος των δράσεων αυτών είναι η εξέλιξη καινοτόµων και αναπτυσσόµενων 
επιχειρήσεων σε δυναµικές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

18.04.2015 Ανακοίνωση για την εξειδίκευση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠ ΕΠΑνΕΚ) 
ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την εξειδίκευση των 
δράσεων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ. 

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης και συνεκτικής 
δέσµης προγραµµάτων κρατικών ενισχύσεων και ακολούθως η έκδοση προσκλήσεων 
για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων και τη χρηµατοδότησή τους από ΕΠ ΕΠΑνΕΚ. 

Τα προγράµµατα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ" και "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 
∆ΥΝΑΜΙΚΑ", για τα οποία έγιναν προδηµοσιεύσεις πριν από την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εντάσσονται στο πλέγµα των ανωτέρω δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων και θα οριστικοποιηθούν µε τη δηµοσίευση των οδηγών 
εφαρµογής τους. 

25.04.2015 Παράταση του προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - 
Υπηρεσιών» 



Ανακοινώθηκε η τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» ως προς την προθεσµία ολοκλήρωσης των 
χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων 

Η προθεσµία ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων δεν µπορεί να 
υπερβαίνει την 31.12.2015 

29.04.2015 Πρόγραµµα υποστήριξης για startups στο Βερολίνο 

Νεοφυείς επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο θα ενταχθούν στο πρόγραµµα υποστήριξης 
Axel Springer Plug and Play. Oι αιτήσεις για τον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο 
υποβάλλονται µέχρι τις 3 Μαΐου, ενώ σύντοµα θα έχουν την ευκαιρία υποβολής για 
τον επόµενο κύκλο έως τις 31 Αυγούστου. 

Στο «πακέτο» παροχών του Axel Springer Plug and Play περιλαµβάνεται ένα 
µοντέρνο κτήριο γραφείων µε πλήρη επαγγελµατική υποστήριξη από συµβούλους 
στο κέντρο του Βερολίνου, κεφάλαιο εκκίνησης ύψους 25.000 ευρώ, κατάρτιση, 
καθώς και η ευκαιρία συνάντησης µε επενδυτές από τη Silicon Valey. 

Επιλεγµένες νεοφυείς επιχειρήσεις από όλα τα µέρη του κόσµου θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν την επιχειρηµατική τους ιδέα στα γραφεία του Axel 
Springer Plug and Play, συµµετέχοντας σε σειρά εργαστηρίων για 100 ηµέρες, στο 
πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος καθοδήγησης (mentoring & coaching). 

Επιπλέον, οι νέοι επιχειρηµατίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις 
επιχειρηµατικές τους ιδέες κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης Demo Day σε πιθανούς 
ενδιαφερόµενους εθνικούς και πολυεθνικούς επενδυτές (venture capitals). 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυµούν να πάρουν µέρος στο 7ο «Axel Springer 
Plug and Play», που διοργανώνεται τον Αύγουστο του 2015, µπορούν να βρουν όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες στη διεύθυνση 
www.axelspringerplugandplay.com/apply/ 

11.05.2015 ∆ιαγωνισµός "Start-Tel Aviv 2015" για εκπροσώπους νεοφυών 
επιχειρήσεων (start ups) στην Ελλάδα 

Τη συµµετοχή της Ελλάδος στο διεθνή διαγωνισµό Start Tel Aviv διοργανώνουν για 
πρώτη φορά η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα και ο οργανισµός Industry 
Disruptors-Game Changers. 

Ο διαγωνισµός Start Tel Aviv απευθύνεται σε ελληνικές τεχνολογικές startups, οι 
οποίες βρίσκονται σε στάδιο αρχικής χρηµατοδότησης και έχουν αναπτύξει ήδη ένα 
πρωτότυπο του προϊόντος τους. 

Από τη διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψει µία, η οποία θα έχει την ευκαιρία να 
ταξιδέψει στο Ισραήλ για να συµµετάσχει στο φεστιβάλ καινοτοµίας DLD Tel Aviv 
Innovation Festival 2015, το οποίο φέτος θα λάβει χώρα στις 5-11 Σεπτεµβρίου. 



Το φεστιβάλ θεωρείται ως το µεγαλύτερο συνέδριο στη χώρα για τον τοµέα της 
υψηλής τεχνολογίας και κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες εκπροσώπους από 
startup εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια, ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικούς 
«αγγέλους» και στελέχη πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. 

Η νικήτρια του ελληνικού σκέλους του διαγωνισµού Start Tel Aviv θα ακολουθήσει 
ειδικό πρόγραµµα το οποίο θα περιλαµβάνει παρακολούθηση διαλέξεων εργαστηρίων 
και συναντήσεις µε εκπροσώπους από όλες τις πτυχές του ισραηλινού 
οικοσυστήµατος. 

Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν υποβληθεί µέχρι την 
Παρασκευή 5 Ιουνίου, ενώ ο τελικός νικητής που θα κερδίσει το ταξίδι στο Ισραήλ 
θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 Ιουνίου στο 
InnovAthens.  

13.05.2015 2ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας και Νεανικής 
Επιχειρηµατικότητας "ideatree" 

Οι στόχοι του φετινού διαγωνισµού είναι: 

1. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και της 
εξωστρέφειας στον νεανικό ανθρώπινο δυναµικό της χώρας µας 

2. Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτοµίας καθώς και της εξωστρέφειας 
ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας 
και την προβολή των δηµιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της 

3. Η ενθάρρυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τοµείς υψηλής 
προστιθέµενης αξίας και καινοτοµίας 

4.Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος επιχειρηµατικής επιτάχυνσης 
στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα επιχειρηµατικού επιταχυντή θα λάβει χώρα σε 
τοποθεσία εκτός αστικών κέντρων όπου οι οµάδες που θα διακριθούν µε την 
κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να µετατρέψουν τις ιδέες τους σε 
προιόντα/υπηρεσίες. 

Ο διαγωνισµός απευθύνεται σε όλους τους νέους 16-35 ετών,καθώς και σε νοµικά 
πρόσωπα που εδρεύουν στη χώρα µας, µε χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός 
(1) έτους. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηµατική τους πρόταση 
µέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισµού www.ideatree.gr έως τις 22 Μαΐου 2015. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε µία από τις παρακάτω Θεµατικές Ενότητες, οι 
οποίες συµβαδίζουν µε τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας που παρουσιάζουν 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα: 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

• Ενέργεια & Περιβάλλον 



• Καινοτοµία στον Πρωτογενή Τοµέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κλπ) 

• Τουρισµός & Πολιτισµός 

• Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών εγνωσµένου κύρους 
και εµπειρίας στις υπό εξέταση θεµατικές περιοχές. 

Οι 7 επικρατέστερες οµάδες θα κερδίσουν συµµετοχή σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
επιχειρηµατικής επιτάχυνσης, διάρκειας µίας εβδοµάδας, ενώ οι 5 νικήτριες οµάδες 
θα κερδίσουν επιπλέον: 

• Χρηµατικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€ 

• Φιλοξενία και mentoring στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους που λειτουργούν 
στη χώρα µας: OrangeGrove, Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), 
Found.ation, ImpactHub, TheCube 

• Πέντε (5) υποτροφίες στα εξ’ αποστάσεως προγράµµατα επιµόρφωσης του ΚΕΚ 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

• Μία (1) υποτροφίαγιατοπρόγραµµαµεταπτυχιακώνσπουδώντου Athens Tech 
College: Master of Science in the Management of Business Innovation and 
Technology (MBIT)και 

• ∆ύο (2) υποτροφίεςφοίτησηςγιατοπρόγραµµασπουδών Diploma in Digital 
Marketing του Business College of Athens (BCA) 

21.05.2015 Μάρδας: Ρίχνουµε κονδύλια ΕΣΠΑ και Γιουνκερ σε παραγωγή 
προιόντων και υπηρεσιών 

Η προτεραιότητα από τα κονδύλια του προγράµµατος Γιούνγκερ και το νέο ΕΣΠΑ 
δεν θα είναι πλέον τα έργα υποδοµής αλλά η παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων και 
υπηρεσιών, ενώ ήδη καταβάλλεται προσπάθεια να παραµείνουν στη χώρα οι νέοι 
επιστήµονες που θα οδηγήσουν την επιχειρηµατικότητα της χώρας στην επόµενη 
µέρα και θα δοθεί έµφαση στην καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, ανέφερε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών ∆ηµήτρης Μάρδας. 

Πηγή ethnos.gr 

21.05.2015 Κοινή επιτροπή Ελλάδας - Κοµισιόν για επιτάχυνση του ΕΣΠΑ 

Τη σύσταση κοινής οµάδας εργασίας µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των ελληνικών αρχών συµφώνησαν ο υπουργός Οικονοµίας Γιώργος Σταθάκης 
και η επίτροπός Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου που βρίσκεται στην 
Αθήνα. 

Με αφορµή την επίσηµη επίσκεψη στην Ελλάδα της Ευρωπαίας Επιτρόπου 
Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου, αποφασίστηκε σήµερα στην Αθήνα η 



δηµιουργία µιας Κοινής Οµάδας Εργασίας µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών, η οποία θα βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει 
τη δυνατότητα αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Κονδυλίων και να εκµεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα 
την διοικητική της ικανότητα. 

Η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου επεσήµανε: «∆εσµευόµαστε ότι θα στηρίξουµε τις 
προσπάθειες της Ελλάδας για την αναδιάρθρωση της οικονοµίας και την επιστροφή 
της χώρας στην ανάπτυξη. Τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Κονδύλια 
είναι απαραίτητα για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών των Ελλήνων πολιτών 
και συµβάλουν στην µελλοντική ευηµερία της χώρας. Θα δουλέψουµε µαζί µε την 
Ελλάδα, για να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τα κοινοτικά κονδύλια, προς όφελος των 
Ελλήνων πολιτών.» 

Ο Υπουργός Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού Γιώργος Σταθάκης 
τόνισε: «Εργαζόµαστε σκληρά ώστε να διασφαλίσουµε την οµαλή µετάβαση από την 
τρέχουσα στην επόµενη προγραµµατική περίοδο και θα καταβάλουµε κάθε 
προσπάθεια ώστε να µην υπάρξουν απώλειες πόρων την τρέχουσα περίοδο.» 

Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται πως η χώρα διαθέτει ένα σηµαντικό ποσό από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το οποίο 
θα είναι διαθέσιµο µέχρι το τέλος του χρόνου. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική 
εφαρµογή του προγράµµατος, συµφωνήθηκε τα δύο ενδιαφερόµενα µέρη να 
συνεργαστούν ώστε να εξευρεθούν λύσεις κατά περίπτωση, οι οποίες θα κατευθύνουν 
τις επενδύσεις µε γρήγορο και στρατηγικό τρόπο εκεί όπου είναι περισσότερο 
αναγκαίες. 

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης της Οµάδας 
Εργασίας Υψηλού Επιπέδου µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Βάλντις Ντοµπρόβσκις, και µε τη σύµφωνη γνώµη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ. 

Η Κοινή Οµάδα Εργασίας θα στηρίξει την Ελλάδα στην προσπάθειά της να 
χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά τα εναποµείναντα κονδύλια της προγραµµατικής 
περιόδου 2007-2013. Η Οµάδα θα αναλύσει τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν 
στην καθυστέρηση της εφαρµογής του προγράµµατος. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί 
στενά µε την Ελλάδα προκειµένου να βρει λύσεις που θα εκµεταλλευτούν όσο το 
δυνατόν καλύτερα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Η τεχνική υποστήριξη θα παίξει σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση επενδύσεων µε 
πιο αποτελεσµατικό και στοχευµένο τρόπο. Η Κοινή Οµάδα Εργασίας θα βοηθήσει 
επίσης µε τεχνογνωσία ώστε η Ελλάδα να µπορέσει να χρησιµοποιήσει σωστά τα 
20,6 δισ. Ευρώ Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Κονδυλίων στο πλαίσιο 
της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. 

Πηγή euro2day 



29.05.2015 Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγµένων έργων του 
Προγράµµατος «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας 
Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας»  

Παράταση της ολοκλήρωσης όλων των ενταγµένων έργων του Προγράµµατος 
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω 
ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του ΕΣΠΑ έως τις 31/12/2015  

02.06.2015 Έναρξη των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 τον Ιούνιο  

Ο Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Γιώργος Σταθάκης, 
µιλώντας στην Ανοικτή Συνεδρίαση της 23ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 
Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, µεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε 
δύο βασικά εργαλεία πολιτικής, το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-20 και τον αναπτυξιακό 
νόµο. 

Ως προς το πρώτο ανήγγειλε την έναρξη των προγραµµάτων τον Ιούνιο, ώστε το β’ 
εξάµηνο να ξεκινήσουν οι εντάξεις σε αυτά. 

Ως προς το δεύτερο, υποστήριξε ότι ο υφιστάµενος αναπτυξιακός νόµος ολοκλήρωσε 
τον κύκλο του το 2014, αφήνοντας πίσω του αρκετά προβλήµατα, µε σηµαντικότερο 
την υπερδέσµευση πόρων. 

12.06.2015 Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος 
"Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων του Προγράµµατος "Εξωστρέφεια - 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)" παρατείνεται σε 17 µήνες και 20 
ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, ήτοι 
έως τις 30-9-2015, µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί 
πριν την τυπική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου. 

15.06.2015 Πώς φορολογούνται οι επιδοτήσεις από τον ΟΑΕ∆ και το ΕΣΠΑ 

Οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηµατικές 
συναλλαγές αλλά προσµετρώνται στον υπολογισµό του εισοδήµατος από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Αυτο αναφέρει 
εγκυκλιος της ΓΓ∆Ε που εκδοθηκε σήµερα σχετικά µε το πως φορολογούνται οι 
επιδοτήσεις που παρέχονται σε επιχειρήσεις όπως επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και του 
ΟΑΕ∆. 

Συγκεκριµένα όπως αναφέρει η εγκυκλιος ως κέρδος από επιχειρηµατική 
δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές συναλλαγές 
µετά την αφαίρεση των επιχειρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηµατικές 
συναλλαγές περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του 
ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά 
προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από 



επιχειρηµατικές συναλλαγές αλλά προσµετρώνται στον υπολογισµό του εισοδήµατος 
από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία (λογιστικός 
τρόπος προσδιορισµού). Αυτό σηµαίνει ότι οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το 
σύνολο των εσόδων από επιχειρηµατικές συναλλαγές αλλά προσµετρώνται στον 
υπολογισµό του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε την 
ανωτέρω διαδικασία. Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη ∆ιοίκηση τα 
εισπραττόµενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται 
προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο των 
πραγµατοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων. 

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται 
στα πλαίσια αναπτυξιακών νόµων (π.χ. ν. 1892/1990, ν. 3299/2004) συνεχίζουν να 
ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί για την εφαρµογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για 
την κάλυψη συγκεκριµένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν µειωτικό στοιχείο του κόστους της 
δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕ∆ για την 
καταπολέµηση της ανεργίας αποτελούν µειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αµοιβές 
προσωπικού). 

∆ιευκρινίζεται ότι τα οριζόµενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα 
αντιµετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε 
οποιαδήποτε ειδική αντιµετώπιση συγκεκριµένων κατηγοριών επιδοτήσεων / 
επιχορηγήσεων µε ειδικότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Πηγή www.dikaiologitika.gr 

22.06.2015 Τον Ιούλιο "ανοίγει" το νέο ΕΣΠΑ 

Στις 6 Ιουλίου αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης 
του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 («νέο ΕΣΠΑ») για όλη τη χώρα, 
ανοίγοντας τον δρόµο για να δηµοσιευτούν οι πρώτες προσκλήσεις των προς ένταξη 
έργων στη νέα προγραµµατική περίοδο, οι οποίες πάντως έχουν ήδη καθυστερήσει 
κατά τουλάχιστον ένα έτος. 

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων Αλέξης Χαρίσης, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020. 

Ο κ. Χαρίσης εξέφρασε την πεποίθηση ότι µετά τις εργασίες της Επιτροπής για το 
σύνολο της επικράτειας, υπό το υπουργείο Οικονοµίας, θα ενεργοποιηθεί στην πράξη 
η νέα κοινοτική περίοδος, παραδεχόµενος βέβαια ότι η σηµερινή κατάσταση 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη πίεση και έλλειψη ρευστότητας. «Πρέπει µε κάθε τρόπο 
να διασφαλιστεί η δηµοσιονοµική κυριαρχία. 

Χωρίς αυτή, ο βαθµός υλοποίησης του ΕΣΠΑ δεν µπορεί να είναι εξασφαλισµένος» 
πρόσθεσε. 



Ο ίδιος υπενθύµισε ότι οι διαθέσιµοι πόροι πανελλαδικά από το Σύµφωνο Εταιρικής 
Σχέσης είναι 26,5 δισ. ευρώ (συνολική δηµόσια δαπάνη), εκ των οποίων τα 6,6 δισ. 
ευρώ αντιστοιχούν στις περιφέρειες. 

Παράλληλα, ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων τόνισε ότι χρειάζονται 
παρεµβάσεις από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την αναδιάρθρωση των χρεών 
των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να ανακτήσουν δυνατότητες για επενδύσεις 
και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, ενώ αναφέρθηκε και στον σηµαντικό 
ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραµατίσει η υπό ίδρυση νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας άσκησε δριµεία 
κριτική στην κυβέρνηση για τη µεγάλη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του νέου 
ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι αυτή κοστίζει σε πόρους, κεφάλαια, έργα υποδοµής και θέσεις 
εργασίας « Η κυβέρνηση δείχνει να µην αντιλαµβάνεται ότι το Σύµφωνο Εταιρικής 
Σχέσης 2014-2020 είναι η βασική και η κορυφαία εθνική αναπτυξιακή 
προτεραιότητα. 

Οι ρυθµοί της κυβέρνησης έχουν κόστος στους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθούν οι δοµές του αρµόδιου υπουργείου» 
τόνισε. 

Πηγή naftemporiki.gr 

23.06.2015 Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων του προγράµµατος 
"Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε 
την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον" 

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων του Προγράµµατος "Εκσυγχρονισµός Χερσαίων 
Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και 
σεβασµό στο περιβάλλον" του ΕΣΠΑ παρατείνεται έως τις 31-12-2015 

02.07.2015 Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των προγραµµάτων: 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Νέα – Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» 

Ανακοινώθηκε η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των προγραµµάτων: 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Νέα – Καινοτοµική 
Επιχειρηµατικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» έως 30/10/2015 

09.07.2015 Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης των έργων του προγράµµατος 
'Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηµατικά Πάρκα' 

Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη τροποποιείται ο Οδηγός Εφαρµογής και 
παρατείνεται η προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων των ∆ικαιούχων στο πρόγραµµα 
'Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηµατικά Πάρκα' του 
ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 31/12/2015. 

17.07.2015 Νέο ξεκίνηµα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η 
Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις ευρώ από τον προυπολογισµό της Ε.Ε. 



∆ύο ηµέρες µετά την επίτευξη συµφωνίας που ανοίγει τον δρόµο για τη θέσπιση νέου 
προγράµµατος στήριξης για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε 
σήµερα σχέδια για να βοηθήσει την Ελλάδα να µεγιστοποιήσει τη χρήση των 
κοινοτικών κονδυλίων. Σύµφωνα µε την εντολή που δόθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής 
της ζώνης του ευρώ της 12ης και 13ης Ιουλίου, αυτό θα συµβάλει στην κινητοποίηση 
άνω των 35 δισ. ευρώ έως το 2020 για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι που συµφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 
Ευρωζώνης. 

Το πρόγραµµα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως στόχο να 
στηρίξει την ολοκληρωµένη δέσµη µεταρρυθµίσεων οι οποίες θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν µέρος προγράµµατος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Σταθερότητας, που θα τεθεί προς διαπραγµάτευση µεταξύ της Ελλάδας και των 
διεθνών εταίρων της κατά τις προσεχείς εβδοµάδες. Τα δύο αυτό στοιχεία – οι 
µεταρρυθµίσεις και η κινητοποίηση κεφαλαίων υπέρ των επενδύσεων και της 
συνοχής – αποτελούν σηµαντικές προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της 
απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, ώστε να επανέλθει η χώρα σε τροχιά 
ευηµερίας. 

Το πρόγραµµα για την απασχόληση και την ανάπτυξη θα ευνοήσει τις επενδύσεις σε 
ανθρώπινους πόρους και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Έρχεται ως συνέχεια της 
βοήθειας που χορήγησε ήδη η Επιτροπή στην Ελλάδα καθ όλη τη διάρκεια της 
κρίσης, υπό µορφή τόσο οικονοµικής στήριξης όσο και τεχνικής βοήθειας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει 
περισσότερη διεθνή χρηµατοδότηση από όση έλαβε ολόκληρη η Ευρώπη από το 
Σχέδιο Μάρσαλ των ΗΠΑ µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε συνέχεια της 
συµφωνίας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
διατεθειµένη να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την προσπάθεια , ώστε να βοηθήσουµε 
την Ελλάδα να επιτύχει σηµαντική οικονοµική ανάκαµψη και να δηµιουργήσουµε τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για να καρποφορήσουν οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις: 
αυτά τα 35 δισ. ευρώ µπορούν να συµβάλουν στο να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός 
προορισµός για τις επενδύσεις, και να δώσουν ελπίδα ιδίως στη νεότερη γενιά. Μετά 
από µήνες επίπονων διαπραγµατεύσεων, χρειάζεται τώρα να ατενίσουµε το µέλλον. 
Αυτό το νέο ξεκίνηµα για την απασχόληση και την ανάπτυξη αποτελεί τη συµβολή 
της Επιτροπής. Ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη θα 
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε σύντοµα να µπορέσουµε να 
αποδεσµεύσουµε τα χρήµατα». 

Ο Βάλντις Ντοµπρόβσκις, Αντιπρόεδρος αρµόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό 
∆ιάλογο, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να κινητοποιήσει άνω των 35 δισ. 
ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισµό για να στηρίξει την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Μπορεί να παράσχει την ιδιαιτέρως 
αναγκαία για την Ελλάδα στήριξη, ώστε να συµβάλει στην ανόρθωση της οικονοµίας 
της σε µια περίοδο δραµατικής κάµψης των επενδύσεων. Η στήριξη αυτή από µόνη 
της δεν θα είναι αρκετή για να διασφαλίσει ανάκαµψη διαρκείας. Πρέπει να 
συνοδεύεται από θεµελιώδεις µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των 
µακροχρόνιων διαρθρωτικών αδυναµιών της ελληνικής οικονοµίας». 



Η Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος αρµόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Οι 
µεταρρυθµίσεις που συµφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της ζώνης του ευρώ είναι 
απολύτως αναγκαίες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά πρέπει να 
συνοδεύονται από φιλόδοξες επενδύσεις. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταµεία µπορούν να διοχετεύσουν άνω των 20 δισ. ευρώ σε επιτόπιες επενδύσεις την 
περίοδο 2014-2020, προς όφελος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού». 

Ως έκτακτο µέτρο και λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης στην 
Ελλάδα, η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της άµεσης ρευστότητας ώστε να υπάρξει 
χρηµατοδότηση των επενδύσεων της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013. Αυτό 
περιλαµβάνει την πρόωρη εκταµίευση του τελευταίου 5% των πληρωµών της ΕΕ που 
εκκρεµούν και που είχαν διακρατηθεί έως το κλείσιµο των προγραµµάτων καθώς και 
την εφαρµογή 100% ποσοστού συγχρηµατοδότησης για την περίοδο 2007-2013. 
Αυτό θα µεταφραστεί σε άµεση πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500 εκατ. Ευρώ και 
εξοικονόµηση περίπου 2 δις. Ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισµό. Τα κονδύλια 
αυτά θα είναι διαθέσιµα για την άµεση χρηµατοδότηση επενδύσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προϋπόθεση είναι οι ελληνικές αρχές να 
διασφαλίσουν ότι οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα αξιοποιηθούν πλήρως προς τους 
δικαιούχους και τις δράσεις στο πλαίσιο των προγραµµάτων. Η Επιτροπή προτείνει 
επίσης να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηµατοδότησης για τα προγράµµατα 
της περιόδου 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες. Με την πρόσθετη αυτή 
προχρηµατοδότηση µπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1 δισ. ευρώ που µπορεί να 
αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής σε πλήρη συµµόρφωση µε το άρθρο 81 (2) του Κανονισµού 
Κοινών ∆ιατάξεων. 

Η Ελλάδα έχει ήδη τύχει προτιµησιακής µεταχείρισης: τα ελληνικά προγράµµατα που 
χρηµατοδοτήθηκαν µε κονδύλια της ΕΕ την περίοδο 2007-2013 λαµβάνουν 
υψηλότερο ποσοστό χρηµατοδότησης από την ΕΕ. Εποµένως, το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης που πρέπει να καταβάλλει η Ελλάδα είναι µικρότερο από εκείνο 
πολλών άλλων χωρών µέσω προσαύξησης του ποσοστού της συγχρηµατοδότησης της 
ΕΕ κατά 10% έως τα µέσα του 2016. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό σηµαίνει ότι η ΕΕ 
καταβάλλει το 95% του συνολικού κόστους της επένδυσης κατά τη χρηµατοδοτική 
περίοδο 2007-2013 (σε αντίθεση µε το ανώτατο όριο του 85% που θα ίσχυε 
διαφορετικά). 

Επί πλέον, για την πολιτική συνοχής, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, 
µπορεί ακόµη να συνεχιστεί η εισροή πιστώσεων προς τις ελληνικές αρχές, µέχρι το 
ανώτατο κανονιστικό όριο του 95%, για τις επιλέξιµες δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν σε προγράµµατα της περιόδου 2007-2013. 

Η σηµερινή ανακοίνωση εκδίδεται σε συνέχεια της συγκρότησης οµάδας υψηλού 
επιπέδου υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου Ντοµπρόβσκις. Από κοινού µε τις 
ελληνικές αρχές, η οµάδα αυτή έχει ως στόχο, αφενός, να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 
πόροι που καθίστανται διαθέσιµοι από την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 θα 
χρησιµοποιηθούν πριν από τη λήξη της περιόδου στο τέλος του έτους και, αφετέρου, 
να βοηθήσει την Ελλάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, ώστε να έχει πρόσβαση 
στο σύνολο των διαθέσιµων πόρων από τα Ταµεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-
2020. 



Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει επίσης να λαµβάνει τεχνική υποστήριξη για τις 
µεταρρυθµίσεις και την εφαρµογή από την Επιτροπή της νέας υπηρεσίας στήριξης 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η οποία άρχισε τις εργασίες της την 1η Ιουλίου και 
βασίζεται στην πολύτιµη εµπειρία της οµάδας δράσης για την Ελλάδα, καθώς και σε 
άλλες µορφές τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στα κράτη µέλη. 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συνδράµει εµπορικά βιώσιµα επενδυτικά σχέδια στην 
Ελλάδα. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κόµβος Επενδυτικών Συµβουλών θα διοργανώνει 
στοχευµένες δραστηριότητες επικοινωνίας και θα παρέχει συνδροµή, ώστε να βοηθά 
τους επενδυτές, τους φορείς προώθησης των έργων, τις αρχές και τις ΜΜΕ να 
καταρτίζουν έργα τα οποία µπορεί να είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το 
ΕΤΣΕ. Θα διατίθεται επίσης βοήθεια όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η 
χρηµατοδότηση από το ΕΤΣΕ µπορεί να συνδυαστεί µε τα ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταµεία της ΕΕ. 

23.07.2015 Ανοίγει η στρόφυγγα του ΕΣΠΑ για επενδύσεις και θέσεις εργασίας 

Η διαχείριση του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ώστε να µη χαθούν πόροι, αλλά και το 
αναπτυξιακό πακέτο των 35 δισ. ευρώ, που βάσει της πρόσφατης συµφωνίας θα 
εισρεύσει στην Ελλάδα, αποτέλεσε το αντικείµενο της συζήτησης του υπουργού 
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού Γιώργου Σταθάκη µε τον 
αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντοµπρόβσκις και της επιτρόπου 
για την Περιφερειακή Πολιτική Κορίνα Κρέτσου. 

Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στις Βρυξέλλες ο Ελληνας υπουργός σε 
συνεργασία µε τους κοινοτικούς αξιωµατούχους εξέτασαν τις προτάσεις που 
περιγράφονται στο ανακοινωθέν «Μια νέα αρχή για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη 
στην Ελλάδα» της 15ης Ιουλίου, ώστε να απελευθερωθούν επενδύσεις στην 
πραγµατική οικονοµία και να βοηθηθεί η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων 
εργασίας στην Ελλάδα, ενώ συζητήθηκε και η διαδικασία επιτάχυνσης της 
προετοιµασίας και υποβολής έργων από την ελληνική πλευρά στο νέο Επενδυτικό 
Σχέδιο για την Ευρώπη (σχέδιο Γιούνκερ). 

Σηµειώνεται ότι για την περίοδο 2014-2020 πάνω από 35 δισ. ευρώ είναι διαθέσιµα 
από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε., µεταξύ των οποίων 20 δισ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά 
∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία. Αντιπροσωπεύουν µια βασική πηγή 
χρηµατοδότησης της ελληνικής οικονοµίας και ένα απαραίτητο συµπλήρωµα στις 
µεταρρυθµίσεις που συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ευρωσυνόδου της 12ης Ιουλίου. 

27.07.2015 Παράταση ενός έτους ζητεί η ΚΕ∆Ε 

Να κατατεθεί από την Ελλάδα επίσηµο αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
παράταση κατά ένα έτος του τρέχοντος ΕΣΠΑ ζητεί η Κεντρική Ενωση ∆ήµων 
Ελλάδας (ΚΕ∆Ε). Οπως επισηµαίνει, εν όψει της ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ στις 
31/12/2015 και λαµβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, 
υπάρχει κίνδυνος εκατοντάδες έργα τα οποία ήταν σε εξέλιξη να µην προλάβουν να 
ολοκληρωθούν και να µείνουν ηµιτελή, µε αποτέλεσµα να απαιτηθεί από την Ε.Ε. 
επιστροφή των χρηµάτων και αποζηµιώσεις από τους µειοδότες των έργων. 



Η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και οι συνέπειες που τυχόν θα υπάρξουν τόσο για τη 
χώρα όσο και για τους δήµους, από µια µη οµαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος 
προγράµµατος συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Ενωσης. Στη συνεδρίαση 
παρέστη ο διευθυντής του γενικού γραµµατέα ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, ο 
οποίος σύµφωνα µε την ΚΕ∆Ε δήλωσε ότι η Ε.Ε. είναι αντίθετη σε τυχόν παράταση 
του τρέχοντος προγράµµατος όχι µόνο στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και για τις 
άλλες χώρες. 

Η ηγεσία της ΚΕ∆Ε αποφάσισε να αναλάβει µια σειρά από πρωτοβουλίες. Μεταξύ 
άλλων, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν συναντήσεις µε αρµόδιους κοινοτικούς 
αξιωµατούχους, όπως µε την αρµόδια επίτροπο κα Κρέτσου και τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ, ενηµέρωση των µελών της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Περιφερειών, καθώς και των αυτοδιοικητικών ηγεσιών των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. 

03.08.2015 54 εκατ. ευρώ από το πρόγραµµα Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-
2020» 

Χρηµατοδότηση ύψους 54 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του 
προγράµµατος Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» για την υποστήριξη 9 
παραµεθόριων νοµών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πρόγραµµα έχουν συµπεριληφθεί οι 
νοµοί Λέσβου, Χίου, Σάµου, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύµνης και Χανίων, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος. 

Το Πρόγραµµα «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» έχει τρεις προτεραιότητες: 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας 

2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιµων µεταφορών 

3. ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Το νέο πρόγραµµα έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µε την 
υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους µε τους οποίους οι περιοχές αυτές µπορούν να 
συνεργαστούν για να αντιµετωπίσουν και να αντιστρέψουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής, επενδύοντας σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών. 
Επιπλέον θα συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος µέσω της πρόληψης των 
κινδύνων ή µε την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς των 
περιοχών. 

Να σηµειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο από τα πέντε διασυνοριακά και ένα 
διακρατικό, Προγράµµατα, που υπέβαλε η χώρα µας προς έγκριση ως αρµόδια 
διαχειριστική αρχή. Εντός των επόµενων ηµερών αναµένεται και η έγκριση των 
υπολοίπων, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 380 εκατοµµυρίων ευρώ. 

05.08.2015 Επιδότηση συµµετοχής µελών ΕΒΕΘ στην επετειακή 80η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης 



Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, που ανέκαθεν 
εµπράκτως ενισχύει και στηρίζει την επιχειρηµατικότητα των µελών του και 
υποστηρίζει τη ∆ΕΘ, αποφάσισε και φέτος την ενοικίαση του Περιπτέρου 10, 
προκειµένου να στεγάσει, επιχειρήσεις – µέλη του, που επιθυµούν να συµµετέχουν 
στην 80η ∆ΕΘ. 

Ειδικότερα, στο Περίπτερο 10, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, έναντι 
της εισόδου Πλ. Σιντριβανιού και διαθέτει 1.000 περίπου τµ. εκµεταλλεύσιµου 
εσωτερικού χώρου, το ΕΒΕΘ πρόκειται να εγκαταστήσει το ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ 
ΕΒΕΘ και να επιδοτήσει τη συµµετοχή ενδιαφερόµενων µελών του, απ όποιον κλάδο 
κι αν προέρχονται. 

Οι επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΒΕΘ, θα 
εγκατασταθούν σε σταντ εµβαδού 12 τµ. , που θα διαθέτουν τον βασικό εξοπλισµό: 
ύψος δοµής 2,50µ., δάπεδο από µοκέτα, διαχωριστικά πάνελ, επωνυµία του κάθε 
εκθέτη στη µετώπη του σταντ, 3 καθίσµατα, γραφείο, δοχείο απορριµµάτων, 
φωτισµό, µια πρίζα 500W και info desk. 

Έχοντας εξασφαλίσει την προαναφερόµενη επιδότηση, το τελικό ποσό που θα 
καταβάλει κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση για το εν λόγω σταντ ανέρχεται στα 590 € 
(480 € + 23% ΦΠΑ) έναντι αρχικού κόστους 1.977,84€ (1.608 € + 23% ΦΠΑ). 
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να ζητήσουν 
επιδότηση για περισσότερα τ.µ., πάντα όµως πολλαπλάσια του εµβαδού του βασικού 
σταντ (12 τµ.). Στο ανωτέρω κόστος περιλαµβάνονται οι δαπάνες του γενικού 
φωτισµού, της ψύξης, της φύλαξης, της γενικής και ειδικής καθαριότητας, της 
κάλυψης του χώρου µε µοκέτα στους διαδρόµους, τοποθέτηση επιγραφών της 
παρουσίας του ΕΒΕΘ στην πρόσοψη του Περιπτέρου και η παροχή ηλεκτροδότησης 
σε κάθε εκθέτη. 

Στις επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν δίνεται η δυνατότητα να διαθέσουν τα 
προϊόντα τους προς πώληση στο χώρο της έκθεσης, µε την προϋπόθεση να τηρήσουν 
όλες τις προβλεπόµενες, από το νόµο, διαδικασίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.ebeth.gr 

06.08.2015 Νέα προσπάθεια ενεργοποίησης προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του προηγούµενου Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και η εκκίνηση του νέου προγράµµατος συνδέονται µε 
προβλήµατα του παρελθόντος, όπως η υπερδέσµευση πόρων που φτάνει το 40%. 

Σταδιακή εξοµάλυνση 

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ του υπουργείου 
Οικονοµίας στην οποία προστίθεται ότι θα αποκατασταθεί σταδιακά η απαραίτητη 
ρευστότητα για την υλοποίηση των έργων, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια για 
παράταση του προηγούµενου ΕΣΠΑ (2007 - 2014) πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, 
ώστε να µη χαθούν πολύτιµα κοινοτικά κονδύλια. 



Τα προβλήµατα στην υλοποίηση του προηγούµενου και του νέου ΕΣΠΑ είναι 
δεδοµένα, αναφέρεται, όπως το πρόβληµα της ρευστότητας λόγω της συγκυρίας, 
αλλά και σε µία ηµερήσια ροή χρηµατοδότησης που έχει φτάσει πλέον τα 10 εκατ. 
ευρώ και βαίνει αυξανόµενη. Καταγράφει επίσης την εµπροσθοβαρή χρηµατοδότηση 
έως 3,5 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια που αποφασίστηκε στις 12 Ιουλίου και 
τα επόµενα βήµατα που σχεδιάζει το υπουργείο. 

Οπως επισηµαίνεται, η Γενική Γραµµατεία έχει τρεις στόχους για την επόµενη 
περίοδο: 

α. Βραχυπρόθεσµα θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή πληρωµών και υλοποίησης των 
έργων έτσι ώστε το ΕΣΠΑ 2007-2013 να ολοκληρωθεί χωρίς να επιβαρύνει 
υπέρµετρα τη δηµοσιονοµική βάση των επόµενων χρόνων. Ο στόχος είναι διπλός: η 
οµαλή ολοκλήρωση των προγραµµάτων µε την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση τόσο 
της νέας περιόδου όσο και του κρατικού προϋπολογισµού. 

β. Μεσοπρόθεσµα θα εξασφαλιστεί η συνέχεια υλοποίησης κρίσιµων έργων της 
προηγούµενης περιόδου, χωρίς όµως να θίγουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της νέας 
περιόδου και χωρίς να καταργούν ολοκληρωτικά την προγραµµατική αυτοτέλεια του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

γ. Στο µακροπρόθεσµο επίπεδο, στόχος είναι το ξεκαθάρισµα του αναπτυξιακού 
τοπίου από τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις του παρελθόντος, έτσι ώστε να 
προχωρήσουµε σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα που θα στηρίζεται στα µικρά και 
µεσαία χρήσιµα έργα, στις παρεµβάσεις µε έντονο πολλαπλασιαστικό και οικολογικό 
αποτύπωµα και σε µια νέα επιχειρηµατικότητα που να συνδυάζει την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών µε µια νέα 
µορφή επιχειρηµατικής διακυβέρνησης µέσα από συνεργατικά σχήµατα και µορφές 
κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονοµίας. 

Υψηλή απορροφητικότητα 

Σχετικά µε την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τον σχεδιασµό για την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020, αναφέρεται ότι ναι µεν η απορροφητικότητα είχε 
φτάσει, στα τέλη του 2014, κοντά στο 90%, αλλά µε εξαιρετικά άνισα ποσοστά από 
πρόγραµµα σε πρόγραµµα και µε «ακριβό αντίτιµο» µια δυσλειτουργική και 
επικίνδυνη υπερδέσµευση που φτάνει ακόµα και το 40%. 

Νέα περίοδος 

Η Γενική Γραµµατεία ΕΣΠΑ, αναφερόµενη στην ετοιµότητα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020, υποστηρίζει ότι τυπικά και µόνο ήταν έτοιµο και προς υλοποίηση στις 
αρχές του 2015. Στην πραγµατικότητα, εξέλιπαν όλοι οι ουσιαστικοί παράγοντες 
πραγµατικής ετοιµότητας και ενεργοποίησης. Πάντως, στην παρούσα φάση όλες οι 
προπαρασκευαστικές ενέργειες προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράµµατος. 

Πηγή naftemporiki.gr  

26.08.2015 Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων στο πρόγραµµα 
'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)' 



Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας τροποποιείται ο Οδηγός του προγράµµατος και παρατείνεται εκ νέου η 
προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων των ∆ικαιούχων στο πρόγραµµα 
'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)' του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 
2007-2013 έως τις 30/12/2015 (Ηµεροµηνία απόφασης & ανάρτησης στη '∆ιαύγεια' 
25/8/2015). 

27.08.2015 Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων στο πρόγραµµα 
'Εναλλακτικός Τουρισµός' 

Ο Υπουργός Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού υπέγραψε την 
απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των ∆ικαιούχων στο 
πρόγραµµα 'Εναλλακτικός Τουρισµός' του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 
31/12/2015 και την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος (Ηµεροµηνία 
απόφασης 29/7/2015/Ηµεροµηνία έκδοσης ΦΕΚ 14/8/2015/Ηµεροµηνία ανάρτησης 
στη '∆ιαύγεια' 26/8/2015). 

28.08.2015 ∆ράση Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης  

Το πρόγραµµα θα απευθύνεται σε 

(α) Νέους Ελεύθερους Επαγγελµατίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη 
επαγγέλµατος από την 1/1/2014 και µετά καθώς και σε 

(β) επιχειρήσεις που πραγµατοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης µετά 
την 1/1/2015 προσλαµβάνοντας άνεργο. 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδροµικά για το 2015 
(µε ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων 
επαγγελµατιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του 
εξοπλισµού) ή να επιδοτήσει µε 450 ευρώ µηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που 
δηµιουργήθηκε υπό την δέσµευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής 
για αντίστοιχους µήνες. 

Ο αριθµός των εκτιµώµενων ωφελουµένων ανέρχεται σε 6.000 άτοµα/επιχειρήσεις. 

Η προκήρυξη του προγράµµατος από τον ΟΑΕ∆ αναµένεται αµέσως µετά τις 
εκλογές. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 8071643 
ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο συνεργασίας για 
την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα. 

28.08.2015 Πρόγραµµα ¨ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" από το νέο ΕΣΠΑ 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (όχι εταιρείες) άνω 
των 25 ετών που Η∆Η ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας) και ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του ΟΑΕ∆) για την υλοποίηση καινοτόµων επενδυτικών σχεδίων 



Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που 
επιδοτείται µπορεί να φτάσει µέχρι και τις 50.000 ΕΥΡΩ 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

1. Παραγωγικός εξοπλισµός 

2. Ενοίκια 

3. Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, τηλέφωνο, ιντερνετ) 

4. ∆απάνες προβολής και δικτύωσης 

5. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηµατία (οαεε) 

6. Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας 

7. Αµοιβές τρίτων / γενικός εξοπλισµός 

Τα λειτουργικά έξοδα επιδοτούνται για διάστηµα έως 24 µηνών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτοµικό 
χαρακτήρα και να αφορούν στους πιο κάτω στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας του 
ΕΠΑνΕΚ: 

- Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 

- Εφοδιαστική Αλυσίδα 

- Ενέργεια 

- Περιβάλλον 

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

- Υγεία - Φάρµακα 

- Υλικά – Κατασκευές 

- Πολιτιστική - ∆ηµιουργική Βιοµηχανία 

Τα ανωτέρω δηµοσιεύτηκαν σε περιληπτική παρουσίαση του προγράµµατος όπου δεν 
υπάρχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στα πλαίσια του προγράµµατος. 

Η αναλυτική προδηµοσίευση του προγράµµατος αναµένεται εντός του Σεπτεµβρίου 
και η προκήρυξη του προγράµµατος και η υποβολή προτάσεων αναµένεται να 
ξεκινήσει τον ∆εκέµβριο. 



Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν καινοτοµία στην επιχειρηµατική ιδέα κατά την 
υποβολή της αίτησης. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 
8071643 ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο 
συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 

28.08.2015 Πρόγραµµα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων από το νέο ΕΣΠΑ 

"Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών" 

Το πρόγραµµα ενισχύει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τοµέα του 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η δράση αφορά επενδύσεις από 30.000 µέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η 
επιχορήγηση έχει ορισθεί στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. 

Επιλέξιµες Ενέργειες 

•Εκσυγχρονισµός και ποιοτική αναβάθµιση των κτιριακών και λοιπών υποδοµών 

•Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας / ύδατος 

•Παρεµβάσεις εµπλουτισµού του προσφερόµενου προϊόντος µε νέες υπηρεσίες 
(επέκταση σε εναλλακτικές µορφές, παρεµβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ) 

•Πιστοποιήσεις υποδοµών και υπηρεσιών 

•Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 

•Αµοιβές Συµβούλων 

•Μισθολογικό κόστος υφιστάµενου ή νέου προσωπικού 

Η αναλυτική προδηµοσίευση του προγράµµατος αναµένεται εντός του Σεπτεµβρίου 
και η προκήρυξη του προγράµµατος και η υποβολή προτάσεων αναµένεται να 
ξεκινήσει τον ∆εκέµβριο. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 
8071643 ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο 
συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 

28.08.2015 Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης από το νέο ΕΣΠΑ 



"Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών" 

Το πρόγραµµα ενισχύει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τοµέα του 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η δράση αφορά επενδύσεις από 30.000 µέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η 
επιχορήγηση έχει ορισθεί στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. 

Επιλέξιµες Ενέργειες 

•Εκσυγχρονισµός και ποιοτική αναβάθµιση των κτιριακών και λοιπών υποδοµών 

•Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας / ύδατος 

•Παρεµβάσεις εµπλουτισµού του προσφερόµενου προϊόντος µε νέες υπηρεσίες 
(επέκταση σε εναλλακτικές µορφές, παρεµβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ) 

•Πιστοποιήσεις υποδοµών και υπηρεσιών 

•Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 

•Αµοιβές Συµβούλων 

•Μισθολογικό κόστος υφιστάµενου ή νέου προσωπικού 

Η αναλυτική προδηµοσίευση του προγράµµατος αναµένεται εντός του Σεπτεµβρίου 
και η προκήρυξη του προγράµµατος και η υποβολή προτάσεων αναµένεται να 
ξεκινήσει τον ∆εκέµβριο. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 
8071643 ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο 
συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 

07.09.2015 Κατευθύνσεις νέου Αναπτυξιακού Νόµου 

Τις κατευθύνσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου παρουσίασε ο υπουργός Οικονοµίας, 
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε συνέντευξη τύπου. 

1ο Οι µικρο µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν µεγάλο πρόβληµα εξεύρεσης ίδιων 
κεφαλαίων. Για το σκοπό αυτό προτείνετε η δηµιουργία ενός Fund στο οποίο θα 
υπαχθούν οι ΜΜΕ. Το fund θα είναι εισηγµένη εταιρεία ώστε να ελέγχεται από 
όλους τους αρµόδιους µηχανισµούς. 

2ο Σήµερα υπάρχει απουσία ενός µηχανισµού αξιόπιστης µέτρησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. ∆ηµιουργία ενός Οργανισµού 
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Η οργάνωση θα αναληφθεί από την Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών που θα αξιολογεί την φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και θα 



δίνει µια διαβάθµιση η οποία θα είναι δηµόσια. Η διαβάθµιση της εταιρίας θα είναι 
προϋπόθεση για την ένταξη της στον αναπτυξιακό νόµο. 

3ο Σήµερα η χρηµατοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι σε 
χαµηλά επίπεδα (0,3% του ΑΕΠ) πολύ χαµηλότερα από τον µέσο όρο της ΕΕ. Πρέπει 
να ενισχυθεί η δυνατότητα των επιχειρήσεων να καινοτοµούν. Ο νέος αναπτυξιακός 
νόµος θα επιδοτεί την έρευνα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα αποτελεί και 
ιδιαίτερο κριτήριο επιλεξιµότητας. 

4ο Σήµερα υπάρχουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος θα 
επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της απασχόλησης. 
Χωρίς νέα µαζική απασχόληση, η χώρα και η κοινωνία θα καταρρεύσει. 

28.09.2015 Εκταµιεύτηκαν 300 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ 

Σε εκταµίευση δόσης 300 εκατ. ευρώ, από το δάνειο 1 δισ. ευρώ προς το ελληνικό 
∆ηµόσιο, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για υλοποίηση 
της συµφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Αυγούστου, µετά από πρωτοβουλία της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µε στόχο τα κεφάλαια να 
αξιοποιηθούν για την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συµµετοχής των 
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-20. 

Το µερίδιο της εκταµίευσης είναι διπλάσιο εκείνου που συνηθίζεται να 
προκαταβάλλεται, καθώς η ΕΤΕπ δέχθηκε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η 
ρευστότητα των προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στο ίδιο πλαίσιο, 
συµφωνήθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ υφιστάµενο δάνειο για την υλοποίηση 
του ΕΣΠΑ 2007-13. Οι πόροι θα εκταµιευτούν το αµέσως προσεχές διάστηµα, µε 
αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προγραµµάτων της 
συγκεκριµένης περιόδου. 

28.09.2015 Σταθάκης: Πληρωµές 10-15 εκατ. ευρώ καθηµερινά για έργα του ΕΣΠΑ 

Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 – 2013 (που ολοκληρώνεται 
στο τέλος του 2015, αν δεν δοθεί παράταση) φτάνει στο 91,7% η 20,3 δισ. ευρώ, 
δήλωσε ο υπουργός Οικονοµίας Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξή του στο "Έθνος 
της Κυριακής". 

Από την 1η Αυγούστου η αποδέσµευση πόρων φτάνει στα 10 – 15 εκατοµµύρια 
ηµερησίως «που πρακτικά σηµαίνει ότι µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου θα έχουν 
απορροφηθεί πόροι ενός δισ. ευρώ», πρόσθεσε ο υπουργός. 

Για το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 σηµειώνει ότι «οι προαπαιτούµενες ενέργειες 
προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράµµατος και τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα είναι πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα» 

28.09.2015 Χαρίτσης: Πληρωµές 4,5 δισ. ευρώ για το ΕΣΠΑ έως το τέλος του έτους 

Η πληρωµή 4,5 δισ. ευρώ σχεδιάζεται για το ΕΣΠΑ έως το τέλος του έτους, ώστε να 
ολοκληρωθούν οµαλά τα προγράµµατα της τρέχουσας περιόδου και να ξεκινήσουν 
εκείνα του επόµενου ΕΣΠΑ (2014-2020), για τα οποία προβλέπονται κονδύλια 26 



δισ. ευρώ, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Η Αυγή» ο υφυπουργός 
Οικονοµίας, Αλέξης Χαρίτσης. 

Η ανακοπή του ρεύµατος µαζικής µετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό αποτελεί 
έναν από τους βασικούς κυβερνητικούς στόχους, δηλώνει ο κ. Χαρίτσης. Πολιτική 
στρατηγική του Υπουργείου για την διάθεση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ είναι, 
όπως εξηγεί, «να κατευθύνουµε τα οικονοµικά του αποτελέσµατα προς την κοινωνική 
πλειοψηφία, µε ιδιαίτερη µέριµνα γι΄ αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
κρίση». 

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι «να δοθεί έµφαση στην έρευνα και την καινοτοµία, 
στην επιχειρηµατικότητα των νέων, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, στα έργα 
προστασίας του περιβάλλοντος, στην αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού». 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον κ. Χαρίτση, η ενίσχυση θα λάβει υπόψη της τον 
αγροδιατροφικό τοµέα, τον τοµέα των φαρµάκων, των νέων τεχνολογιών, των 
logistics, τη βιοµηχανία υλικών, την περιβαλλοντική βιοµηχανία και βέβαια τον 
τουρισµό, ενώ τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται σχετική πρόσκληση για δράσεις 
ποιοτικής αναβάθµισης των υπηρεσιών που παρέχουν τουριστικές επιχειρήσεις, στην 
κατεύθυνση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

Πηγή enikonomia.gr  

29.09.2015 Ευρωπαικό βραβείο για γυναίκες επιχειρηµατίες που καινοτοµούν 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει για τρίτη φορά το Βραβείο Καινοτόµων 
Γυναικών της ΕΕ για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες που έχουν επιτύχει εξαιρετικές 
καινοτοµίες και τις έχουν διαθέσει στην αγορά. Το Βραβείο αποσκοπεί στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε την ανάγκη για περισσότερες γυναίκες 
επιχειρηµατίες και θέλει να εµπνεύσει και άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το 
παράδειγµά τους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε ποσοστό 24%, η Ελλάδα κατέχει την υψηλότερη θέση 
πανευρωπαϊκά γυναικών επιχειρηµατιών στο σύνολο του ενεργού εργατικού 
δυναµικού. (Στοιχεία 2012) 

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από ποσό ύψους 100.000 ευρώ, το δεύτερο από 
50.000 ευρώ και το τρίτο από 30.000 ευρώ. Ο διαγωνισµός είναι ανοικτός σε όλες τις 
γυναίκες που κατοικούν στην ΕΕ και τις συνδεδεµένες χώρες, οι οποίες έχουν ιδρύσει 
ή είναι συνιδρυτές µιας εταιρείας σε οποιοδήποτε τοµέα και οι οποίες έχουν λάβει 
κάποια στιγµή της σταδιοδροµίας τους χρηµατοδότηση της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτοµία. 

Η προθεσµία για την υποβολή αίτησης λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2015. Κριτική 
επιτροπή υψηλού επιπέδου θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τις τρεις νικήτριες που θα 
ανακοινωθούν το 2016. 

06.10.2015 Έναρξη υποβολής επιχειρηµατικών προτάσεων στο Equity Investment 
Forum για αναζήτηση χρηµατοδότησης και διεθνών συνεργασιών 



Πρόσκληση σε επιχειρηµατίες µε φιλόδοξες και δυναµικές επιχειρηµατικές προτάσεις 
που αναζητούν χρηµατοδότηση ή διεθνείς συνεργασίες απευθύνουν το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, ο Οργανισµός Enterprise Greece, η Ένωση Ελληνικών 
Εταιρειών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (HVCA), το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας 
Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise 
Europe Network – Hellas. 

Οι πέντε Οργανισµοί ενώνουν τις δυνάµεις τους και διοργανώνουν το Equity 
Investment Forum, στην Αθήνα, στις 7-8 ∆εκεµβρίου 2015 µε κύριο σκοπό την 
ενηµέρωση και υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέµατα που αφορούν τη 
χρηµατοδότηση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους: από την εκκίνηση της 
επιχείρησης έως την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο. Σηµειώνεται ότι το Forum 
αποτελεί µετεξέλιξη του επιτυχηµένου “International Venture Capital & Private 
Equity Forum”, το οποίο υλοποιούνταν συνεχώς επί 12 έτη. Στη φετινή διοργάνωση, 
η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
τιµώµενη χώρα είναι το Ισραήλ. 

Όσοι ενδιαφέρονται:  

-να παρουσιάσουν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ελληνικά, ισραηλινά και άλλα διεθνή 
Venture Capital / Private Equity Funds διερευνώντας τη δυνατότητα επένδυσής τους 
στις επιχειρήσεις / επιχειρηµατικές ιδέες τους,  

-να συζητήσουν µε στελέχη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µε Συµβούλους 
Ένταξης στις αγορές του τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαθέσιµων 
χρηµατοδοτικών λύσεων και εργαλείων,  

-να ενηµερωθούν για τις δυνατότητες εξωστρέφειας της επιχείρησης και την 
προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων από έµπειρα στελέχη του Οργανισµού Enterprise 
Greece, και  

-να διερευνήσουν τις δυνατότητες διεθνούς τεχνολογικής ή επιχειρηµατικής 
συνεργασίας µέσω εξειδικευµένης υποστήριξης από το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ και να 
ενηµερωθούν για τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα εργαλεία στήριξης της 
καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, 

καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (επιχειρηµατική πρόταση) µέσω της 
ιστοσελίδας του Forum www.eiforum.gr µέχρι τις 6 Νοεµβρίου. 

12.10.2015 Επιδότηση σε µικρές τουριστικές επιχειρήσεις προανήγγειλε η 
Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισµού 

Με την οµιλία της Αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά 
άρχισαν οι διεργασίες της 38ης Γενικής Συνέλευσης Επιµελητηριακού οµίλου 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. 

Σε ότι αφορά στη χρηµατοδότηση των µικρών τουριστικών επιχειρήσεων η κυρία 
Κουντουρά αποκάλυψε ότι πολύ σύντοµα θα είναι στη διάθεση όσων ενδιαφέρονται 
το πρώτο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µικρών επιχειρήσεων. 



13.10.2015 ΕΣΠΑ: Ταφόπλακα στα σχέδια για παράταση 

Το ΕΣΠΑ που τελειώνει φέτος (2017-2013) είναι αδύνατο να λάβει παράταση και το 
µόνο στο οποίο µπορεί να προσβλέπει η Ελλάδα, είναι ένα παράθυρο για κατά 
περίπτωση παρατάσεις συγκεκριµένων δράσεων (σ.σ. για να περιοριστεί ο κίνδυνος 
απώλειας κονδυλίων). Αυτό έκανε σαφές την Τετάρτη η Corina Gretu Επίτροπος 
αρµόδια για θέµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης σε συνέδριο του γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, για την τόνωση επενδύσεων στην Ευρώπη που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο 
της Κρήτης. 

Πηγή capital.gr 

14.10.2015 Προόγραµµα Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθούν ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ που έχουν γεννηθεί πρίν την 01.01.1991, δεν διαθέτουν εισόδηµα 
από άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και 

Η∆Η ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ως φυσικά πρόσωπα 
και χωρίς να έχουν σχέση µισθωτής εργασίας) 

Ή 

Είναι ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆) 

για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητα τους. 

Στην προκήρυξη του προγράµµατος θα τεθούν εισοδηµατικά κριτήρια και για τις δύο 
κατηγορίες δικαιούχων 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί κυµαίνεται από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

•επαγγελµατικός εξοπλισµός 

•λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελµατικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, 
δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) 

•δαπάνες προβολής και δικτύωσης 

•κόστος µισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) 

•αµοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισµός 

•παρεµβάσεις προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ 



Τα λειτουργικά έξοδα επιδοτούνται για διάστηµα έως 24 µηνών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που θα χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα 
ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, 
δικηγόρου, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δηµοσιογράφου, συγγραφέα, διερµηνέα, 
ξεναγού, µεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή 
σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, µουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, 
σκηνογράφου, ενδυµατολόγου, διακοσµητή, οικονοµολόγου, αναλυτή, 
προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 

14.10.2015 Πρόγραµµα Νεοφυής Επιχειρηµατικότητα από το νέο ΕΣΠΑ 

Μέσω του προγράµµατος θα ενισχυθεί η Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ από 
φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 01.01.1991 και 

-Η∆Η ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (χωρίς να έχουν 
σχέση µισθωτής εργασίας) 

Ή 

-ΑΝΕΡΓΟΙ (εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆) 

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήµατος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις 
πιο πάνω προυποθέσεις. 

Στην προκήρυξη του προγράµµατος θα τεθούν εισοδηµατικά κριτήρια και για τις δύο 
κατηγορίες δικαιούχων 

ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑ καθώς και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης 

Στην προκήρυξη του προγράµµατος θα προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης 
δραστηριότητας των επιλέξιµων επιχειρήσεων. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί να φτάσει µέχρι και τις 60.000 ΕΥΡΩ 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

1. Παραγωγικός εξοπλισµός (έως το 40% του συνολικού προυπολογισµού µετά την 
αφαίρεση του ποσού που αφορά σε µισθολογικό κόστος) 

2. Ενοίκια 

3. Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, τηλέφωνο, ιντερνετ) 



4. ∆απάνες προβολής και δικτύωσης 

5. Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηµατία (οαεε) 

6. Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας 

7. Αµοιβές τρίτων / γενικός εξοπλισµός  

8. Παρεµβάσεις προσβασιµότητας ΑΜΕΑ 

9. Έξοδα φιλοξενίας σε θερµοκοιτίδες 

Τα λειτουργικά έξοδα επιδοτούνται για διάστηµα έως 24 µηνών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτοµικό 
χαρακτήρα και να αφορούν στους πιο κάτω στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας του 
ΕΠΑνΕΚ: 

- Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 

- Εφοδιαστική Αλυσίδα 

- Ενέργεια 

- Περιβάλλον 

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

- Υγεία - Φάρµακα 

- Υλικά – Κατασκευές 

- Πολιτιστική - ∆ηµιουργική Βιοµηχανία 

Τα ανωτέρω δηµοσιεύτηκαν σε προδηµοσίευση του προγράµµατος όπου δεν 
υπάρχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στα πλαίσια του προγράµµατος. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 8071643 
ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο συνεργασίας για 
την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα. 

15.10.2015 Πρόγραµµα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων από το νέο ΕΣΠΑ 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών 



Το πρόγραµµα ενισχύει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013, ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ κατά 
µέσο όρο την τελευταία τριετία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ (1 ΕΜΕ) και 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Η δράση αφορά επενδύσεις από 15.000 µέχρι και 150.000 ευρώ, ενώ η 
επιχορήγηση έχει ορισθεί στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης, µε 
δυνατότητα προσαύξησης σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού. 

Επιλέξιµες Ενέργειες 

•Εκσυγχρονισµός και ποιοτική αναβάθµιση των κτιριακών και λοιπών υποδοµών 

•Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας / ύδατος 

•Παρεµβάσεις εµπλουτισµού του προσφερόµενου προϊόντος µε νέες υπηρεσίες 
(επέκταση σε εναλλακτικές µορφές, παρεµβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ) 

•Πιστοποιήσεις υποδοµών και υπηρεσιών 

•Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 

•Αµοιβές τρίτων 

•Μισθολογικό κόστος υφιστάµενου ή νέου προσωπικού 

Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τουρισµού (ΚΑ∆), οι 
οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα οριστούν στην προκήρυξη 
του προγράµµατος. 

Ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται όσες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατοµµύρια ευρώ. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 
8071643 ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο 
συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 

16.10.2015 Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων από το νέο ΕΣΠΑ 

Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

Το πρόγραµµα ενισχύει ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους 
οχτώ στρατηγικούς τοµείς του νέου ΕΣΠΑ 



Στο πρόγραµµα ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

οι δραστηριότητες εστίασης, λιανικού εµπορίου και τουρισµού 

Η δράση αφορά επενδύσεις από 15.000 µέχρι και 200.000 ευρώ, ενώ η 
επιχορήγηση έχει ορισθεί στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης, µε 
δυνατότητα προσαύξησης σε 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού. 

Οι στρατηγικοί τοµείς προτεραιότητας είναι:  

• Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 

• Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β) 

• Υλικά / Κατασκευές 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα 

• Ενέργεια 

• Περιβάλλον 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

• Υγεία 

Ως πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις ορίζονται όσες απασχολούν λιγότερους από 
50 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Οι επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ΚΑ∆), οι οποίες θα 
τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της δράσης θα οριστούν στην προκήρυξη του 
προγράµµατος. 

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών: 

• Εκσυγχρονισµός και ποιοτική αναβάθµιση κτιριακών και λοιπών υποδοµών 

• Απλοποίηση / αυτοµατοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
µέσω του εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της 
χρήσης ΤΠΕ 

• Επανασχεδιασµός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων 
µέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτοµίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, 
επαναπροσδιορισµού προϊόντος / υπηρεσίας µε την αξιοποίηση µεθοδολογιών Design 

• Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες µέσω συµµετοχής σε 
εκθέσεις, συνέδρια κ.α 



• Μετεγκατάσταση σε υφιστάµενες βιοµηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηµατικά 
πάρκα και τεχνολογικά πάρκα 

• Αµοιβές τρίτων 

• Μισθολογικό κόστος υφιστάµενου ή νέου προσωπικού 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας (210 8071643 
ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο συνεργασίας για 
την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης συµµετοχή τους στο 
πρόγραµµα. 

17.10.2015 ΟΑΕ∆ Στο τέλος του µήνα πρόγραµµα για 10.000 επιχειρήσεις 

Το νέο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για επιδότηση λειτουργικών εξόδων και διατήρηση 
θέσεων εργασίας µέσω της κάλυψης µισθών σε 10.000 επιχειρήσεις και άτοµα 
προανήγγειλε σήµερα η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆ κ. Καραµεσίνη 

Στόχος του προγράµµατος του ΟΑΕ∆ είναι να ωφεληθούν έως 10.000 άτοµα και 
επιχειρήσεις και θα έχει τίτλο µε τίτλο «Ενίσχυση της ρευστότητας και της 
απασχόλησης». 

Ουσιαστικά, το πρόγραµµα απευθύνεται σε νέους ελεύθερους επαγγελµατίες, 
πρώην ανέργους, οι οποίοι έχουν έναρξη επαγγέλµατος από την 1/1/2014 και 
µετά. Επίσης, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς, που κατά 
το τρέχον έτος, πραγµατοποίησαν αύξηση των θέσεων εργασίας, 
προσλαµβάνοντας ανέργους. 

Η δράση προβλέπει αρχικά την αναδροµική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων 
ελεύθερων επαγγελµατιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, 
έµµεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισµού). Επίσης, προβλέπει την επιδότηση, 
µε 450 ευρώ µηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο, των νέων θέσεων εργασίας που 
δηµιουργήθηκαν από επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς εντός του 2015. Οι 
ωφελούµενες εταιρίες όµως δεσµεύονται για διατήρηση των επιδοτούµενων θέσεων 
για χρονικό διάστηµα που θα προσδιοριστεί στη δηµόσια πρόσκληση, το προσχέδιο 
της οποίας αναµένεται σύµφωνα µε την κ. Καραµεσίνη να δοθεί στη δηµοσιότητα 
στα τέλη του Οκτωβρίου.. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης των δικαιούχων και των δύο 
κατηγοριών θα κυµανθεί µεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ. 

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα εκείνων των επιχειρήσεων που 
εµπράκτως στήριξαν την απασχόληση καθώς και να ενισχυθεί η βιωσιµότητα των 
επιχειρήσεων που ξεκίνησαν οι νέοι κυρίως άνθρωποι. 

Πηγή dikaiologitika.gr 

25.10.2015 ∆ράση Ενίσχυσης της Ρευστότητας και της Απασχόλησης  

Στα τέλη Νοεµβρίου εκτιµάται ότι θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραµµα «Ενίσχυση 
της Ρευστότητας και Στήριξη της Απασχόλησης», το οποίο προβλέπει την 
επιδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δηµιούργησαν νέες θέσεις εργασίας 



και την επιχορήγηση πρώην ανέργων που δηµιούργησαν τις δικές τους 
επιχειρήσεις. 

Συγκεκριµένα, µέσω του προγράµµατος θα επιχορηγηθούν µε 18 ευρώ ανά ηµέρα 
9.000 θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου που δηµιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 
2015 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2015, καθώς και µε 10.000 ευρώ 3.700 πρώην 
εγγεγραµµένοι άνεργοι, οι οποίοι στο ίδιο διάστηµα προχώρησαν στη σύσταση δικής 
τους επιχείρησης. Το πρόγραµµα δοµείται σε δύο άξονες: στην «Επιχορήγηση 
Εργοδοτών για τη ∆ηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης» 
και στην «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών». 

Α. Επιχορήγηση Εργοδοτών για τη ∆ηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη 
διάρκεια της κρίσης 

∆ικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής της επιχείρησης: 

• Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας από την επιχείρηση, σε σχέση µε τον ανώτατο 
αριθµό των θέσεων εργασίας που είχε το ∆εκέµβριο 2014, µε την πρόσληψη πρώην 
ανέργων κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015. 

• δεν έχουν προβεί σε µείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το 
µήνα ∆εκέµβριο. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής των προσληφθέντων στις νέες θέσεις: 

• να ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά το εξάµηνο που 
προηγήθηκε της πρόσληψής τους και 

• να µην είχαν καµία απασχόληση (εξαρτηµένη ή µη) κατά την ηµέρα που 
προηγήθηκε της ηµεροµηνίας πρόσληψής τους από την επιχείρηση. 

Ποσό επιχορήγησης: 

• 18 ευρώ για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης και µε ανώτατο όριο τις 25 ηµέρες 
ασφάλισης το µήνα. 

• 9 ευρώ για κάθε ηµέρα µερικής απασχόλησης και µε ανώτατο όριο τις 23 ηµέρες 
ασφάλισης το µήνα. 

∆ιάρκεια επιχορήγησης – ∆εσµεύσεις: 

• Επιχορήγηση για τον επιπλέον αριθµό των θέσεων εργασίας που έχουν 
δηµιουργηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2015 
έως και 31.08.2015 και διατηρήθηκαν µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή 
στο πρόγραµµα και για όλη την διάρκεια του προγράµµατος.  

• Ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης: 11 µήνες (χρονικό διάστηµα από 01.01.2015 έως 
και 30.11.2015) 



• ∆ιατήρηση µετά τη λήξη της επιχορήγησης τόσο τον αριθµό επιχορηγούµενων όσο 
και των µη επιχορηγούµενων θέσεων εργασίας για διάστηµα ισόχρονο της διάρκειας 
της επιχορήγησης. 

Β. Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών 

∆ικαιούχοι: Πρώην εγγεγραµµένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας 
κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν 
να τη διατηρούν κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο 
πρόγραµµα. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής: 

• Να ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο µητρώο 
ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά το εξάµηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύµατος και 
ταυτόχρονα να µην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτηµένη ή µη) κατά την 
προηγούµενη ηµέρα κατά την ηµέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύµατος. 

• Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να 
έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

• Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από 
01.01.2014 έως και 31.08.2015. 

Επιλέξιµες νοµικές µορφές επιχειρησέων: 

• Ατοµικές επιχειρήσεις 

• Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ε.Ε.), Εταιρείες 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ) µε την προϋπόθεση ότι το 
επιλεξιµο µέλος µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο. 

Ποσό επιχορήγησης: Εώς 10.000€ σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά 
των επιλέξιµων δαπανών (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που 
έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας µέχρι και 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών 
για τη λειτουργία της επιχείρησης: δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
(∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κ.λπ.), δαπάνες leasing, µίσθωσης χώρου, παροχής υπηρεσιών 
για θέµατα νοµικής λογιστικής, τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης, γραφική 
ύλη, αποσβέσεις παγίων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013, 
ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου καθώς και δαπάνες που αφορούν στο 
µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος 

∆εσµεύσεις: Οι δικαιούχοι δεσµεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της 
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα 12 επιπλέον µηνών από την ηµεροµηνία της 
εγκριτικής απόφασης 



03.11.2015 Παρατάσεις του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των ∆ικαιούχων στα 
προγράµµατα 'Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα' , 'Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες' και 'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων' του ΕΣΠΑ 

Με απόφαση της Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού παρατείνεται 
η προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων των ∆ικαιούχων στα προγράµµατα 'Νέα 
Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα' , 'Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες' και 
'Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων' του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 
2007-2013 έως τις 31/12/2015. 

09.11.2015 ΟΑΕ∆: Νέα προγράµµατα απασχόλησης για 104.000 ανέργους 

Στον σχεδιασµό 12 νέων προγραµµάτων απασχόλησης που θα υλοποιηθούν εντός 6 
µηνών και αφορούν 104.000 ανέργους, προχωρά το υπουργείο Εργασίας. Στόχος του 
υπουργείου, µε αυτά τα προγράµµατα, είναι η υποστήριξη των ανέργων, ενώ, όπως 
σηµειώνεται, απευθύνονται στους δυναµικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας προς 
ενίσχυση των επιχειρήσεων στην παροχή εγγυηµένης απασχόλησης µε την 
προυπόθεση όµως, όπως ορίζεται, ένα ποσοστό των ανέργων θα συνεχίσει να 
εργάζεται και µετά τη λήξη του προγράµµατος. 

Στο πλαίσιο επέκτασης της µαθητείας τα προγράµµατα περιλαµβάνουν εγγυηµένη 
απασχόληση από 6 έως 12 µήνες. Σε αυτά τα προγράµµατα δίνεται έµφαση στις 
κοινωνικές οµάδες που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία όπως σε 
µακροχρόνια ανέργους, ανέργους πάνω από 50 και γυναίκες. 

Αναλυτικά τα 12 προγράµµατα που θα υλοποιηθούν στους επόµενους έξι µήνες είναι 
τα εξής: 

1.Πρόγραµµα 10.000 θέσεων εργασίας 12µηνης διάρκειας µε έµφαση στους 
µακροχρόνια και πολύ µακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω 
των 50 ετών το οποίο θα ξεκινήσει τον ∆εκέµβριο του 2015. 

2.Πρόγραµµα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών, µε 
επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 µήνες από την έναρξη της 
δραστηριότητας τους, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2016. 

3.Πρόγραµµα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 25-29 ετών, µε 
επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 µήνες, από την έναρξη της 
δραστηριότητας τους, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2016. 

4.Πρόγραµµα "∆ράσεις Ολοκληρωµένης Παρέµβασης" για 8.000 νέους ανέργους έως 
24 ετών, για την προώθησή τους, εναλλακτικά, σε προγράµµατα κατάρτισης µε 
εγγυηµένη 12µηνη απασχόληση.Αυτό το πρόγραµµα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 
του 2016. 

5.Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης 
για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, µε επίβλεψη στον 
χώρο εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες 
επιχειρήσεις για επιδοτούµενη απασχόληση διάρκειας 12 µηνών. Η έναρξη αυτού του 
προγράµµατος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2016. 



6.Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης 
για 3.000 νέους ανέργους 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, µε επίβλεψη στον χώρο 
εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες 
επιχειρήσεις για επιδοτούµενη απασχόληση διάρκειας 12 µηνών.Η έναρξη και αυτού 
του προγράµµατος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2016. 

7.Πρόγραµµα συµβουλευτικής επαγγελµατικής Κατάρτισης, πιστοποίησης 
προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα σε 
συνεργασία µε κλαδικούς φορείς για 15.000 ανέργους. Έναρξη προγράµµατος τον 
Μάρτιο του 2016. 

8.Πρόγραµµα προώθησης της νεανικής επιχειρηµατικότητας για 1.000 ανέργους για 
τη δηµιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. Έναρξη προγράµµατος τον Μάρτιο 
του 2016. 

9.Πρόγραµµα προώθησης της επιχειρηµατικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 
ετών για τη δηµιουργία start-ups.Και αυτό το πρόγραµµα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 
του 2016. 

10.Πρόγραµµα απσχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συναιτεριστικές επιχειρήσεις. 
Έναρξη προγράµµατος τον Μάρτιο του 2016. 

11.Πρόγραµµα "Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης µε εγγυηµένη απασχόληση" για την ηλικία 29-64 ετών, πρόγραµµα που 
απευθύνεται σε 26.000 ανέργους. 

12.Πρόγραµµα για την επιδότηση µισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της 
πλήρως ασφαλισµένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Εκτός από τα προγράµµατα άµεσης υλοποίησης είναι προγραµµατισµένη η 
δηµιουργία 150.000 προσωρινών θέσεων εργασίας από τον Μάρτιο του 2016 έως το 
τέλος του χρόνου διάρκειας 8-12 µηνών. 

Πηγή imerisia.gr 

13.11.2015 Από 23/11 οι υποβολές των αιτήσεων στα πλαίσια του προγράµµατος 
"Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης" 

Το πρόγραµµα, µε προϋπολογισµό 65 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην στήριξη 12.700 
εργαζόµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών. 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα απευθύνεται: 

(α) σε Νέους Ελεύθερους Επαγγελµατίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη 
επαγγέλµατος από 1/1/2014 έως και 31/08/2015 και 

(β) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς που πραγµατοποίησαν καθαρή 
αύξηση των θέσεων εργασίας τους από 1/1/2015 έως και 31/08/2015, 
προσλαµβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους. 



Η δράση προβλέπει την αναδροµική κάλυψη για το 2015 δαπανών νέων 
ελεύθερων επαγγελµατιών (ενοίκια, αποσβέσεις παγίων, ασφαλιστικές εισφορές, 
έµµεσες δαπάνες για την αγορά εξοπλισµού) και την επιδότηση µε 450 ευρώ 
µηνιαίως των καθαρών νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν από 
επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς εντός του 2015, µε δέσµευση των τελευταίων για 
διατήρηση των επιδοτούµενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστηµα. 

Oι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής τους στο 
πρόγραµµα από: 

• τη ∆ευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε έδρα στις 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων 

• την Τρίτη 1/12 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε έδρα στις 
Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου 
και Στερεάς Ελλάδας. 

19.11.2015 Πρόγραµµα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που 
πραγµατοποίησαν καθαρή αύξηση των θέσεων εργασίας τους από 1/1/2015 έως 
και 31/08/2015 (σε σχέση µε τον ανώτατο αριθµό θέσεων εργασίας που είχαν τον 
∆εκέµβριο του 2014), προσλαµβάνοντας έναν ή περισσότερους ανέργους (θέσεις 
εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή / και µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου) και 
δεν έχουν προβεί σε µείωση του προυπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το µήνα 
∆εκέµβριο. 

Η δράση προβλέπει την επιδότηση µε 450 ευρώ µηνιαίως των καθαρών νέων 
θέσεων εργασίας (207 ευρώ για θέσεις µερικής απασχόλησης) που 
δηµιουργήθηκαν έως και τις 31/08/2015, µε δέσµευση για διατήρηση των 
επιδοτούµενων θέσεων για ισόποσο χρονικό διάστηµα. 

Oι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής τους στο 
πρόγραµµα από: 

• τη ∆ευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε έδρα στις 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων 

• την Τρίτη 8/12 για επιχειρήσεις µε έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 

19.11.2015 Πρόγραµµα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών 

∆ικαιούχοι:  



Πρώην εγγεγραµµένοι άνεργοι που δηµιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό 
διάστηµα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής: 

- Να ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο µητρώο 
ανέργων του ΟΑΕ∆, κατά το εξάµηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύµατος και 
ταυτόχρονα να µην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτηµένη ή µη) κατά την ηµέρα που 
προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύµατος. 

- Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να 
έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

- Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από 
01.01.2014 έως και 31.08.2015. 

Επιλέξιµες νοµικές µορφές επιχειρήσεων: 

- Ατοµικές επιχειρήσεις 

- Οµόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ε.Ε.), Εταιρείες 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ) µε την προϋπόθεση ότι το 
επιλεξιµο µέλος µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο. 

Ποσό επιχορήγησης: Εώς 10.000€ σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα 
δικαιολογητικά των επιλέξιµων δαπανών (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της 
δραστηριότητας µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

• Ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης.  

• ∆απάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ, κλπ.).  

• ∆απάνες λογιστικής και νοµικής υποστήριξης  

• ∆απάνες αµοιβής συµβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηµατοοικονοµικών 
εµπειρογνωµόνων  

• ∆απάνες προβολής και διαφήµισης.  

• ∆απάνες προµήθειας γραφικής ύλης.  

• ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου  

• Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.  

• Μισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης. 



• ∆απάνες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing).  

• ∆απάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013.  

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη µόνο στην περίπτωση που 
δεν είναι ανακτήσιµος δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας για τον  

ΦΠΑ.  

Τα εν λόγω τιµολόγια των επιλέξιµων δαπανών θα πρέπει να αντιστοιχούν σε καθαρή 
αξία κατ’ ανώτατο όριο µέχρι 10.000,00 ευρώ 

∆εσµεύσεις: Οι δικαιούχοι δεσµεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της 
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα 12 επιπλέον µηνών από την ηµεροµηνία της 
εγκριτικής απόφασης 

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής τους στο 
πρόγραµµα από: 

• τη ∆ευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες µε έδρα στις 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων 

• την Τρίτη 8/12 για επιχειρήσεις µε έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής 
Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 

Συνίσταται στους ενδιαφερόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί µας  

(210 8071643 ή vrachnis@vrachnis.gr) προκειµένου να συζητήσουµε το πλαίσιο 
συνεργασίας για την έγκαιρη, έγκυρη και µε αυξηµένες πιθανότητες έγκρισης 
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα. 

25.11.2015 Έρχονται 5 νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ για επιδότηση σε µεταποίηση, 
εξωστρέφεια και καινοτοµία 

Πέντε νεα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της µεταποίησης, της 
εξωστρέφειας και της καινοτοµίας, παρουσίασε η υφυπουργός Βιοµηχανίας Θεοδώρα 
Τζάκρη στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics που πραγµατοποιήθηκε στο 
Ζάππειο. 

Όπως ανέφερε, οι παρεµβάσεις που σχεδιάζονται περιλαµβάνουν: 

Ι. Πρόγραµµα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέµενης Αξίας - Συνεργατικοί 
Συνεταιρισµοί και ∆ικτυώσεις». Αποσκοπεί σε υποστήριξη επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη µόνιµων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του 
νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος της χώρας 

ΙΙ. Πρόγραµµα «Ευέλικτη Μεταποίηση»: Απευθύνεται σε καλώς εδραιωµένες, υγιείς 
επιχειρήσεις µε σαφείς προσανατολισµούς, που αναδύονται είτε από τις 
προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του «Επιχειρησιακού Προγράµµατος 



Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ), 2014-2020» 
είτε από γενικότερες διεθνείς εξελίξεις και υποχρεώσεις όπως η ανάγκη 
ψηφιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), και ο απαραίτητος 
µετασχηµατισµός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύµφωνα 
µε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. 

ΙII. Πρόγραµµα «Καινοτοµική επιχειρηµατικότητα»: Βασικός στόχος του είναι η 
ολοκληρωµένη υποστήριξη (για κάθε είδους ενέργεια και δαπάνη) καινοτοµικών 
επιχειρηµατικών ιδεών και της µετατροπής τους σε βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια 
και επιχειρήσεις. 

IV. Πρόγραµµα «Πράσινη Παραγωγική ∆ιαδικασία»: Παρεµβάσεις στη διαδικασία 
της παραγωγικής τους αλυσίδας µε σκοπό: - τη µείωση του περιβαλλοντικού τους 
αποτυπώµατος - την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους - 
την προετοιµασία τους για µελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα. 

V. Πρόγραµµα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η κα Τζάκρη παρουσίασε επίσης 
την Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό, έως τον Ιούνιο του 2016 θα έχουν εκδοθεί όλες οι εφαρµοστικές 
διατάξεις (Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις) για την έναρξη 
εφαρµογής του Νόµου 4302/2014 για τη «ρύθµιση θεµάτων εφοδιαστικής». 

Πηγή www.dikaiologitika.gr 

07.12.2015 13+1 προγράµµατα επιδότηση επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 

∆εκατρία νέα προγράµµατα ενίσχυσης και επιδότησης επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ 
και επιπλέον ένα πρόγραµµα ενίσχυσης των startups (νεοφυών επιχειρήσεων), 
προανήγγειλε η υφυπουργός Οικονοµίας, αρµόδια για θέµατα βιοµηχανίας, Θεοδώρα 
Τζάκρη µιλώντας στη Βουλή για τον προϋπολογισµό του 2016.  

Αναλυτικότερα, τα 13 προγράµµατα ενίσχυσης επιχειρήσεων αφορούν:  

1) Ευέλικτη Μεταποίηση: Αφορά παροχή κινήτρων για τον εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού εξοπλισµού και τη ριζική αναβάθµιση των προϊόντων που παράγουν 
οι επιχειρήσεις, διαµέσου της εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών και 
καινοτοµικών λύσεων. Εδώ εντάσσονται ενισχύσεις για ψηφιακή αναβάθµιση της 
παραγωγικής βάσης και ενισχύσεις σε ΜµΕ για εισαγωγή αποτελεσµατικών 
ενεργειακών λύσεων. 

2) Έµπειρη Επιχειρηµατικότητα – Αξιοποίηση Επιχειρηµατικής Εµπειρίας: 
Πρόγραµµα κοινωνικού και επιχειρηµατικού χαρακτήρα που αφορά ανθρώπινο 
δυναµικό µε υψηλές δεξιότητες και συσσωρευµένη εµπειρία, που έχει απωλέσει την 
εργασία του και θα έχει την ευκαιρία δηµιουργίας επιχείρησης.  

3) Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα: Ολοκληρωµένη παρέµβαση για ενίσχυση 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επιδιώκουν να µετασχηµατίσουν µία καλή 
και πρωτοπόρο ιδέα σε βιώσιµη επιχείρηση, µε έµφαση στην επιχειρηµατική 
καινοτοµία.  



4) Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέµενης αξίας – Συνεργατικοί συνεταιρισµοί και 
∆ικτυώσεις: Πρόγραµµα µε έντονη περιφερειακή διάσταση, που αξιοποιεί τα 
συγκριτικά παραγωγικά πλεονεκτήµατα – π.χ. συνεργατικά σχήµατα στον τοµέα 
ένδυσης – υπόδησης, κλωστοϋφαντουργίας, δηµιουργικών βιοµηχανιών, στον κλάδο 
µεταποίησης τροφίµων, στον φαρµακευτικό κλάδο, το ναυτιλιακό cluster, κ.λ.π..  

5) Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας ∆ηµιουργικών Βιοµηχανιών: 
Πρόγραµµα διττής φύσης – αποσκοπεί στην αναβάθµιση και αξιοποίηση 
παραδοσιακών κλάδων της οικονοµίας µε υψηλή προστιθέµενη αξία όπως η ένδυση – 
υπόδηση, η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο κτλ. αλλά και στην ενίσχυση ανερχόµενων 
σύγχρονων οικονοµικών κλαδών µε έντονα εξωστρεφή προσανατολισµό όπως η 
βιοµηχανία θεάµατος και σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων (visual arts), τα 
ψηφιακά µέσα ψυχαγωγίας, πολιτιστικές βιοµηχανίες κτλ.  

6) Ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην 
δηµιουργία πλαισίου και στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηµατική αξιοποίηση 
απορριµµάτων και αποβλήτων τρίτων δια µέσου της παραγωγής και διάθεσης 
πρώτων υλών και ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας.  

7) Πράσινη Παραγωγική ∆ιαδικασία: Το πρόγραµµα παρέχει σε διαρκή και µόνιµη 
βάση ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις ΜµΕ προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στις 
παραγωγικές τους διαδικασίες, µε σκοπό την µείωση του περιβαλλοντικού τους 
αποτυπώµατος.  

8) Εξωστρέφεια – ∆ιεθνοποίηση των Επιχειρήσεων: Μέσω του προγράµµατος θα 
χρηµατοδοτούνται ολοκληρωµένα σχέδια προβολής και προώθησης προϊόντων στις 
αγορές του εξωτερικού όπως συµµετοχές σε κλαδικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις και 
διαπιστεύσεις προϊόντων για εξειδικευµένες και απαιτητικές αγορές και πολλά άλλα.  

9) Εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: 
Ενίσχυση των ικανοτήτων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων εκεί που απαιτείται 
ένταση και επενδύσεις γνώσης.  

10) Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Τοπικής Εµβέλειας για τη Μεταποίηση και 
Εφοδιαστική Αλυσίδα: ∆ηµιουργία και ενίσχυση απαραίτητων βιοµηχανικών 
υποδοµών σε τοπικό επίπεδο, που υποστηρίζουν την επιχειρηµατικότητα και 
δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας.  

11) Εξυγίανση άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων: ∆ηµιουργία οργανωµένων 
υποδοχέων, εκεί που υφίστανται άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις – Σηµειώνεται 
ότι ήδη το υπουργείο έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να κηρύξει την άτυπη περιοχή 
Οινοφύτων σε Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης).  

12) Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Επιχειρηµατικά Πάρκα: Κίνητρα για τη 
µετεγκατάσταση σε οργανωµένους υποδοχείς.  

13) Επανάχρηση Παλαιών Βιοµηχανικών Κτιρίων: Το πρόγραµµα αφορά 
ολοκληρωµένη παρέµβαση για την επανεκκίνηση της χρήσης βιοµηχανικών 
υποδοµών που τώρα βρίσκονται σε αδράνεια 



12.12.2015 Πρίµ έως 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις στην ύπαιθρο 

Προ των πυλών βρίσκεται νέο πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
χρηµατοδοτεί µε κεφάλαιο έως 20.000 την επιστροφή στην ύπαιθρο για εκκίνηση 
νέων επιχειρήσεων και άνοιγµα επαγγελµατικών γραφείων. 

Προτεραιότητα για ένταξη στο πρόγραµµα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων µη 
γεωργικής δραστηριότητας θα έχουν επαγγελµατίες γεωργοί και µέλη αγροτικού 
νοικοκυριού, γυναίκες, άνεργοι και νέοι επιχειρηµατίες. Οι νέες εταιρείες πρέπει να 
εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών επιχειρήσεων, ενώ το συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα από κάθε πηγή των υποψήφιων δικαιούχων δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. 

Η ενίσχυση αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού για τη στήριξη της «µικρής» 
επιχειρηµατικότητας (εκκίνηση νέας επιχείρησης) σε επιλεγµένους τοµείς του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, µε δικαιούχους γεωργούς ή άλλα φυσικά 
πρόσωπα ήδη εγκατεστηµένα σε αγροτικές περιοχές. 

Στήριξη 

Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των 
οικογενειακών εισοδηµάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της 
κοινωνικής συνοχής. Ειδικά, αφορά τα εξής: 

Τη στήριξη γεωργών και γεωργικών εκµεταλλεύσεων (ειδικά αυτών µε µικρή 
δυναµικότητα) µέσω της διαφοροποίησης και της πολυδραστηριότητας. 

Τη στήριξη µικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι), δίνοντας 
προτεραιότητα σε αυτές µε διαρθρωτικά προβλήµατα (όπως ορεινές, νησιωτικές, 
πολύ µικρές) και στην εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσµό 
και την τοπική οικονοµία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήµονες, 
κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες). 

Την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης µέσω της ενθάρρυνσης οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που συνάδουν µε την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονοµιά 
της υπαίθρου και συνεισφέρουν στην επισκεψιµότητά της (π.χ. αγροτουρισµός, 
οικοτεχνία). 

Την υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης και υποψήφιων 
δικαιούχων µε χαµηλά εισοδήµατα. 

Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου το 
οποίο πρέπει να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναπτύξει επαρκή επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, ώστε να δηµιουργηθεί µια νέα θέση απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης. 

Είναι σηµαντικό το επιχειρηµατικό σχέδιο να περιγράφει µε ρεαλιστικότητα τη 
στρατηγική για την ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µέσω 
διατύπωσης στόχων που να είναι µετρήσιµοι, εκφρασµένοι ως ποσοτικοί στόχοι 



(όπως η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης) ή ποιοτικοί στόχοι (όπως η ανάπτυξη της 
οικοτεχνίας, η απόκτηση πιστοποίησης). 

Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 5 µηνών από την 
ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισης και, αντίστοιχα, η έναρξη/δήλωση της σχετικής 
δραστηριότητας στις φορολογικές αρχές (∆ΟΥ) εντός 6 µηνών. Το ποσό της 
ενίσχυσης χορηγείται σε δόσεις, µε την τελευταία δόση να καταβάλλεται µε την ορθή 
υλοποίηση του σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσµευτικούς, ενώ δεν συνδέεται 
µε το κόστος δράσεων, αλλά διαµορφώνεται στη βάση κοινωνικοοικονοµικών 
κριτηρίων για την περιοχή και την επιχείρηση. 

Η στήριξη παρέχεται µε τη µορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης για έναρξη 
νέας µη γεωργικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας/επιχείρησης εντός αγροτικών 
περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού 
επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Η στήριξη µπορεί να συνδυαστεί µερικώς ή ολικώς µε επιδότηση επιτοκίου δανείου, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν 
σχετικά µε την παροχή δανείου για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, χωρίς να 
συνδέεται µε υλοποίηση συγκεκριµένων επενδύσεων και µε µέγιστη διάρκεια τα 5 
έτη. 

Καταβολή σε 2 δόσεις 

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, µε την 1η δόση (έως 30% 
του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται µε την απόφαση ένταξης και την 
τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µετά την ορθή 
εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµευτικών 
στόχων. 

∆ικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα µε µόνιµη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών 
εφαρµογής όπως: 

Γεωργοί και µέλη αγροτικών νοικοκυριών, 

Λοιπά Φυσικά πρόσωπα. 

Ποσά ενίσχυσης 

Το ποσό ενίσχυσης θα κυµαίνεται από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά 
δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο). 

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι: 

α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό ή 
δικηγορικό γραφείο). 

β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) (π.χ. 
παντοπωλείο ή παραδοσιακή ταβέρνα). 



Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ, εφόσον η περιοχή 
µόνιµης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε µικρά 
νησιά (νησιά µέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµός αυτών των 
κατηγοριών περιοχών. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού 
προϋπολογισµού. 

ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Επαγγέλµατα που χρηµατοδοτούνται 

Η υποστήριξη αφορά τις εξής κατηγορίες «διαφοροποιηµένων» µη γεωργικών 
δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα: 

∆ραστηριότητες εµπορίας και µεταποίησης προς µη γεωργικά προϊόντα (µη τρόφιµα) 
που σχετίζονται µε την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και µικρές παραδοσιακές 
δηµιουργικές βιοτεχνίες (π.χ. κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, 
από δέρµα - ξύλο - φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραµικών, 
επίπλων, κοσµηµάτων, παιχνιδιών). 

Παροχή επιστηµονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και µικρής κλίµακας 
λιανεµπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονοµία και καθηµερινές ανάγκες 
κατοίκων (π.χ. υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενό- 
γλωσση ή άλλη ειδική εκπαί- δευση, ιατρικές υπηρεσίες). 

∆ραστηριότητες σχετικά µε τον πολιτισµό, την αναψυχή και τις ειδικές µορφές 
τουρισµού (όπως καταλύµατα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών 
ή άλλων εκδηλώσεων). 

∆ραστηριότητες µεταποίησης προς µη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασµένα τρόφιµα), 
εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίµων ασκούµενες αυτόνοµα ή 
συνδυαστικά µεταξύ τους (περιπτώσεις Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 
όπου υπάρχει συνδυασµός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από 
πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστηµάτων όπως γαλακτοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία). 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι όροι συµµετοχής στο πρόγραµµα 

Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου για την έναρξη µη γεωργικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (νέα επιχείρηση) µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης 
τα 2 έτη και µέγιστη τα 4 έτη. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι εντός αγροτικών περιοχών 
εφαρµογής του προγράµµατος, µε τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης να 
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας ή έδρας (δυνατότητα 
καθηµερινής πρόσβασης) και εντός αγροτικών περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου. 

Οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων και συµπεριλαµβάνο- νται οι ατοµικές επιχειρήσεις. 



Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν αντικείµενο δραστηριοτήτων σε 
επιλεγµένους τοµείς διαφοροποίησης του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. ∆εν 
υποστη- ρίζεται η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων µε σύνθετο αντικείµενο όπου 
περιλαµβάνο- νται δραστηριότητες εκτός «επιλεγµένων τοµέων», µε την εξαίρεση 
επιχειρήσεων που έχουν δευτερεύουσα δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουµένως άλλη επιχειρη- 
µατική δραστηριότητα, συµπεριλαµβανόµενης της αυτοαπασχόλησης, εξαιρούµενης 
της γεωργικής δραστηριότητας. 

Πρέπει να τηρούνται η συµβατότητα µε το εθνικό και κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και 
πολιτικές και η µη διπλή χρηµατοδότηση. 

∆εν είναι επιλέξιµοι ως δικαιούχοι: δηµόσιοι φορείς, µη κερδοσκοπικές εταιρείες, 
δικαιούχοι υποµέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014-20 (νέοι γεωργοί, µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις), οµάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήµα µε 
χρηµατοδότηση από άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2014-20 για κοινό επιχειρηµατικό σχέδιο. 

πηγή: www.ethnos.gr 

18.12.2015 Τα βασικά σηµεία του Αναπτυξιακού Νόµου 

Ο Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτικών Επενδύσεων παρουσίασε τα βασικά σηµεία του 
νέου Αναπτυξιακού Νόµου. Ο νέος Νόµος θα έχει ως βασικούς στόχους: 

- την αύξηση της απασχόλησης, πρωτίστως του ειδικευµένου ανθρωπίνου δυναµικού 

- την ενίσχυση της καινοτοµίας και της εξωστρέφειας  

- την επανεκβιοµηχάνιση 

- την ανάσχεση του κύµατος φυγής νέων επιστηµόνων από τη χώρα 

- την αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας 

- την τόνωση της υγιούς και ορθά στοχευµένης επιχειρηµατικότητας 

- την ανάπτυξη συστάδων οµοειδών επιχειρήσεων (cluster) και εγχειρηµάτων 
συνεταιριστικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας. 

Κυρίως, όµως, ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος θα προσφέρει την ευκαιρία να 
διαµορφωθεί µια νέα ταυτότητα της χώρας (branding) µε έµφαση στους κλάδους 
τεχνολογίας-πληροφορικής-επικοινωνιών και την αγροδιατροφική αλυσίδα.  

Σχετικά µε τις καινοτοµίες του νέου Νόµου, αυτός θα δίνει έµφαση στην αύξηση της 
απασχόλησης κυρίως ειδικευµένων ατόµων, στην αύξηση του καινοτόµου χαρακτήρα 
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
«σε φάση αναδιάρθρωσης», καθώς και στην ενίσχυση άυλων δαπανών.  



Οι επιδοτήσεις θα είναι περιορισµένες. Οι ενισχύσεις θα αφορούν πρωτίστως 
φοροαπαλλαγές, υπεραποσβέσεις, εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συµµετοχές κλπ, 
ενώ σηµαντικός θα είναι και ο ρόλος των υπό σχεδιασµό νέων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων.  

Ουσιαστικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα κριτήρια αξιολόγησης, µε την 
προτεραιότητα να δίνεται σε επιχειρήσεις που συµβάλουν στην επίτευξη του 
οράµατος και των στρατηγικών του Νόµου.  

24.12.2015 Εφάπαξ επιδότηση έως 9.000 ευρώ για την πρώτη φύτευση δενδρώνων 

Το κόστος φύτευσης δένδρων όπως καρυδιές, κερασιές και µηλιές και τη συντήρησή 
τους για µία 8ετία µε τη µορφή εφάπαξ καταβολής ενισχύσεων έως 9.090 ευρώ 
καλύπτει η Πρώτη ?άσωση της νέας προγραµµατικής περιόδου, που προβλέπει 
επίσης την ετήσια πριµοδότηση του αγρότη για 12 χρόνια σε περίπτωση 
συγκαλλιέργειας µε αροτραίες καλλιέργειες. 

Σε σχέση µε τον «Μπαλτατζή» το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση» ανοίγεται σε 
έναν νέο κατάλογο επιλέξιµων ποικιλιών δένδρων στα καρποφόρα, όπως είναι οι 
αχλαδιές, οι µηλιές και οι κερασίες και παράλληλα µειώνει τον ελάχιστο αριθµό 
δένδρων ανά στρέµµα που υποχρεούται να φυτεύει ο δικαιούχος, σε 25 και 90 
δένδρα/στρέµµα ανάλογα τον τρόπο φύτευσης. 

Για µία 8ετία η συντήρηση 

Επιπλέον οι ενισχύσεις για τη συντήρηση θα δίνονται για µία 8ετία αντί για 5ετία, 
ενώ το ετήσιο πριµ για την απώλεια εισοδήµατος που δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί 
(παλαιότερα έφτανε τα 70ευρώ/στρέµµα) θα λαµβάνει ο δικαιούχος το πολύ για µία 
12ετία αντί για 15ετία (µε εξαίρεση καρυδιές, µαστιχόδεντρα και καστανιά που 
ορίζεται στα 8 έτη). 

Αιτήσεις µόλις ανοίξει το Μέτρο, θα µπορούν να κάνουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικής 
γης και να ενισχυθούν για τις εξής 3 κατηγορίες δαπανών: 

1. Εγκατάσταση φυτείας 

Εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους, προµήθεια 
φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση 
τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, λίπανση 
φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών. 

2. Εργασίες συντήρησης  

Προµήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση 
βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών, διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση 
φυτών, λίπανση φυτών, φρεζάρισµα εδάφους, βοτάνισµα και σκάλισµα, 
καλλιεργητικές φροντίδες, επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε 
λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, 
πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος βασίζεται σε 



δεδοµένα των προηγούµενων περιόδων. Σε περίπτωση που το ποσοστό υπερβαίνει το 
20%, η ζηµιά δύναται να καλυφθεί από το Μέτρο 8.4. 

3. Κόστος απώλειας εισοδήµατος 

Να σηµειωθεί ότι το κόστος για την απώλεια του εισοδήµατος θα δίνεται στους 
δικαιούχους παραγωγούς ετησίως και για 12 χρόνια µε το πριµ ωστόσο να µην έχει 
ακόµα οριστοποιηθεί. 

Πηγή: Agronews 

24.12.2015 Αισιοδοξία για απορρόφηση 100% του ΕΣΠΑ 

Η εκτίµηση ότι έως το τέλος του έτους το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προσεγγίσει το 100% και ότι η χώρα µας θα κόψει πρώτη το 
νήµα των καλύτερων επιδόσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επικρατεί στο υπουργείο 
Οικονοµίας.  

Ηδη λίγες ηµέρες πριν από το οριστικό κλείσιµο του ΕΣΠΑ και παρά τις αντίξοες 
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει την 
Ελλάδα πρώτη σε απορροφητικότητα. Συγκεκριµένα, µε στοιχεία της 11ης 
∆εκεµβρίου, το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα µας 
βρίσκεται στο 97,1%, µε το µέσο όρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης να είναι στο 
88,4%. Την Ελλάδα ακολουθούν µε ποσοστό 95% το Λουξεµβούργο, η Λιθουανία, η 
Εσθονία, η Λετονία η Πορτογαλία και η Σλοβενία.  

03.01.2014 Νέο πρόγραµµα επιδότησης ανέρων έως 35 ετών 

Η εκτίµηση ότι έως το τέλος του έτους το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προσεγγίσει το 100% και ότι η χώρα µας θα κόψει πρώτη το 
νήµα των καλύτερων επιδόσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επικρατεί στο υπουργείο 
Οικονοµίας.  

Ηδη λίγες ηµέρες πριν από το οριστικό κλείσιµο του ΕΣΠΑ και παρά τις αντίξοες 
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει την 
Ελλάδα πρώτη σε απορροφητικότητα. Συγκεκριµένα, µε στοιχεία της 11ης 
∆εκεµβρίου, το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στη χώρα µας 
βρίσκεται στο 97,1%, µε το µέσο όρο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης να είναι στο 
88,4%. Την Ελλάδα ακολουθούν µε ποσοστό 95% το Λουξεµβούργο, η Λιθουανία, η 
Εσθονία, η Λετονία η Πορτογαλία και η Σλοβενία.  

10.01.2014 ΕΤΕΑΝ - Τράπεζες: Εντείνονται οι πιέσεις τόνωσης της ρευστότητας 
προς τις ΜΜΕ 

Πυκνότερες επαφές» µε το τραπεζικό σύστηµα της χώρας αναζητεί το οικονοµικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, προκειµένου να αποκατασταθεί σταδιακά η ρευστότητα 
στην αγορά και ιδιαίτερα προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 



Στην αιχµή του δόρατος των πιέσεων του οικονοµικού επιτελείου προς τις τράπεζες 
βρίσκονται τα κοινά χρηµατοδοτικά προγράµµατα που έχουν συστήσει το Εθνικό 
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Αυτή τη στιγµή βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης επτά κοινά χρηµατοδοτικά 
εργαλεία, όπου το ύψος των υπό διάθεση κεφαλαίων αγγίζουν το 1,53 δισ. ευρώ. 

Η πρόοδος των εκταµιεύσεων από τα συγκεκριµένα ταµεία δεν µπορεί να 
χαρακτηριστεί ικανοποιητική και για το λόγο αυτό ζητείται η ταχύτερη αξιοποίησή 
τους. 

Οι εν εξελίξει δράσεις είναι οι εξής: 

Επιχειρηµατική επανεκκίνηση  

Η δράση επιχειρηµατική επανεκκίνηση αφορά στην παροχή δανείων µε ευνοϊκούς 
όρους µε στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης και την ενίσχυση των επενδύσεων.  

Τα δάνεια αυτά αφορούν σε: α) Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών επενδυτικών 
σχεδίων που υπάχθηκαν στο Ν.3299/2004, που εντάχθηκαν σε άλλα προγράµµατα 
κρατικής ενισχύσεως, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχουν ενταχθεί σε 
προγράµµατα κρατικής ενισχύσεως και δεν έχουν υλοποιηθεί.  

β) Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού, για την κάλυψη: αναγκών 
αναπτυξιακού χαρακτήρα και αυτοτελών επιχειρηµατικών αναγκών που σχετίζονται 
µε το εµπορικό/συναλλακτικό κύκλωµα της επιχειρήσεως. Το συνολικό ποσό της 
δράσης ανέρχεται στα 550 εκατ. ευρώ. Η δράση διακρίνεται σε δύο είδη δανείων (δύο 
υποπρογράµµατα): 

Υποπρόγραµµα 1 - ∆άνεια που χρηµατοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων * 
που υπάχθηκαν στο Ν. 3299/2004 * που εντάχθηκαν σε άλλα προγράµµατα κρατικής 
ενίσχυσης και * δεν εντάχτηκαν σε προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν 
υλοποιηθεί. 

Υψος δανείου: 10.000 - 800.000 ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου: Κάθε επιχείρηση χρηµατοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 
έτη, µε δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 µήνες έως 2 έτη. 

Υποπρόγραµµα 2 - ∆άνεια επιχειρηµατικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) 

Υψος δανείου: 10.000 - 300.000 ευρώ και έως 50% του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.  

Προκειµένου για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του 
τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω 
µεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων 
κεφαλαίων. Η διάρκεια του δανείου είναι έως τρία έτη. 



Γενική επιχειρηµατικότητα (Alpha Bank) 

Η δράση γενική επιχειρηµατικότητα αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους 
στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο (Ν.3908/25.01.2011).  

Το σύνολο των κεφαλαίων της δράσης γενική επιχειρηµατικότητα ανέρχεται σε 300 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ αφορούν τη συµµετοχή από το Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας του ΕΤΕΑΝ και 200 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank. 

Συνοπτικοί όροι δανεισµού:  

Υψος δανείου: από 50.000 έως 800.000 ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη 

Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο µε 4,40%.  

Εισφορά του Ν.128/75: 0,60% 

∆ιαχειριστικό κόστος: 900 ευρώ 

Για τους ακριβείς όρους του δανείου, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ενηµερωθούν 
λεπτοµερώς από την Alpha Bank και το ΕΤΕΑΝ. 

Καινοτόµα επιχειρηµατικότητα,  

Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιµα, Ποτά (Τράπεζα Πειραιώς) 

Η δράση αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους για τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τοµείς Καινοτόµα Επιχειρηµατικότητα, 
Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιµα, Ποτά. Το σύνολο των κεφαλαίων της δράσης 
Καινοτόµα Επιχειρηµατικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιµα, Ποτά ανέρχονται 
σε 150 εκατ. ευρώ. 

Η δράση χρηµατοδοτεί επενδύσεις που προωθούν την καινοτοµία ή/και βελτιώνουν 
την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν 
συγκριτικό πλεονέκτηµα, επενδύσεις καινοτοµικού χαρακτήρα από τεχνολογικά 
προηγµένες επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, επενδύσεις από 
επιχειρήσεις δεύτερης µεταποίησης ειδών διατροφής, ιδίως των βιολογικών, αυτών 
που χαρακτηρίζονται ονοµασίας προελεύσεως και αυτών που αποτελούν 
χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα και επιχειρηµατικά σχέδια του τοµέα Εφοδιαστικής 
αλυσίδας.  

Συνοπτικοί όροι δανεισµού:  

Υψος δανείου: από 50.00 έως 500.000 ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη 



Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο µε 4,53% 

Εισφορά του Ν.128/75: 0,60% 

∆ιαχειριστικό κόστος: 150 ευρώ 

Εξωστρέφεια (Eurobank) 

H δράση Εξωστρέφεια αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους για τη 
χρηµατοδότηση επενδυτικών - επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν σχέση µε την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.  

Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας του ΕΤΕΑΝ και 
τη Eurobank. Το σύνολο των κεφαλαίων της δράσης ανέρχεται σε 210 εκατ. ευρώ. 

Συνοπτικοί όροι δανεισµού :  

Υψος δανείου: από 50.000 έως 500.000 ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη 

Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο µε 4,23% (το 
επιτόκιο αυτό είναι το µεσοσταθµικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο 
δανεισµού για τα κεφάλαια µε τα οποία συγχρηµατοδοτεί τη δράση η τράπεζα, το 
οποίο ανέρχεται σε 6,35% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια µε τα οποία 
συγχρηµατοδοτεί το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας που είναι µηδενικό. Εισφορά του 
Ν.128/75: 0,60%. 

∆ιαχειριστικό κόστος: 800 ευρώ 

Νέοι, νησιά, τουρισµός 

Επιχειρηµατικότητα των νέων (Εθνική Τράπεζα) 

Η δράση Επιχειρηµατικότητα των νέων αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς 
όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο 
(Ν.3908/25.01.2011). Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΕΑΝ και την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος.  

Το σύνολο των κεφαλαίων της δράσης ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ. 

Συνοπτικοί όροι δανεισµού:  

Υψος δανείου: από 30.000 έως 300.000 ευρώ. 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη 



Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο µε 4,33% Εισφορά 
του Ν.128/75: 0,60% 

∆ιαχειριστικό κόστος: 1.350 ευρώ 

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα  

Η συγκεκριµένη δράση αφορά τη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και 
επιχειρηµατικής ανάπτυξης σε υπό σύσταση, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις, 
µικρές και πολύ µικρές, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να 
δραστηριοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα, µε πολύ ελκυστικούς όρους µέσω του 
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και µε τη συνδροµή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ.  

Το συνολικό προς διάθεση ποσό ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια θα είναι 
επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηµατικής ανάπτυξης και θα καλύπτουν το 70% των 
δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν από 
την εκταµίευση. 

Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις 
µε έδρα σε νήσους µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει στοιχείων 
απογραφής 2011) το επιτόκιο είναι µηδενικό (0%).  

Το µηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα 
λάβουν χώρα σε νήσο της ελληνικής επικράτειας µε πληθυσµό κάτω των 3.100 
κατοίκων. 

Το ύψος δανείου µπορεί θα είναι από 10.000 και έως 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση. 
Κάθε επιχείρηση θα δύναται να υποβάλει περισσότερες από µία αιτήσεις δανείου µε 
ελάχιστο αιτούµενο ποσό τις 10.000, υπό την προϋπόθεση η δανειοδότησή της να µην 
ξεπερνά στο σύνολο τις 30.000 ευρώ για την παρούσα δράση και για το σύνολο των 
τραπεζών που συµµετέχουν. 

Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση απορριµµάτων, Πράσινες 
υποδοµές, Πράσινες εφαρµογές, ΑΠΕ (Εθνική Τράπεζα) 

Η δράση αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους για τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων από επιχειρήσεις στους τοµείς: Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, 
∆ιαχείριση απορριµµάτων, Πράσινες υποδοµές, Πράσινες εφαρµογές, Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας.  

Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και την Εθνική Τράπεζα. Το 
σύνολο των κεφαλαίων της δράσης ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.  

Συνοπτικοί όροι δανεισµού:  

Υψος δανείου: από 50.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη 



Ετήσιο επιτόκιο: σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου και ίσο µε 3,67%. Εισφορά 
του Ν.128/75: 0,60% 

∆ιαχειριστικό κόστος: 1.000 ευρώ 

Πηγή naftemporiki.gr  

13.01.2014 Υποστήριξη της σύλληψης και ανάπτυξης έργων βιντεοπαιχνιδιών 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Μόνο οι δραστηριότητες ανάπτυξης για τα ακόλουθα έργα είναι επιλέξιµες: 

ψηφιακά βιντεοπαιχνίδια, ανεξαρτήτως πλατφόρµας ή προβλεπόµενης µεθόδου 
διανοµής. Σε κάθε περίπτωση, το παιχνίδι πρέπει να προορίζεται για εµπορική 
εκµετάλλευση. 

Η µέγιστη διάρκεια του έργου είναι 30 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός είναι 2,5 εκατ. ευρώ. Η χορηγούµενη 
χρηµατοδοτική συνεισφορά αποτελεί επιδότηση.  

Η συνεισφορά κυµαίνεται: 

- µεταξύ 10 000 και 50 000 ευρώ για ανάπτυξη της αρχικής ιδέας (υποστήριξη 
δραστηριοτήτων για να υλοποιηθεί η ιδέα ως αναπαραγόµενο παιχνίδι); 

- µεταξύ 10 000 και 150 000 ευρώ για ανάπτυξη του έργου (υποστήριξη 
δραστηριοτήτων για να αναπτυχθεί µε σαφήνεια η ιδέα ως αναπαραγόµενο 
πρωτότυπο). 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η χορηγούµενη χρηµατοδοτική συνεισφορά δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση 
το 50% των επιλέξιµων δαπανών που υποβάλλει ο παραγωγός. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 28/03/14  

17.01.2014 Νέες προθεσµίες υποβολής προτάσεων στο πρόγραµµα "Εκσυγχρονισµός 
Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων" 

Σύµφωνα µε ανακοινώσεις της αρµόδιας γενικής γραµµατείας η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, 
Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων (B’ κύκλος) είναι η 27/02/2014 και για τις 
επιχειρήσεις που ανήκουν την λοιπή Ελληνική Επικράτεια (Γ΄ κύκλος) η 



διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει από την ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 
2014 

20.01.2014 Οι δράσεις του ΟΑΕ∆ για το 2014 

Σύµφωνα µε ανακοινώσεις που έγιναν σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν η 
«Ναυτεµπορική» και το ΚΕΠΕ, ο ΟΑΕ∆, εντός του 2014, σχεδιάζει την προώθηση 
και υλοποίηση των εξής προγραµµάτων: 

* Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών. 

* Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο 
του τουρισµού. 

* Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας - «ΤοπΣΑ» και Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
οµάδες - «ΤοπΕΚΟ» για την πρόσληψη 10.000 ανέργων. 

* Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 
30 έως 66 ετών. 

24.01.2014 Χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων µέσω του Ελληνικού Βραβείου 
Επιχειρηµατικότητας 

Ο διαχειριζόµενος από τον Όµιλο Libra (διεθνής οικογενειακή επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τοµείς: τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, την 
διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) – για λογαριασµό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας – 
θεσµός του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας ξεκίνησε το 2012 και έχει ως 
στόχο την τόνωση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και τη στήριξη των πλέον 
υποσχόµενων νέων επιχειρήσεων της Ελλάδας.  

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας απευθύνεται τόσο σε έµπειρους όσο και 
σε νέους επιχειρηµατίες στη Ελλάδα, των οποίων τα επιχειρηµατικά σχέδια 
χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, προοπτική δηµιουργίας θέσεων εργασίας, 
χρηµατοοικονοµική πειθαρχία και βιωσιµότητα. 

Κάθε χρόνο, ένας έως πέντε νικητές θα βραβεύονται µε τους πόρους που απαιτούνται 
για την υλοποίηση µιας νέας επιχειρηµατικής ιδέας: χρηµατοδότηση, υπηρεσίες 
υποστήριξης και συµβουλευτική καθοδήγηση. 

Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης που θα δοθεί στους νικητές του Βραβείου θα 
είναι περίπου 700.000 ευρώ, µετά και την πολύτιµη συνεισφορά νέων υποστηρικτών 
του, συµπεριλαµβανοµένης και της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει δεσµευτεί για τη 
στήριξή της προς το Βραβείο για τα επόµενα πέντε έτη. 

Οι όροι χρηµατοδότησης θα περιλαµβάνουν: εκταµιεύσεις του ποσού σε τρεις 
ισόποσες δόσεις εντός ενός έτους, ανάλογα µε τις ανάγκες του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, η περίοδος αποπληρωµής δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ανάληψη 
της πρώτης δόσης, τα ποσά της χρηµατοδότησης θα είναι άτοκα, αναφορά 



επιχειρηµατικού σκοπού κάθε εκταµίευσης, οικονοµικές και άλλες ελεγκτικές 
υποχρεώσεις, εγγυητικές υποχρεώσεις (περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης και όχι στα περιουσιακά στοιχεία της Κύριας Οµάδας) και διατάξεις 
σχετικά µε τη µη αποπληρωµή. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται µέχρι την 1η Μαρτίου 2014  

Τα ονόµατα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν δηµοσίως τον Απρίλιο του 2014. 

Οι νικητές θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν τον Μάιο του 2014. 

27.01.2014 Καταληκτική ηµεροµηνία για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον 
Επενδυτικό Νόµο για τον Α κύκλο του 2014 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΥΠΑΑ, θα αναληφθεί άµεσα νοµοθετική πρωτοβουλία 
µε την οποία θα ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α’ 
κύκλο του 2014, η 28η Φεβρουαρίου 2014. 

Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για 
τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν µε Υπουργική Απόφαση. 

Οι ενέργειες αυτές είναι επιβεβληµένες λόγω των αλλαγών νοµικού πλαισίου της Ε.Ε. 
για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρµογή από το 2ο εξάµηνο του 2014 
και προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης 
και χρηµατοδότησης των ώριµων επενδυτικών σχεδίων. Σηµειώνεται ότι στις 
ηµεροµηνίες και προθεσµίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω 
των ανελαστικών χρονοδιαγραµµάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρµογή του νέου 
νοµικού πλαισίου. 

06.02.2014 Παράταση Προθεσµίας για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό 
προϋποθέσεις στο πρόγραµµα: «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013» και ειδική ρύθµιση για την Κεφαλονιά  

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσµία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους 
επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραµµα ενίσχυσης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών, 
προκειµένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό. 

Επιπλέον, οι επενδύσεις στην Κεφαλονιά που έχουν καταταχθεί σε αυτήν την 
κατηγορία, λόγω του σεισµού εντάσσονται οριστικά στο πρόγραµµα χωρίς άλλες 
προϋποθέσεις. 

Αυτά προβλέπει απόφαση που υπέγραψε σήµερα ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης. 

17.02.2014 Επιδότηση από Τέσσερα Ενεργά Τοπικά Προγράµµατα Leader 



Μέσω των προγραµµάτων Leader παρέχεται επιδότηση σε ιδιωτικές επενδύσεις που 
θα υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, 
του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας.  

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται απο τα προγράµµατα Leader, ενδεικτικά, 
αφορούν σε: 

• Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

(ενδεικτικά παραδείγµατα επιλέξιµων επιχειρήσεων: µονάδες γιαούρτης, µονάδες 
τυποποίησης µελιού, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία, συσκευαστήρια 
οπωροκηπευτικών, µονάδες παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την πρώτη µεταποίηση 

Τα ποσοστά επιδότησης κυµαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις απο 50% έως 
60%. 

Το ανώτατο ύψος της κάθε επένδυσης κυµαίνεται απο € 300.000 έως € 600.000 

Ακολουθεί παρουσίαση των νοµών για τους οποίους υπάρχει ήδη προκήρυξη σε ισχύ 
και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων σε κάθε νοµό. 

ΝΟΜΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11/04/2014 

ΕΥΒΟΙΑΣ 02/04/2014 

ΚΙΛΚΙΣ 28/02/2014 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 05/03/2014 

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα (νοµό) που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε 
µαζί µας. 

26.02.2014 Μέχρι τις 5 Μαρτίου οι υποβολές προτάσεων στον επενδυτικό νόµο 



Σύµφωνα µε νέα ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για τον Α κύκλο του 2014 ορίζεται η 
5η Μαρτίου 2014 

27.02.2014 Ένταξη 304 επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για την 
ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

Με νέα απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
εντάσσονται επιπλέον 304 επενδυτικά σχέδια στο πρόγραµµα ενίσχυσης 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – 
Υπηρεσιών. 

Υπενθυµίζεται επίσης ότι λόγω των σεισµών, εντάσσονται οριστικά όλα τα δυνητικά 
ενταγµένα έργα που υλοποιούνται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. 

Με άλλη απόφαση απλοποιούνται οι διαδικασίες επαλήθευσης του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου των επενδυτικών προτάσεων προκειµένου να επιταχυνθεί 
η υλοποίηση και να αυξηθεί η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 

Πιο συγκεκριµένα, αποτυπώνονται και κατηγοριοποιούνται τα παραδοτέα που 
υποβάλλουν οι ενταγµένοι δικαιούχοι σε κάθε είδος επαλήθευσης (διοικητική ή 
επιτόπια), προκειµένου να αποκτήσουν δικαίωµα καταβολής δηµόσιας 
χρηµατοδότησης. 

Επίσης, καταγράφονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά επαλήθευσης τουλάχιστον του 
30% του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης, που αποτελεί 
προϋπόθεση για την ένταξη των δυνητικά ενταγµένων έργων και αποδεσµεύεται µε 
τον τρόπο αυτό η ένταξη από την πιστοποίηση καταβολής της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης. 

04.03.2014 Τροποποίηση οδηγού προγράµµατος "Εναλλακτικός Τουρισµός" 

Σύµφωνα µε την τροποποίηση του οδηγού του προγράµµατος "Εναλλακτικός 
Τουρισµός" η διάρκεια των εγκεκριµένων έργων παρατείνεται σε 21 µήνες και 
δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα υποβολής έως και τριών αιτηµάτων 
πληρωµής. 

Μέσω του προγράµµατος επιδοτούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή 
προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού 
(Αθλητικός Τουρισµός, Πολιτιστικός Τουρισµός, Θαλάσσιος Τουρισµός, Τουρισµός 
Υπαίθρου, Γαστρονοµικός Τουρισµός, Τουρισµός Υγείας και Ευεξίας). 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις για υποβολή προτάσεων ήταν τα καταλύµατα (ξενοδοχεία, 
ενοικιαζόµενα, κάµπινγκ), τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι επιχειρήσεις εστίασης 
(εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία και µπάρ ξενοδοχείων), οι επιχειρήσεις 
πλωτών µεταφορών (υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων), επιχειρήσεις ενοικίασης 
(σκαφών, εξοπλισµού θαλάσσιων σπόρ, εξοπλισµού χιονοδροµικών αθληµάτων, 
ποδηλάτων κλπ), επιχειρήσεις εκπαίδευσης (ιππασίας, καταδύσεων, θαλασσίων σπόρ) 
και επιχειρήσεις ψυχαγωγίας (water park, θαλλασίων ποδηλάτων – κανό κλπ) 



05.03.2014 Τέσσερα Ενεργά Τοπικά Προγράµµατα Leader 

Μέσω των προγραµµάτων Leader παρέχεται επιδότηση σε ιδιωτικές επενδύσεις που 
θα υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, 
του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας.  

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται απο τα προγράµµατα Leader, ενδεικτικά, 
αφορούν σε: 

• Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

(ενδεικτικά παραδείγµατα επιλέξιµων επιχειρήσεων: µονάδες γιαούρτης, µονάδες 
τυποποίησης µελιού, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία, συσκευαστήρια 
οπωροκηπευτικών, µονάδες παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την πρώτη µεταποίηση 

Τα ποσοστά επιδότησης κυµαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις απο 50% έως 
60%. 

Το ανώτατο ύψος της κάθε επένδυσης κυµαίνεται απο € 300.000 έως € 600.000 

Ακολουθεί παρουσίαση των νοµών για τους οποίους υπάρχει ήδη προκήρυξη σε ισχύ 
και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων σε κάθε νοµό. 

ΝΟΜΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11/04/2014 

ΕΥΒΟΙΑΣ 02/04/2014 

ΠΙΕΡΙΑΣ 30/04/2014 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25/04/2014  

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα (νοµό) που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε 
µαζί µας. 

14.03.2014 Αύξηση των αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο 



Ο συνολικός προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον Α 
κύκλο του 2014 αυξήθηκε κατά 372% καθώς ανήλθε στα 4 δις. ευρώ έναντι 847 εκ. 
ευρώ στον Β κύκλο του 2013. 

Συνολικά κατατέθηκαν πανελλαδικά 732 αιτήσεις υπαγωγής στον Ν.3908/11 στο 
πλαίσιο του Α κύκλου του 2014 µε τη συνολική αιτούµενη ενίσχυση να ανέρχεται σε 
1,2 δις ευρώ. 

19.03.2014 Λήγει αύριο 20/03/2014 η προθεσµία κάλυψης των προϋποθέσεων για τα 
δυνητικά εντασσόµενα έργα στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης ΜΜΕ 

Αύριο 20/03/2014 λήγει η προθεσµία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές 
που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού – Εµπορίου & 
Υπηρεσιών», προκειµένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό. 

Προϋπόθεση για την ένταξη των πρόσθετων έργων είναι η έως τις 20/03/2014 
υποβολή της αίτησης επαλήθευσης - πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του 
συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων 
έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο µε το 20% του συνολικού προϋπολογισµού 
της επένδυσης. 

Η υποβολή αυτή δύναται να γίνεται ως εξής: 

Α) ιδιοχείρως στους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα µε την Περιφέρεια Υλοποίησης 
της επένδυσης, µέχρι τις 5 µ.µ. της 20/3/2014. 

Β) ταχυδροµικά (ή µε courier) εντός της 20/3/2014. 

21.03.2014 Παράταση προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραµµα 
ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών 
για τους δυνητικά εντασσόµενους επενδυτές στο Πρόγραµµα ενίσχυσης 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία από τον ΕΦΕΠΑΕ, από τα 9.406 έργα που υπάγονται 
στη συγκεκριµένη κατηγορία (των δυνητικά εντασσόµενων), έχουν υποβληθεί µέχρι 
σήµερα δικαιολογητικά ένταξης για περισσότερα από 4.500 έργα. 

24.03.2014 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας 30-66 ετών 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή στο πρόγραµµα του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού επιχορήγησης επιχειρήσεων µε σκοπό την 
δηµιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 
που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 



Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕ∆, www.oaed.gr. 

Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια 
του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία της αίτησης (ηµερολογιακά) για υπαγωγή στο 
πρόγραµµα, σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας. 

Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι που: 

∆ιαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ 2 
και µέχρι την πρόσληψή τους. 

Έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και 
έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης. 

Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή είναι οµογενείς που 
έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.  

Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας 
τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ηµεροµηνία 
υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία. 

Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους 
ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ηµέρα και όχι πέραν των 25 ηµερών ασφάλισης το 
µήνα. 

01.04.2014 Πέντε Ενεργά Τοπικά Προγράµµατα Leader 

Μέσω των προγραµµάτων Leader παρέχεται επιδότηση σε ιδιωτικές επενδύσεις που 
θα υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, 
του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας. 

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται απο τα προγράµµατα Leader, ενδεικτικά, 
αφορούν σε: 

• Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

(ενδεικτικά παραδείγµατα επιλέξιµων επιχειρήσεων: µονάδες γιαούρτης, µονάδες 
τυποποίησης µελιού, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία, συσκευαστήρια 
οπωροκηπευτικών, µονάδες παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 



• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την πρώτη µεταποίηση 

Τα ποσοστά επιδότησης κυµαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις απο 50% έως 
60%. 

Το ανώτατο ύψος της κάθε επένδυσης κυµαίνεται απο € 300.000 έως € 600.000 

Ακολουθεί παρουσίαση των νοµών για τους οποίους υπάρχει ήδη προκήρυξη σε ισχύ 
και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων σε κάθε νοµό. 

ΝΟΜΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11/04/2014 

ΕΥΒΟΙΑΣ 28/04/2014 

ΠΙΕΡΙΑΣ 30/04/2014 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25/04/2014  

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 30/05/2014 

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα (νοµό) που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε 
µαζί µας. 

02.04.2014 Ανακοίνωση σχετικά µε τα αιτήµατα θεραπείας του Προγράµµατος: 
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών» 

Από την Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε πως η 
εξέταση των αιτηµάτων θεραπείας στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, 
Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών» θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου και θα 
ακολουθήσει η αξιολόγηση όσων γίνουν αποδεκτά µε σκοπό την έκδοση των 
αποφάσεων ένταξης έως 30/6/2014. 

07.04.2014 Το πρόγραµµα "ΕΠΑνΕΚ-κίνηση" του νέου ΕΣΠΑ 

Ξεκίνησε η δηµόσια διαβούλευση για τις δράσεις που θα συµπεριληφθούν στο 
πρόγραµµα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας 
κατά την νέα προγραµµατική περίοδο. 

Πρόκειται για το πρόγραµµα "Επανεκκίνηση" το οποίο θα δίνει έµφαση στους 
κλάδους τουρισµού, αγροτοδιατροφής, εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), 
περιβάλλον, υγεία - φαρµακευτική βιοµηχανία, ενέργεια, υλικά - κατασκευές, 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, δηµιουργικές - πολιτιστικές 
βιοµηχανίες. 



Το πρόγραµµα "Επανεκκίνηση" θα έχει τον υψηλότερο προυπολογισµό (τουλάχιστον 
3,73 δις σε σύνολο 20,8 δις) µεταξύ των επιχειρησιακών και περιφερειακών 
προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020. 

16.04.2014 Έγκριση και ένταξη 881 έργων στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στα πλαίσια του προγράµµατος 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)» µε τα οποία εντάσσονται 
στο πρόγραµµα 881 έργα. 

Το πρόγραµµα επιδοτεί ελληνικές επιχειρήσεις για την προώθηση των προϊόντων και 
υπηρεσιών τους στο εξωτερικό. 

Επιλέξιµες είναι επιχειρήσεις από τους τοµείς µεταποίησης, κατασκευών και 
επιλεγµένων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και εµπορίου. 

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κυµαίνεται από 20.000 έως 200.00 ευρώ και τα 
ποσοστά επιδότησης από 30% έως 55% (εξαρτώνται από το αντικείµενο 
δραστηριότητας της επιχείρησης και το µέγεθος της). 

Ενδεικτικά, µέσω του προγράµµατος, χρηµατοδοτούνται νέα µηχανήµατα παραγωγής 
και συσκευασίας, εξοπλισµός µηχανογράφησης και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 
λογισµικό (CRM, CAD, CAM κλπ), εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν 
(ηλεκτρονικά καταστήµατα κλπ), δαπάνες σχεδιασµού προϊόντος - ετικέτας - 
συσκευασίας, δαπάνες συµµετοχής σε διεθνείς ή επαγγελµατικές εκθέσεις, προβολή 
προϊόντων µέσω του διαδικτύου, εκδηλώσεις µικρής διάρκειας που 
πραγµατοποιούνται σε καταστήµατα του εξωτερικού, σχεδιασµός και παραγωγή 
έντυπου υλικού, διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα του εξωτερικού, προβολή 
προϊόντων µέσω του διαδικτύου, εκπόνηση µελετών και ερευνών (πχ έρευνα αγοράς, 
µελέτη µάρκετινγκ), δαπάνες σύνταξης στρατηγικού - επιχειρησιακού σχεδίου 
κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης, δαπάνη απασχόλησης εξειδικευµένου 
προσωπικού (πχ στελέχους µάρκετινγκ / πωλήσεων / προώθησης εξαγωγών).  

24.04.2014 2014 - 2020: Επιχορήγηση 249,3 εκατ. για άπορους 

Το ποσό των 249,3 εκατ. ευρώ θα δοθεί στη χώρα µας από το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους απόρους στη διάρκεια της επταετίας 2014-2020. Πρόκειται για το 
υψηλότερο σε σχέση µε τον πληθυσµό ποσό που λαµβάνει κράτος-µέλος για τη 
στήριξη των απόρων σε τρόφιµα, ρούχα, σχολικό εξοπλισµό και είδη πρώτης 
ανάγκης. Η συνολική προικοδότηση του Ταµείου ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ η 
ετήσια στήριξη θα ανέλθει σε 485 εκατ. ευρώ αρχής γενοµένης από το 2014. Το νέο 
πρόγραµµα αποτελεί την πρώτη συγκεκριµένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία µε στόχο να 
φτάσει η βοήθεια στους ανθρώπους που βιώνουν ακραίες στερήσεις, όπως είναι η 
πείνα, η έλλειψη στέγης και η παιδική φτώχεια, σε όλα τα κράτη-µέλη. 

Ο κανονισµός 132/13 που καθορίζει τους κανόνες υλοποίησης της πρωτοβουλίας 
διευρύνει το πεδίο εφαρµογής πέρα από τη διανοµή τροφίµων -που δίνονταν σε όσους 
είχαν ανάγκη από τα πλεονάσµατα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής- και σε βασική 



υλική συνδροµή, όπως ρούχα και σχολικά υλικά, αλλά και µέτρα για την ένταξη στην 
κοινωνία των άπορων πολιτών της Ε.Ε. 

Τα κράτη-µέλη µπορούν να επιλέξουν είτε να διανείµουν τρόφιµα και/ή να παρέχουν 
άλλη υλική βοήθεια στους απόρους είτε να τους συνδράµουν µε άλλα µέσα, όπως 
δραστηριότητες για την κοινωνική ενσωµάτωση. 

Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης από την Ε.Ε. ανέρχεται στο 85% των επιλέξιµων 
δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 15% θα καταβάλλεται από τα κράτη-µέλη. Ωστόσο, στην 
περίπτωση των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, όπως η Ελλάδα, 
η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ιρλανδία, το ποσοστό συγχρηµατοδότησης της Ε.Ε. θα 
φτάνει το 95%, ώστε να µπορέσουν να απορροφήσουν το σύνολο της επιχορήγησης. 

Του Νίκου Μπέλλου 
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02.05.2014 Ρευστότητα: Με το «σταγονόµετρο» τα δάνεια στο επιχειρείν 

Με χαµηλές ταχύτητες, παρά τις δυσανάλογες ανάγκες των επιχειρήσεων, κινείται η 
διαδικασία παροχής ρευστότητας στην αγορά, καθώς οι διαδικασίες που 
συντελούνται εντός των τραπεζών έχουν ως συνέπεια, η έγκριση των δανείων που 
υποστηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΕΑΝ, ΕΤΕπ, Jeremie) να γίνεται µε το 
«σταγονόµετρο». Το θέµα της ρευστότητας στην αγορά απασχόλησε την προχθεσινή, 
τακτική πλέον σε µηνιαία βάση, συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Κωστή 
Χατζηδάκη και του προέδρου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Γιώργου 
Ζανιά. 

Σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης, στο τέλος Μαρτίου, το ύψος των εγκεκριµένων 
δανείων ανήλθε στο 1,5 δισ. ευρώ και τα εκταµιευµένα δάνεια στο 1 δισ. ευρώ, όταν 
µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, το ύψος των εγκεκριµένων δανείων είχε 
διαµορφωθεί στο 1,34 δισ. ευρώ. Οι εγκρίσεις αυτές, αλλά και οι εκταµιεύσεις, 
απέχουν κατά πολύ από τον αρχικό στόχο της συµφωνίας του υπουργείου και των 
τραπεζών για την έγκριση δανείων ύψους 2,026 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 
περασµένου ∆εκεµβρίου. 

Παρά όµως την απόκλιση από τον αρχικό στόχο, ο κ. Χατζηδάκης µίλησε για 
σηµαντική πρόοδο στην παροχή ρευστότητας, καθώς την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 
οι εγκρίσεις δανείων µέσω των συγκεκριµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων 
κυµαίνονταν µεταξύ των 100 και 150 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε, η 
προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, υπογραµµίζοντας ότι «συµφωνήσαµε µε την 
Ελληνική Ενωση Τραπεζών ότι από την πλευρά τους θα δώσουν έµφαση στα δύο 
προγράµµατα που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
συγκεκριµένα στο πρόγραµµα που αφορά την κάλυψη των εγγυητικών επιστολών 
των εξαγωγικών και των εισαγωγικών επιχειρήσεων και στο πρόγραµµα 
δανειοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσω της εγγύησης της ΕΤΕπ στο 
οποίο υπάρχουν αρκετά περιθώρια για εκταµίευση περισσότερων κονδυλίων. Ο 
υπουργός ανακοίνωσε επίσης, ότι βρίσκεται σε συνεργασία µε υπουργείο 
Περιβάλλοντος για τη συνέχιση του προγράµµατος Εξοικονοµώ κατ Οίκον και κατά 



τη νέα προγραµµατική περίοδο, καθώς υπάρχει αρκετά µεγάλη ζήτηση για το 
πρόγραµµα. 

Την εκτίµησή του ότι όσο το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται και όσο οι τράπεζες 
αποδεσµεύονται από εσωτερικές διαδικασίες τόσο η δυναµική της ρευστότητας θα 
επιταχύνεται εξέφρασε ο πρόεδρος της ΕΕΤ κ. Ζανιάς, υπενθυµίζοντας ότι φέτος οι 
τράπεζες «έχουν να αντιµετωπίσουν όχι ένα, όχι δύο αλλά τρία stress tests τα οποία 
απασχολούν όλες τις επιχειρηµατικές µονάδες για να δούµε πόσο καλά είναι τα 
δάνειά τους. Οσο αυτό µειώνεται και το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται, η ρευστότητα 
στην αγορά θα ενισχύεται κυρίως µέσω των προγραµµάτων του υπουργείου 
Ανάπτυξης και των τραπεζών». 

Οι κυριότερες εν εξελίξει δράσεις µέσω των κοινών χρηµατοδοτικών εργαλείων του 
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, είναι οι εξής: 

Γενική επιχειρηµατικότητα  

Η δράση Γενική επιχειρηµατικότητα αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς 
όρους στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο 
(Ν.3908/2011).  

Υψος δανείου: από 50.000 έως 800.000 ευρώ. 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη. 

Επιχειρηµατικότητα των νέων  

Η δράση αφορά τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις που 
έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο (Ν.3908/2011).  

Υψος δανείου: από 30.000 έως 300.000 ευρώ. 

∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη. 

Καινοτόµα επιχειρηµατικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιµα, Ποτά 

Η δράση χρηµατοδοτεί επενδύσεις που προωθούν την καινοτοµία ή και βελτιώνουν 
την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν 
συγκριτικό πλεονέκτηµα, επενδύσεις καινοτοµικού χαρακτήρα από τεχνολογικά 
προηγµένες επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, επενδύσεις από 
επιχειρήσεις δεύτερης µεταποίησης ειδών διατροφής, ιδίως των βιολογικών, αυτών 
που χαρακτηρίζονται ονοµασίας προελεύσεως και αυτών που αποτελούν 
χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα και επιχειρηµατικά σχέδια του τοµέα Εφοδιαστικής 
αλυσίδας.  

Υψος δανείου: από 50.00 έως 500.000 ευρώ. 



∆ιάρκεια δανείου: από 5 έως 10 έτη, µε δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 
έτη. 

ΕΤΕπ: Προγράµµατα παροχής εγγυήσεων 

Σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα κάλυψης εγγυητικών επιστολών σε εισαγωγικές και 
εξαγωγικές επιχειρήσεις από την ΕΤΕπ, η σχετική συµφωνία έχει υπογραφεί από τον 
Ιούνιο του 2012 για την παροχή εγγυήσεων 500 εκατ. ευρώ σε εµπορικές τράπεζες µε 
στόχο την ενίσχυση των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις διεθνείς 
εµπορικές συναλλαγές τους. Οι πιστώσεις είναι ανακυκλούµενες και το συνολικό 
ύψος αναµένεται να φτάσει το 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτή είναι µια δράση 
που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΤΕπ, η οποία ωστόσο έως αυτή τη 
στιγµή µένει σε ένα µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη. 

Ως προς το πρόγραµµα δανειοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσω της 
εγγύησης της ΕΤΕπ σηµειώνεται ότι το σχετικό Ταµείο ιδρύθηκε µε κεφάλαιο 500 
εκατ. ευρώ, προερχόµενο από κονδύλια των διαρθρωτικών ταµείων για την Ελλάδα 
τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί. Παρέχει εγγυήσεις για δάνεια προς µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις µέχρι συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που χορηγούνται µέσω 
συνεργαζόµενων µε την ΕΤΕπ, ελληνικών τραπεζών. Μέσω της δράσης υπάρχει η 
δυνατότητα χρηµατοδότησης για κεφάλαιο κίνησης ή και µεσοµακροπρόθεσµο 
επενδυτικό δάνειο και αφορά την κάλυψη δαπανών για αγορά εξοπλισµού, έρευνα 
και ανάπτυξη, κτηριακές εργασίες, κάλυψη αναγκών για τη χρηµατοδότηση 
υποχρεώσεων της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση του εµπορικού κύκλου καθώς και 
αγορά πρώτων υλών κ.ο.κ. 

Νησιωτική τουριστική επιχειρηµατικότητα 

Επιτόκια από 2,8% έως και µηδενικά 

Η συγκεκριµένη δράση αφορά τη χορήγηση δανείων επενδυτικού σκοπού ή και 
επιχειρηµατικής ανάπτυξης σε υπό σύσταση, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις, 
µικρές και πολύ µικρές, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να 
δραστηριοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα. Τα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού 
ή/και επιχειρηµατικής ανάπτυξης και θα καλύπτουν το 70% των δαπανών, ενώ το 
υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει υποχρεωτικά η επιχείρηση πριν από την εκταµίευση. 

Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις µε 
έδρα σε νήσους µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων (βάσει στοιχείων 
απογραφής 2011) το επιτόκιο είναι µηδενικό (0%).  

Το ύψος δανείου µπορεί θα είναι από 10.000 και έως 30.000 ευρώ ανά επιχείρηση. 
Κάθε επιχείρηση µπορεί να υποβάλει περισσότερες από µία αιτήσεις δανείου µε 
ελάχιστο αιτούµενο ποσό τις 10.000, υπό την προϋπόθεση η δανειοδότησή της να µην 
ξεπερνά στο σύνολο τις 30.000 ευρώ για την παρούσα δράση και για το σύνολο των 
τραπεζών που συµµετέχουν. 

Eπανεκκίνηση µε χορηγήσεις για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης 



Η δράση Επιχειρηµατική επανεκκίνηση αφορά την παροχή δανείων µε ευνοϊκούς 
όρους τόσο για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων όσο και για κεφάλαια κίνησης. 

Ειδικότερα τα δάνεια αφορούν σε:  

α) Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν στο 
Ν.3299/2004, που εντάχθηκαν σε άλλα προγράµµατα κρατικής ενισχύσεως τα οποία 
δεν έχουν υλοποιηθεί ή δεν έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα κρατικής ενισχύσεως και 
δεν έχουν υλοποιηθεί.  

β) Χρηµατοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού, για την κάλυψη: αναγκών 
αναπτυξιακού χαρακτήρα και αυτοτελών επιχειρηµατικών αναγκών που σχετίζονται 
µε το εµπορικό/συναλλακτικό κύκλωµα της επιχειρήσεως. Η δράση διακρίνεται σε 
δύο είδη δανείων (δύο υποπρογράµµατα): 

Υποπρόγραµµα 1  

∆άνεια που χρηµατοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που υπάχθηκαν στο Ν. 
3299/2004 που εντάχθηκαν σε άλλα προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης και δεν 
εντάχθηκαν σε προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί. 

Υψος δανείου: 10.000 - 800.000 ευρώ 

∆ιάρκεια δανείου: Κάθε επιχείρηση χρηµατοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο 5-12 
έτη, µε δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 µήνες έως 2 έτη. 

Υποπρόγραµµα 2  

∆άνεια επιχειρηµατικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) 

Υψος δανείου: 10.000 - 300.000 ευρώ και έως 50% του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Προκειµένου για 
νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 
80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω µεγέθη δεν είναι 
διακριτά, το δάνειο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Η 
διάρκεια του δανείου είναι έως τρία έτη. 
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05.05.2014 ∆ύο Ενεργά Τοπικά Προγράµµατα Leader 

Μέσω των προγραµµάτων Leader παρέχεται επιδότηση σε ιδιωτικές επενδύσεις που 
θα υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, 
του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας.  

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται απο τα προγράµµατα Leader, ενδεικτικά, 
αφορούν σε: 

• Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 



(ενδεικτικά παραδείγµατα επιλέξιµων επιχειρήσεων: µονάδες γιαούρτης, µονάδες 
τυποποίησης µελιού, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία, συσκευαστήρια 
οπωροκηπευτικών, µονάδες παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την πρώτη µεταποίηση 

Τα ποσοστά επιδότησης κυµαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις από 50% έως 
60%. 

Το ανώτατο ύψος της κάθε επένδυσης κυµαίνεται από € 300.000 έως € 600.000 

Ακολουθεί παρουσίαση των νοµών για τους οποίους υπάρχει ήδη προκήρυξη σε ισχύ 
και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων σε κάθε νοµό. 

ΝΟΜΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΠΙΕΡΙΑΣ 30/05/2014 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ 30/05/2014 

06.05.2014 Νέες εγκρίσεις στο πρόγραµµα επιδότησης των συστηµάτων εισροών – 
εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίµων 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι τα πρατήρια υγρών καυσίµων. 

Τι επιδοτείται 

α) Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα (Η/Υ και απαραίτητο λογισµικό συστήµατος 
εισροών – εκροών) - 1.500 ευρώ ανά πρατήριο 

β) Υποσύστηµα Αντλιών (Interfaces για τις αντλίες και λογισµικό σύνδεσης και 
διαχείρισης αντλιών) - 1.250 ευρώ ανά πρατήριο 

γ) Υποσύστηµα ∆εξαµενών 

• Controller (κονσόλα) – 500 ευρώ ανά πρατήριο 

• Βυθοµετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι – 400 ευρώ ανά δεξαµενή 



δ) Αυτόµατη έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων 

• Φορολογικός Μηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ – 300 ευρώ ανά πρατήριο 

• Θερµικός Εκτυπωτής Αποδείξεων – 200 ευρώ ανά πρατήριο 

07.05.2014 Πρόγραµµα «SME Instrument» (Εργαλείο για Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις)  

Μέσω του προγράµµατος επιδοτούνται, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτύξουν εξαιρετικά καινοτόµες ιδέες 
µε Ευρωπαϊκή ή παγκόσµια απήχηση. 

Το πρόγραµµα παρέχει πλήρη υποστήριξη της επιχειρηµατικής καινοτοµίας από το 
στάδιο της σύλληψης και του σχεδιασµού επιχειρηµατικής ιδέας (φάση Ι), την 
εκτέλεση και επίδειξη του επιχειρηµατικού σχεδίου (φάση II) ως και την 
εµπορευµατοποίηση του σχεδίου (φάση ΙΙΙ) . 

15.05.2014 Παράταση των ∆ράσεων 1 και 2 του Εθνικού Αποθεµατικού 

Η προθεσµία υλοποίησης των έργων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια των δράσεων 1 
(επιχειρηµατικά σχέδια νέων επιχειρήσεων) και 2 (σχέδια παρέµβασης) παρατείνεται 
έως τις 31/12/2014 για τις επενδύσεις που έχουν εγκριθεί το 2012 και έως τις 
30/06/2015 για τις επενδύσεις που έχουν εγκριθεί το 2013. 

22.05.2014 Καταληκτική ηµεροµηνία για τον Γ’ κύκλο της δράσης «Εκσυγχρονισµός 
Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων» 

H Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
ανακοινώνει ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
για τη δράση «Εκσυγχρονισµός Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων» για τον Γ κύκλο 
(λοιπή ελληνική επικράτεια) είναι η 10/06/2014 και ώρα 23:00 µµ. 

Τι επιδοτείται 

α) Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα (Η/Υ και απαραίτητο λογισµικό συστήµατος 
εισροών – εκροών) - 1.500 ευρώ ανά πρατήριο 

β) Υποσύστηµα Αντλιών (Interfaces για τις αντλίες και λογισµικό σύνδεσης και 
διαχείρισης αντλιών) - 1.250 ευρώ ανά πρατήριο 

γ) Υποσύστηµα ∆εξαµενών 

• Controller (κονσόλα) – 500 ευρώ ανά πρατήριο 

• Βυθοµετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι – 400 ευρώ ανά δεξαµενή 

δ) Αυτόµατη έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων 

• Φορολογικός Μηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ – 300 ευρώ ανά πρατήριο 



• Θερµικός Εκτυπωτής Αποδείξεων – 200 ευρώ ανά πρατήριο 

∆ικαιούχοι 

Πρατήρια υγρών καυσίµων, ανεξάρτητα από την νοµική µορφή της επιχείρησης 
(εξαιρούνται µόνο οι ενώσεις επιχειρήσεων, οι κοινοπραξίες και οι µη κερδοσκοπικές 
εταιρείες) και ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης της επιχείρησης.  

26.05.2014 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 
– 2020 

Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο πρόγραµµα µεταξύ των «28» που εγκρίνει η 
Κοµισιόν (µετά της ∆ανίας και της Γερµανίας), γεγονός που όπως σηµείωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης είναι αποτέλεσµα της έγκαιρης προετοιµασίας, 
που ξεκίνησε ενάµιση χρόνο πριν και παράλληλα της καλής συνεργασίας και 
διαβούλευσης µε τις 13 περιφέρειες, τα υπουργεία και τις υπηρεσίες της ΕΕ. 

Η έγκριση του προγράµµατος, συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ δίνει το «πράσινο φως» 
για την έναρξη των προκηρύξεων οι οποίες µέσα στη χρονιά, όπως ανακοινώθηκε, θα 
αφορούν: 

•Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων. 

•Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών οµάδων (µακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.) 

•Αντιµετώπιση της φτώχειας 

•Υποστήριξη ανέργων για δηµιουργία επιχειρήσεων 

•Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων 

•Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας 

•Ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών (συνέχιση του προγράµµατος Εξοικονοµώ κατ 
Οίκον). 

Τα προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα (για την ανεργία, τη φτώχεια, κλπ.) θα είναι 
εµπροσθοβαρή, δηλαδή το µεγαλύτερο τµήµα των κονδυλίων θα διοχετευθεί στην 
κοινωνία κατά τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του προγράµµατος οπότε τα κοινωνικά 
προβλήµατα είναι περισσότερο οξυµένα λόγω της κρίσης. 

Θα ακολουθήσει η επίσηµη υποβολή στην ΕΕ για έγκριση των επιµέρους 
επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών προγραµµάτων και οι δράσεις που θα 
ενισχυθούν έχουν ως εξής: 

1. «Επιχειρηµατικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτοµία». 

Προϋπολογισµός: 4,55 δισ. ευρώ 



Το µεγαλύτερο πρόγραµµα του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα απορροφήσει το 25 % των 
πόρων. 

-9 τοµείς προτεραιότητας που προέκυψαν από µελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της 
McKinsey: Τουρισµός, Αγροδιατροφικός τοµέας, Logistics, Περιβαλλοντική 
Βιοµηχανία, Φάρµακα-Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόµηση ενέργειας, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες και πολιτισµός. 

Ενισχύσεις για: εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών 
προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους-γυναίκες, τουριστική προβολή, 
εξοικονόµηση ενέργειας, ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτοµία 

2. «Μεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου» 

Προϋπολογισµός: 0,5 δισ. ευρώ 

∆ράσεις: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισµός της 
δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού, αναβάθµιση ΟΤΑ Α και Β Βαθµού, 
Αναδιοργάνωση δοµών και λειτουργίας, ∆ράσεις διαχείρισης της µετανάστευσης, 
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας 

3. «Περιβάλλον-Μεταφορές» 

Προϋπολογισµός: 4,2 δισ. ευρώ 

∆ράσεις: Ολοκλήρωση ∆ιευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου, Μετρό 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Έργα αεροδροµίων, λιµενικά έργα, ∆ιαχείριση 
αποβλήτων, Νέες υποδοµές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούµενου ΕΣΠΑ 

4.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση» 

Προϋπολογισµός: 2,5 δισ. ευρώ 

Αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25% σε 31% 

∆ράσεις: Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων, Κουπόνια ανέργων, Βρεφονηπιακοί 
σταθµοί, Εκσυγχρονισµός ΟΑΕ∆, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, 
γυναίκες , µακροχρόνια άνεργους, Καινοτόµα προγράµµατα για την ποιοτική 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος, Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της 
Κατάρτισης µε την αγορά εργασίας, Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου, 
Απασχόληση νέων 

5. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Προϋπολογισµός: 5,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ µέσω ΠΕΠ 

•Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας του 
αγροδιατροφικού συστήµατος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων 



•στήριξη των παραγωγών προϊόντων µε συγκριτικό πλεονέκτηµα και εξαγωγικό 
χαρακτήρα, 

•στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορία αγροτικών προϊόντων 

•στήριξη των νέων γεωργών για τη δηµιουργία βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

•διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, 

•υποστήριξη πιλοτικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων 
και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων 

6. Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας 

Προϋπολογισµός (εκτιµώµενο ποσό) 333 εκατ. ευρώ 

•επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο 
των κλάδων του τοµέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εµπόριο και µεταποίηση), 

•Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών µε εµπορική αξία 

•Προώθηση της καινοτοµίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τοµέα της αλιείας 

•Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

7. 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προϋπολογισµός: 6,75 δισ. ευρώ. 

Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραµµα από 22% στο 35%. 

•Ξεχωριστό πρόγραµµα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 

•Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση µε το 
σηµερινό πρόγραµµα 

•Έµφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηµατικότητα, κοινωνικές δράσεις 

•Πολυτοµεακά και πολυταµειακά προγράµµατα. 

04.06.2014 «Γέφυρα» ύψους 2 δισ. µεταξύ του παλαιού και του νέου ΕΣΠΑ  

Πόρους από το νέο ΕΣΠΑ από την πρώτη κιόλας χρονιά, δηλαδή το 2014 θα 
εγγράψει η χώρα µας, µετά το πράσινο φως για πρόωρη εισροή πόρων 2 δισ. ευρώ µε 
τη µορφή εµπροσθοβαρούς χρηµατοδότησης για την περίοδο 2014 - 2015 από το νέο 
ΕΣΠΑ. 

Από τη µέχρι σήµερα πρακτική οι πόροι κάθε νέας προγραµµατικής περιόδου 
εισέρρεαν στη χώρα µε καθυστέρηση ακόµη και δύο ετών, καθώς µετά την έγκριση 



του συνολικού προγράµµατος, ακολουθούσε η έγκριση των επιµέρους προγραµµάτων 
κάθε υπουργείου ή περιφέρειας. 

Την περίοδο που µεσολαβούσε µεταξύ της µιας προγραµµατικής περιόδου και της 
νέας, δηλαδή µεταξύ του παλιού ΕΣΠΑ και του νέου, τα υπουργεία και οι περιφέρειες 
δαπανούσαν συνήθως τα αδιάθετα του προηγούµενου ΕΣΠΑ, τα οποία µε βάση τον 
κανόνα ν+2 είχαν δικαίωµα να απορροφήσουν δύο χρόνια µετά την τυπική λήξη του 
προγράµµατος. 

Η συµφωνία που επετεύχθη γεφυρώνει ουσιαστικά τη µία περίοδο µε την άλλη και 
αναµένεται να εκτινάξει τους πόρους που θα απορροφήσει η χώρα τη διετία 2014 - 
2015 στα 8 δισ. ευρώ περίπου. 

Αγωγό τροφοδοσίας των έργων που θα περάσουν στο νέο ΕΣΠΑ θα αποτελέσουν 
εκείνα που στοιχίζονται πίσω από αυτά που εκτελούνται ήδη και τα οποία συνιστούν 
τη δεξαµενή του λεγόµενου overbooking. Πρόκειται για έργα που χαρακτηρίζονται 
ώριµα προς ένταξη, παρά το γεγονός ότι υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό των 
προγραµµάτων και τα οποία περιµένουν στην ουρά, αναµένοντας να καλύψουν κενά 
που θα προκύψουν από έργα που δεν εξελίσσονται οµαλά. Η εξυγίανση της 
δεξαµενής των έργων του overbooking αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της 
επόµενης εβδοµάδας, µετά την αυστηρή εγκύκλιο-προειδοποίηση που έστειλε 
πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης προς όλα τα υπουργεία και 
τις περιφέρειες της χώρας! 

Η εξυγίανση της δεξαµενής των έργων αναµένεται να οδηγήσει στον περιορισµό του 
σηµερινού overbooking από τα 5 δισ. ευρώ στα 2,5 δισ. ευρώ και αφορά όλες τις 
κατηγορίες των έργων, είτε πρόκειται για έργα που χρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο είτε από το Κοινωνικό Ταµείο, που χρηµατοδοτεί 
δράσεις υπέρ της απασχόλησης. 

Στόχος είναι τα έργα αυτά να αποτελέσουν τις «γέφυρες» του νέου ΕΣΠΑ, έτσι ώστε 
να συνεχιστούν τα προγράµµατα για την αναχαίτιση της ανεργίας και της φτώχειας. 
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα στη χρονιά θα 
προκηρυχθούν δράσεις για απασχόληση - εκπαίδευση - κατάρτιση νέων, ενίσχυση 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων (µακροχρόνια άνεργοι, ΑµεΑ κ.ά.), αντιµετώπιση της 
φτώχειας, υποστήριξη ανέργων για δηµιουργία επιχειρήσεων, επιταγές (vouchers) για 
πρόσληψη νέων ανέργων, απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας 
και ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών µε τη συνέχιση του προγράµµατος 
«Εξοικονοµώ». 

10.06.2014 Σε εφαρµογή πάλι το “Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον”. Επιδοτήσεις και για 
επαγγελµατικά κτίρια 

Το πρόγραµµα “Εξοικονοµώ κατ Οίκον” ξαναµπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Οι 
ιδιοκτήτες σπιτιών και επαγγελµατικών ακινήτων µπορούν να τα αναβαθµίσουν 
ενεργειακά µε επιδότηση και τραπεζικό δάνειο. Περίπου 1,150 δισ. ευρώ προβλέπεται 
ότι θα δοθούν συνολικά σε επιδοτήσεις για αυτόν τον σκοπό την επόµενη 5ετία και 
θα καταλήξουν τελικά στην αγορά - για οικοδοµικά υλικά, εξοπλισµό, αµοιβές 
συµβούλων και µεροκάµατα τεχνιτών. 



Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατΟίκον» κατά τη 
νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020 προσεγγίζει τα 700 εκατ. ευρώ. Το 
πρόγραµµα θα επεκταθεί, µε επιπλέον 450 εκατ. ευρώ δηµόσιας και ιδιωτικής 
δαπάνης στα κτίρια του ∆ηµοσίου, των δήµων και στα επαγγελµατικά ακίνητα. Η 
συνεννόηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την προ-χρηµατοδότηση της 
ενεργειακής αναβάθµισης κατοικιών από τον κρατικό προϋπολογισµό και στη 
συνέχεια είσπραξη των ενισχύσεων από τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. 

πηγή sofokleousin.gr 

11.06.2014 Ξεκίνησε ο πέµπτος κύκλος του προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός 
Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων»  

Σήµερα ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης 
«Εκσυγχρονισµός Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων» για τις επιχειρήσεις που ανήκουν 
στον Έ κύκλο (δικαιούχοι από όλη την Ελλάδα που δεν έχουν ενταχθεί στους 
κύκλους Α’, Β’και Γ’). 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι τα πρατήρια υγρών καυσίµων. 

Τι επιδοτείται 

α) Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα (Η/Υ και απαραίτητο λογισµικό συστήµατος 
εισροών – εκροών) - 1.500 ευρώ ανά πρατήριο 

β) Υποσύστηµα Αντλιών (Interfaces για τις αντλίες και λογισµικό σύνδεσης και 
διαχείρισης αντλιών) - 1.250 ευρώ ανά πρατήριο 

γ) Υποσύστηµα ∆εξαµενών 

• Controller (κονσόλα) – 500 ευρώ ανά πρατήριο 

• Βυθοµετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι – 400 ευρώ ανά δεξαµενή 

δ) Αυτόµατη έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων 

• Φορολογικός Μηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ – 300 ευρώ ανά πρατήριο 

• Θερµικός Εκτυπωτής Αποδείξεων – 200 ευρώ ανά πρατήριο 

19.06.2014 Πρωτιά της Ελλάδας στις απορροφήσεις κονδυλίων του ΕΣΠΑ 

Την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ενωση ως προς τις απορροφήσεις από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την τρίτη θέση από τη 18η µόλις 
δύο χρόνια πριν σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ καταλαµβάνει πλέον η 
Ελλάδα.  

20.06.2014 ΟΑΕ∆ :Τέσσερα νέα προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης από τον 
Ιούλιο 



Σε εφαρµογή αναµένεται να τεθούν τον Ιούλιο τέσσερα νέα προγράµµατα 
επιδοτούµενης απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων από τον Οργανισµό 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), από τα οποία θα ωφεληθούν συνολικά 
35.500 άτοµα. 

Το πρώτο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ αφορά τη δηµιουργία 12.000 θέσεων εργασίας 
µέσω της επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25 έως 66 
ετών. Προβλέπεται συγκεκριµένα επιδότηση µε 18 ευρώ την ηµέρα και κατ’ ανώτατο 
450 ευρώ τον µήνα για κάθε προσλαµβανόµενο άνεργο. 

Το δεύτερο πρόγραµµα είναι για τη δηµιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας σε 
µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και απευθύνεται σε ανέργους ειδικών 
οµάδων του πληθυσµού. Η επιδότηση που θα δίνεται από τον ΟΑΕ∆ για κάθε θέση 
ανέρχεται σε 600 ευρώ τον µήνα. 

Ευκαιρίες για 10.000 ανέργους θα προσφέρει το τρίτο πρόγραµµα που θα αρχίσει να 
τρέχει τους επόµενους µήνες. Προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την 
πρόσληψή τους στο πλαίσιο τοπικών δράσεων. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
προγράµµατος, θα καταβάλλεται επιδότηση της τάξης των 15 ευρώ την ηµέρα για την 
πρόσληψη ανέργου ηλικίας κάτω των 25 ετών και επιδότηση 18 ευρώ την ηµέρα για 
κάθε πρόσληψη ανέργου ηλικίας άνω των 25 ετών. 

Τέλος, ο ΟΑΕ∆ σχεδιάζει και πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων σε 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, µέσω των οποίων πρόκειται να δηµιουργηθούν 
αµέσως νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφελούµενοι από το πρόγραµµα αυτό θα είναι 
12.500 άνεργοι και η επιχορήγηση που θα δίνει ο Οργανισµός θα είναι ανά ηµέρα και 
αντίστοιχη της κάθε δράσης. 

03.07.2014 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια 
του Αναπτυξιακού Νόµου 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προχώρησε στην έκδοση Οριστικού 
Πίνακας Κατάταξης βαθµολογίας των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στον 
Α’ κύκλο του 2014 για την υπαγωγή τους στον Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011. 

Από τον Α’ κύκλο του 2014 εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόµο 484 επενδυτικά 
σχέδια συνολικού Προϋπολογισµού 2,6 δις Ευρώ. Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται 
στα 922 εκ. Ευρώ και από την υλοποίηση των σχετικών σχεδίων αναµένεται να 
δηµιουργηθούν 2.491 νέες θέσεις εργασίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η διαδικασία αξιολόγησης των 
επενδυτικών σχεδίων ενός κύκλου ολοκληρώνεται σε διάστηµα µόλις τριών µηνών. 
Επίσης, µε το πέρας της συγκεκριµένης διαδικασίας, δεν υφίσταται πλέον καµία 
εκκρεµότητα αναφορικά µε την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν 
στους κύκλους αξιολόγησης του ν. 3908/2011. 

Για την ενηµέρωση των επενδυτών ο σχετικός Πίνακας της Γ∆ΙΕ, όπως επίσης και οι 
Πίνακες που έχουν εκδοθεί από τις Περιφέρειες της χώρας έχουν αναρτηθεί στη 
∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr(κατηγορία: Επενδυτικός Νόµος 
3908/2011). 



04.07.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕ∆ - 66.000 επιδοτούµενες 
θέσεις για ανέργους 

Συνολικά 66.000 θέσεις επιδοτούµενης κατάρτισης και απασχόλησης προκηρύσσει 
για ανέργους νέους σε ηλικία έως τα µέσα Ιουλίου ο ΟΑΕ∆. 

Τα προγράµµατα -που ήδη έχει εγκρίνει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης µε 
βάση εισήγηση του διοικητή του ΟΑΕ∆ Θ. Αµπατζόγλου- θα χρηµατοδοτηθούν από 
το νέο ΕΣΠΑ και προβλέπουν: 

1. Την επιδότηση, µε voucher, της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και της 
απασχόλησης για ένα χρόνο 50.000 άνεργων νέων ηλικίας έως 29 ετών (38.000 νέων 
ηλικίας εως 24 ετών και 12.000 ηλικίας 25-29 ετών) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

2. Την επιδοτούµενη κατάρτιση και απασχόληση για 9 έως 12 µήνες 16.000 ανέργων 
χαµηλών επαγγελµατικών προσόντων σε κλάδους «αιχµής» όπως στις κατασκευές, 
στην ενέργεια κ.ά. 

Την επανεκκίνηση των προγραµµάτων εντός του Ιουλίου είχε προαναγγείλει ο 
υπουργός Εργασίας το περασµένο Σάββατο µε συνέντευξή του στην «Ηµερησία». 

Πηγή imerisia.gr 

08.07.2014 Εξαρθρώθηκε «κύκλωµα ΕΣΠΑ» 

Ενας απόστρατος αξιωµατικός της αεροπορίας, ο οποίος ήθελε να ενταχθεί σε 
αναπτυξιακό πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για παραγωγή φυσικών προϊόντων στη Χίο, 
ξεσκέπασε τη δράση ενός 53χρονου «υπαλλήλου του υπουργείου Ανάπτυξης» και 
του 63χρονου πολιτικού µηχανικού που από το 2011 έως και τη σύλληψή τους είχαν 
εξαπατήσει περισσότερους από 17 επιχειρηµατίες. Οι δύο άνδρες είχαν αποσπάσει 
269.100 ευρώ για να προωθήσουν -όπως υπόσχονταν- τους φακέλους των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων που τους ενδιέφεραν. 

Η αντίστροφη µέτρηση για τη δράση του κυκλώµατος, ξεκίνησε όταν ο απόστρατος 
αξιωµατικός τους κατήγγειλε στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της 
αστυνοµίας. 

Ο 53χρονος, ο οποίος είχε αποπεµφθεί από το υπουργείο Εργασίας λόγω σοβαρών 
πειθαρχικών παραπτωµάτων ως επίορκος και φέρεται από τις αρχές ως ο εγκέφαλος 
της απάτης, κατηγορείται πως παραπλανούσε όσους ενδιαφέρονταν για τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα. 

Εµφανιζόµενος άλλοτε ως υπάλληλος του υπουργείου Ανάπτυξης, µε εξειδίκευση 
στα αναπτυξιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ κι άλλοτε ως συνταξιούχος επιθεωρητής 
του υπουργείου µε αρµοδιότητα στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα του αναπτυξιακού 
νόµου, αναλάµβανε να κάνει τις εξυπηρετήσεις λαµβάνοντας φυσικά την αντίστοιχη 
αµοιβή για τις «υπηρεσίες» του. 



Αυτό προσφέρθηκε να κάνει και µε τον απόστρατο αξιωµατικό της αεροπορίας από 
τον οποίο απαίτησε 29.500 ευρώ. Αυτό έγινε τον Ιούνιο του 2013. Ο απόστρατος 
ξεκίνησε να καταβάλει τµηµατικά τα χρήµατα. 

Στις αρχές του 2014 όµως ζήτησε από τον 53χρονο να του δώσει την απόδειξη για 
την καταβολή των χρηµάτων προκειµένου να τη δώσει στο λογιστή του. 

Οι δικαιολογίες και τα διάφορα προσχήµατα, αλλά και το θράσος του 53χρονου που 
του ζήτησε εκ νέου 20.000 ευρώ, δήθεν για την προώθηση του φακέλου, οδήγησαν 
τον απόστρατο στα γραφεία των «αδιάφθορων» της αστυνοµίας. 

Τα χρήµατα προσηµειώθηκαν, το ραντεβού κανονίστηκε στο Περιστέρι και µόλις ο 
53χρονος παρέλαβε την προκαταβολή των 5.000 ευρώ οι αστυνοµικοί του πέρασαν 
χειροπέδες. 

Στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 63χρονος πολιτικός µηχανικός. Στην 
υπόθεση εµπλέκεται και ένας 48χρονος, ο οποίος φέρεται πως προσέγγιζε τους 
ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες. 

πηγή naftemporiki.gr 

10.07.2014 Ανακοινώσεις διαπίστωσης πλήρωσης όρων και µη πλήρωσης όρων 
δυνητικά εντασσόµενων έργων στο Πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, 
Εµπορίου – Υπηρεσιών» 

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) τα ονόµατα των 
επιχειρήσεων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, 
Εµπορίου – Υπηρεσιών» µε τον όρο της υλοποίησης του 30% του έργου τους µέχρι 
τέλος Μαρτίου και υλοποίησαν την σχετική υποχρέωση τους. 

11.07.2014 Επιστολή προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Μίχαλου πρός τον Υπουργό 
Ανάπτυξης για το πρόγραµµα ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκο ∆ένδια 
απέστειλε σήµερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και του ΕΒΕΑ 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σχετικά µε τα προβλήµατα που έχουν παρατηρηθεί στην 
ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραµµα «Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης, του 
Τουρισµού και του Εµπορίου – Υπηρεσιών». 

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: 

«Κύριε υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή µου, θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι έχουν παρατηρηθεί 
σηµαντικά προβλήµατα στην ένταξη δυνητικών δικαιούχων στο πρόγραµµα 
«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
Μεταποίησης, του Τουρισµού και του Εµπορίου – Υπηρεσιών».  



Βασικός λόγος των προβληµάτων είναι η διευκρινιστική εγκύκλιος που υπογράφεται 
από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε την οποία 
οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης δεν είχαν, ούτε και έχουν τη δυνατότητα να 
προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις σε ό,τι αφορά την πληρότητα του φακέλου 
που υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι και στην ορθότητα των στοιχείων που 
περιλαµβάνονται σε αυτόν.  

∆εδοµένου ότι: 

- η ορισθείσα ως καταληκτική ηµεροµηνία (30.06.2014) για την ένταξη των εν θέµατι 
δικαιούχων παρήλθε, 

- εκ των ανακοινωθέντων αποτελεσµάτων προκύπτει ότι ικανός αριθµός 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν εντάχθηκε, αν και είχε υλοποιήσει το 30% του 
συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού, 

- η κύρια αιτία αποκλεισµού της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών των επιχειρήσεων 
είναι η έλλειψη δικαιολογητικών που θα µπορούσαν να κριθούν ως µη ουσιώδους 
σηµασίας, 

- εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, αρκετά βρίσκονται στα χέρια των επενδυτών 
φέροντας εµπρόθεσµη ηµεροµηνία, 

- οι Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης δεν είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά, λόγω της µε Α.Π.8524/2192/Α2/22-11-2013 επιστολής 
της Γ.Γ.ΕΣΠΑ, 

διαπιστώσαµε ότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ενδιάµεσου Φορέα 
∆ιαχείρισης για τους δυνητικούς δικαιούχους είναι ιδιαίτερα αυστηρό και δε δίνει 
περιθώρια διόρθωσης της όποιας αβλεψίας ή παράλειψης από πλευράς των 
επενδυτών. Υπό την έννοια αυτή, δηµιουργούνται συνθήκες απόρριψης µεγάλου 
αριθµού επενδυτών, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν ήδη εκτελέσει κατ’ ελάχιστον 
το 30% του έργου τους.  

Παρακαλούµε, λοιπόν, είτε να δοθεί στις ως άνω επιχειρήσεις η δυνατότητα να 
υποβάλουν αιτήµατα θεραπείας, είτε να ορισθεί συγκεκριµένη προθεσµία 
προσκόµισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών στους οικείους Ενδιάµεσους Φορείς 
∆ιαχείρισης». 

14.07.2014 Υπερκάλυψη του στόχου απορρόφησης Κοινοτικών κονδυλίων στο 
πρώτο εξάµηνο του 2014 

Για τέταρτο συνεχόµενο εξάµηνο η Ελλάδα κατάφερε να υπερκαλύψει το στόχο 
απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων που έχει τεθεί από το µνηµόνιο. Συγκεκριµένα, 
στο πρώτο εξάµηνο του 2014 οι απορροφήσεις έφθασαν σε 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1 
δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος (υπερκάλυψη 140 %). 

Υπέρβαση του στόχου επιτυγχάνεται συνεχώς από το δεύτερο εξάµηνο του 2012 και 
µετά. Συγκεκριµένα: 



-Στο β΄ εξάµηνο του 2012 απορροφήθηκαν 2,564 δισ. ευρώ έναντι στόχου 2,499 δισ. 
(υπερκάλυψη 102,64 %). 

-Για το 2013 ο στόχος ήταν 3,89 δισ. ευρώ και απορροφήθηκαν 4,6 δισ. (υπερκάλυψη 
118 %). 

Υπενθυµίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται την 3η θέση µεταξύ των «28» ως προς την 
απορρόφηση των κονδυλίων, από 18η τον Ιούνιο του 2012. 

Η ολοκλήρωση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ καθώς και η έγκαιρη 
προετοιµασία και έγκριση από την ΕΕ του νέου προγράµµατος θα επιτρέψουν τη 
µετάβαση από την παλιά στη νέα προγραµµατική περίοδο χωρίς κενά και 
καθυστερήσεις. Ήδη όπως είναι γνωστό το ελληνικό πρόγραµµα έχει εγκριθεί από 
την ΕΕ και εκκρεµεί η έγκριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

22.07.2014 Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων σε πρόγραµµα Νέων 
Ελεύθερων Επαγγελµατιών  

Ο ΟΑΕ∆ ανακοίνωσε τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο 
πρόγραµµα προώθησης στην απασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, µε το 
διακριτικό τίτλο «Επιχειρηµατικότητα νέων µε έµφαση στην καινοτοµία» 

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 έως 35 ετών που επιθυµούν να 
αναπτύξουν καινοτόµο επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Ως καινοτοµία θεωρείτε η ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων τα οποία 
µπορούν να έχουν άµεση χρηστική και εµπορική εφαρµογή. 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ανέρχεται σε 12 µήνες και οι ωφελούµενοι θα λάβουν 
10.000 ευρώ, από τον ΟΑΕ∆, για την κάλυψη των εξόδων της επιχείρησης τους. 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε αυτό µπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 
2014  

31.07.2014 Παράταση του προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων 
Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και 
σεβασµό στο περιβάλλον» 

Νέα καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των έργων στα πλαίσια του 
προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών. 
Μετακινούµε την Ελλάδα µε ασφάλεια και σεβασµό στο περιβάλλον» ορίζεται η 
30/6/2015 

04.08.2014 Κονδύλια 3 δισ. ευρώ σε µµε για υλοποίηση καινοτόµων ιδεών 

Τα πρώτα αποτελέσµατα του νέου µέσου για τις µµε, µε προϋπολογισµό 3 δισ. ευρώ, 
που δροµολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» για να 



βοηθήσει τις καινοτόµες µικρές επιχειρήσεις να προωθήσουν τις ιδέες τους από το 
εργαστήριο στην αγορά ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Συνολικά, 155 µικροµεσαίες επιχειρήσεις από 21 χώρες (κράτη µέλη της Ε.Ε. ή 
χώρες που συνδέονται µε το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020») θα λάβουν από 50.000 
ευρώ η καθεµία για να χρηµατοδοτήσουν µελέτες σκοπιµότητας µε στόχο την 
ανάπτυξη της στρατηγικής τους όσον αφορά την καινοτοµία. 

Οι ισπανικές µµε σηµείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία στον πρώτο γύρο, µε 39 επιλεχθείσες 
προτάσεις, ενώ αµέσως µετά κατατάχθηκαν µµε από το Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Ιταλία. Συνολικά, υποβλήθηκαν 2.666 αιτήσεις για τις πρώτες επιχορηγήσεις. Οι 
επιτυχόντες θα ενηµερωθούν επίσηµα τον Αύγουστο από τον Εκτελεστικό Οργανισµό 
για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), ο οποίος διαχειρίζεται το πρόγραµµα. 

Η Maire Geoghegan-Quinn, Ευρωπαία επίτροπος για την έρευνα, την καινοτοµία και 
τις επιστήµες, δήλωσε ότι «η ανταπόκριση στο νέο µέσο για τις µµε είναι 
ενθαρρυντική. Υπάρχει σαφής ζήτηση για αυτό το είδος στήριξης. Ελπίζουµε ότι 
πολλά από τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα ωριµάσουν και θα 
γίνουν πραγµατικά προϊόντα και υπηρεσίες, δηµιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας για τις οικονοµίες µας. Θέλουµε να αναπτυχθούν οι πρωτοπόροι της 
καινοτοµίας». 

Το µέσο για τις µµε αποτελεί βασικό στοιχείο της χρηµατοδότησης για µικρές 
επιχειρήσεις που διατίθεται στο πλαίσιο του «Ορίζοντα 2020». Το µέσο αυτό, µε 
προϋπολογισµό περίπου 3 δισ. ευρώ για περίοδο επτά ετών, παρέχει γρήγορες και 
απλές επιχορηγήσεις για µελέτες σκοπιµότητας όσον αφορά την επιχειρηµατική 
καινοτοµία (Στάδιο 1) και έργα επίδειξης (Στάδιο 2). Οι ιδέες που είναι ώριµες για 
επενδύσεις µπορούν επιπλέον να επωφεληθούν από συµβουλές επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης και άλλες υπηρεσίες στήριξης (Στάδιο 3). 

Με το µέσο για τις µµε η Ευρωπαϊκή Ενωση θέλει να χρηµατοδοτήσει τις πιο 
καινοτόµες µικρές εταιρείες, που έχουν όµως υψηλό δυναµικό ανάπτυξης. Η 
διαδικασία υποβολής αίτησης είναι εύκολη, αλλά µόνο τα καλύτερα έργα µπορούν να 
αναµένουν χρηµατοδότηση. Τα επιλέξιµα θέµατα καθορίζονται στο πρόγραµµα 
εργασίας του «Ορίζοντα 2020» σχετικά µε την «καινοτοµία στις µµε». 

Οι αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε, αλλά αξιολογούνται τέσσερις 
φορές ανά έτος. Τα σηµερινά αποτελέσµατα αφορούν αιτήσεις που ελήφθησαν µέχρι 
την πρώτη καταληκτική ηµεροµηνία για τις επιχορηγήσεις του Σταδίου 1 της 18ης 
Ιουνίου 2014. Οι επόµενες καταληκτικές ηµεροµηνίες για την αξιολόγηση είναι η 24η 
Σεπτεµβρίου 2014 για το Στάδιο 1 και η 9η Οκτωβρίου για το Στάδιο 2. 

Το 2014 αναµένεται ότι θα χρηµατοδοτηθούν περίπου 645 έργα (Στάδια 1 και 2), ενώ 
το 2015 ο αριθµός των έργων θα αυξηθεί σε 670. 
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07.08.2014 Παράταση της δράσης «Εκσυγχρονισµός Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων" 



Από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ανακοινώθηκε παράταση της ηλεκτρονικής 
υποβολής της δήλωσης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που εµπίπτουν 
στη 2η και 3η απόφαση ένταξης για τη δράση «Εκσυγχρονισµός Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίµων». Συγκεκριµένα η παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
ολοκλήρωσης αφορά µόνο τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί µε : 

• την 2η Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην ∆ράση 
«Εκσυγχρονισµός Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων» µε αριθ. Πρωτ. Φ2-1102/28-04-
2014 (Α∆Α: ΒΙ09Φ-ΕΧ13). Συγκεκριµένα για τις πράξεις µε ηµεροµηνία απόφασης 
αποδοχής & έγκρισης αίτησης 30/04/2014 και ηµεροµηνία λήξης υλοποίησης έργου 
30/07/2014, ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης ολοκλήρωσης 
ορίζεται η 15 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 24:00. 

• την 3η Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην ∆ράση 
«Εκσυγχρονισµός Πρατηρίων Υγρών Καυσίµων» µε αριθ. Πρωτ. Φ2-1286/12-05-
2014 (Α∆Α: ΒΙΦ∆Φ-Β5Ν). Συγκεκριµένα για τις πράξεις µε ηµεροµηνία απόφασης 
αποδοχής & έγκρισης αίτησης 16/05/2014 και ηµεροµηνία λήξης υλοποίησης έργου 
16/08/2014, ορίζεται η 30 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 24:00 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισηµαίνεται ότι η παράταση αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή 
των δηλώσεων ολοκλήρωσης και όχι στην υλοποίηση του φυσικού και 
οικονοµικού αντικειµένου των επενδυτικών σχεδίων.  

27.08.2014 Παράταση του προγράµµατος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλου, τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράµµατος «Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» και δόθηκε παράταση στην προθεσµία 
ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα έως την 30/11/2014, για 
όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλλει αίτηµα 6µηνης παράτασης υλοποίησης του 
έργου τους πριν την προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων τους. 

29.08.2014 Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου µέσω ΕΣΠΑ 

Την επιδότηση επιτοκίου των παλαιών δανείων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, κατά 
δυο ή τρεις µονάδες, µέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, επιδιώκει η ελληνική 
κυβέρνηση. 

Το θέµα έθεσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος ∆ένδιας στον επικεφαλής της 
Οµάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρο 
του ΕΛΚ Manfred Weber. Σύµφωνα µε πληροφορίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
ήταν θετική η ανταπόκριση του Μάνφρεντ Βέµπερ στο ελληνικό αίτηµα. 

Η επιδότηση των παλαιών επιχειρηµατικών δανείων, µέσω της µείωσης του επιτοκίου 
απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική κυβέρνηση που ψάχνει τρόπους για τη στήριξη των 
µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων που καλούνται να καταβάλουν επιτόκιο 
υψηλότερο κατά 3-4 µονάδες από αυτό που καταβάλουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις. Υπολογίζεται, ότι το µέτρο αφορά περίπου 35.000 επιχειρήσεις, οι 



οποίες απασχολούν 100.000-125.000 άτοµα, συνεισφέρουν 4% στο ΑΕΠ και κατά 
7% στις εξαγωγές. 

Μέχρι στιγµής πάντως, η Κοµισιόν έχει απαντήσει αρνητικά στο ελληνικό αίτηµα και 
για το λόγο αυτό ο κ. ∆ένδιας επιδιώκει να διαµορφώσει συµµαχίες για την 
επανεξέτασή του. Ήδη η γερµανική πλευρά έχει ταχθεί θετικά, ενώ το θέµα έχει 
συζητηθεί επίσης και µε τον αρµόδιο Επίτροπο για τα Περιφερειακά Ταµεία Γιοχάνες 
Χάν. 

01.09.2014 Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη µιας δοµηµένης πορείας εισόδου των άνεργων 
νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε 
θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας. 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί µία ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων που 
θα περιλαµβάνει: 

• Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών 

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας συνολικής 
διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την οµαλή ένταξη και 
ενσωµάτωση του καταρτιζόµενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ 
φάση και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται µε τις προδιαγραφές της 
θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό 
της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 µήνες. 

• Υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζοµένων 
από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που 
αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / 
δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην 
τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόµενου από τον πάροχο 
κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, µέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) 
σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την µετατροπή της πρακτικής άσκησης του 
καταρτιζόµενου σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην 
επιχείρηση πρακτικής 

Στο πλαίσιο µελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του 
ωφελουµένου µετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι 
όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείµενο άλλης 
δράσης. 

Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. 

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων 
και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο 
Ωφελουµένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η 



οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). 

Το φυσικό αντικείµενο της δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 
30/06/2016. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στο ποσό 108.000.000 Eυρώ. 

Συνολικά αναµένεται να ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 25 µέχρι 29 
ετών, εκ των οποίων: 

• 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ  

• 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

09.09.2014 Μέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου οι αιτήσεις για το Πρόγραµµα «SME 
Instrument» (Εργαλείο για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις) 

Μέσω του προγράµµατος επιδοτούνται, απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτύξουν εξαιρετικά καινοτόµες ιδέες 
µε Ευρωπαϊκή ή παγκόσµια απήχηση. 

Το πρόγραµµα παρέχει πλήρη υποστήριξη της επιχειρηµατικής καινοτοµίας από το 
στάδιο της σύλληψης και του σχεδιασµού επιχειρηµατικής ιδέας (φάση Ι), την 
εκτέλεση και επίδειξη του επιχειρηµατικού σχεδίου (φάση II) ως και την 
εµπορευµατοποίηση του σχεδίου (φάση ΙΙΙ). 

10.09.2014 Υπ. Ανάπτυξης: Τόνωση της απασχόλησης µε ενίσχυση του επιχειρείν 

Ειδικές παρεµβάσεις για την αύξηση της απασχόλησης µέσω της ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας και της αυτοαπασχόλησης επεξεργάζεται να θέσει σε εφαρµογή 
το επόµενο διάστηµα το υπ. Ανάπτυξης. 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας της προγραµµατικής 
περιόδου 2014-2020 προγραµµατίζεται η προκήρυξη στοχευµένων δράσεων που θα 
παράσχουν χρηµατοδοτικά κίνητρα για τη δηµιουργία καινοτόµων πολύ µικρών και 
µικρών επιχειρήσεων. 

Οι παρεµβάσεις αυτές εκτιµάται ότι θα έχουν τη δοµή των προηγούµενων 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής 
επιχειρηµατικότητας.  

Προτεραιότητα των εν λόγω παρεµβάσεων θα αποτελέσει η στήριξη για την 
ανάπτυξη υγιούς επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 
και της επιχειρηµατικότητας των νέων. 

Οσον αφορά τους νέους, οι παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν κυρίως προς την 
κατεύθυνση στήριξης αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή επαγγελµατικών 
σχολών. 



Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, καθώς θα ενισχύεται και η πρόσληψη τουλάχιστον ενός 
υπαλλήλου. 

Μόχλευση για start up 

Για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η µόχλευση πόρων και µέσων, στο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικών πόρων και εργαλείων για τη δηµιουργία νέων και καινοτόµων 
επιχειρήσεων (start up), ενώ θα δοθούν στοχευµένες συµβουλευτικές και µη 
υπηρεσίες για την καθοδήγηση και την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηµατικότητας. 

Οι παρεµβάσεις 

Τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται από την υλοποίηση των συγκεκριµένων 
παρεµβάσεων είναι τα εξής: 

* Προώθηση της νεανικής επιχειρηµατικότητας µε χαρακτηριστικά έντασης γνώσης. 

* Προώθηση γυναικείας επιχειρηµατικότητας. 

* Μείωση ποσοστού ανεργίας νέων. 

Ενδεικτικές δράσεις που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τη συγκεκριµένη 
προτεραιότητα είναι οι εξής: 

1. Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηµατικότητας: Η δράση αναφέρεται σε στήριξη των 
υποψήφιων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων. Η 
συγκεκριµένη δράση εστιάζει κυρίως σε γυναίκες, άνεργες ή απειλούµενες από 
ανεργία αλλά και ήδη αυτοαπασχολούµενες µε προτεραιότητα σε υποψήφιες που 
εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. 

Επίσης, η δράση θα υποστηρίξει τις επιχειρηµατικές προτάσεις που θα συµβάλουν 
και στη δηµιουργία νέων βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, ενισχύοντας τις 
επιχειρηµατικές ιδέες που προβλέπουν την πρόσληψη τουλάχιστον ενός υπαλλήλου. 

2. Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας νέων: Η δράση αναφέρεται στην παροχή 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών κατάρτισης και καθοδήγησης (mentoring) σε νέους 
εξειδικευµένους και καταρτισµένους δυνητικούς επιχειρηµατίες (π.χ. απόφοιτοι 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι επαγγελµατικών σχολών) για την έναρξη 
άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που δηµιουργούν 
νέες βιώσιµες θέσεις απασχόλησης, µέσω της πρόβλεψης για πρόσληψη τουλάχιστον 
ενός υπαλλήλου. 

Σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η µείωση της ανεργίας µέσω της ανάπτυξης 
νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

Στατιστικά στοιχεία 



Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολουµένων 
στην Ε.Ε.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2012, το 32% των 
απασχολουµένων στην Ελλάδα αυτοαπασχολείται, έναντι 15,1% στην Eυρωζώνη και 
15,2% στην Ε.Ε. (32,8 εκατοµµύρια αυτοαπασχολούµενοι). 

Το γεγονός αυτό συνδέεται άµεσα µε τις δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις που 
επικρατούν στη χώρα λόγω της οικονοµικής κρίσης, καθώς η δυσκολία εύρεσης 
εργασίας ώθησε ένα µεγάλο µέρος του µη ενεργού εργατικού δυναµικού να στραφεί 
προς την αυτοαπασχόληση.  

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, το 28% των αυτοαπασχολουµένων στην Ε.Ε. 
διαθέτει υπαλλήλους, έναντι 22,4% στην Ελλάδα. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι παρ όλο που υπάρχει µία σαφής κατεύθυνση προς 
την αυτοαπασχόληση, υπάρχει δυσκολία ανάπτυξης υγιούς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, αφενός λόγω του συρρικνωµένου οικονοµικού περιβάλλοντος που 
δραστηριοποιούνται και αφετέρου λόγω της έλλειψης επιχειρησιακών γνώσεων και 
κουλτούρας.  
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22.09.2014 Μέχρι 30/09 οι αιτήσεις για την Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Αθήνας 

Η πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ αφορά στη δηµιουργία και λειτουργία θερµοκοιτίδας 
επιχειρηµατικότητας, όπου θα φιλοξενηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), για 
χρονικό διάστηµα ως 18 µηνών. 

Στόχος είναι η ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας, σε τοµείς που είτε 
παραδοσιακά σχετίζονται µε τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτοµίες είτε 
όχι, όπως παραδοσιακά επαγγέλµατα διαφοροποιώντας τα όµως και στηρίζοντας τα 
µέσω της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτοµιών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κλάδοι: Βιοµηχανικός Σχεδιασµός και 
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Ανάπτυξη Εµπορικής ∆ραστηριότητας σε συνδυασµό µε 
καινοτόµες ∆ιαδικασίες / Προϊόντα της Εµπορικής Επιχείρησης, Εφαρµογών και 
Μελετών σε θέµατα Ενεργειακής Πολιτικής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος κ.α. 

Σχεδιάζεται, συνολικά, η φιλοξενία 50 επιχειρηµατικών σχηµάτων. 

Η Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας «Θ.Ε.Α.» θα παρέχει στις 
επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν, τις παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Φιλοξενία – Στέγαση των επιχειρηµατικών οµάδων 

2. Εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νοµικά και λογιστικά 
θέµατα, ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου, θέµατα ανθρώπινου δυναµικού) 



3. Εξειδικευµένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης 

4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηµατικών οµάδων 

5. Συντονισµό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών οµάδων 

23.09.2014 Έξι Ενεργά Τοπικά Προγράµµατα Leader 

Μέσω των προγραµµάτων Leader παρέχεται επιδότηση σε ιδιωτικές επενδύσεις που 
θα υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές στους τοµείς του τουρισµού, της µεταποίησης, 
του εµπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας. 

Οι δραστηριότητες που καλύπτονται απο τα προγράµµατα Leader, ενδεικτικά, 
αφορούν σε: 

• Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 

(ενδεικτικά παραδείγµατα επιλέξιµων επιχειρήσεων: µονάδες γιαούρτης, µονάδες 
τυποποίησης µελιού, τυποποιητήρια ελαιολάδου, οινοποιεία, συσκευαστήρια 
οπωροκηπευτικών, µονάδες παραγωγής µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού) 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 
διανυκτέρευσης 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 
µετά την πρώτη µεταποίηση 

Τα ποσοστά επιδότησης κυµαίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις από 50% έως 
60%. 

Το ανώτατο ύψος της κάθε επένδυσης κυµαίνεται απο 

€ 300.000 έως € 600.000 

Ακολουθεί παρουσίαση των νοµών για τους οποίους υπάρχει ήδη προκήρυξη σε ισχύ 
και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων σε κάθε νοµό. 

ΝΟΜΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 26/09/2014 

ΣΕΡΡΩΝ 10/10/2014 



ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 10/10/2014 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17/10/2014 

ΚΙΛΚΙΣ 06/10/2014 

ΚΟΖΑΝΗΣ 31/10/2014 

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα (νοµό) που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε 
µαζί µας. 

25.09.2014 2014 - 2020: Κονδύλια για την προώθηση νέων τεχνολογιών στις µµε 

Ο διπλασιασµός του ποσοστού των επιχειρήσεων και, ειδικά, των µικροµεσαίων, που 
χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ εντός της επόµενης δεκαετίας, τίθεται στους στόχους της 
νέας προγραµµατικής περιόδου 2014 - 2020. 

Συγκεκριµένα, στο σχεδιασµό του υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαµβάνεται η 
διαµόρφωση συγκεκριµένων παρεµβάσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων προς 
αυτήν την κατεύθυνση, καθώς η στρατηγική για την ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ 
στοχεύει στο να ενεργοποιήσει το σύνολο της αλυσίδας αξίας, µέσω της ενίσχυσης 
της ζήτησης για υπηρεσίες ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα µέσω της 
ενίσχυσης της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρµογών και ολοκληρωµένων 
λύσεων. 

Ηλεκτρονικό εµπόριο 

Ο σχεδιασµός των παρεµβάσεων αυτού του χαρακτήρα, απορρέει από το γεγονός ότι 
η Ελλάδα υστερεί σε κρίσιµους δείκτες που αφορούν σε ΤΠΕ και, ειδικότερα, στην 
ενσωµάτωση ΤΠΕ στις επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ηλεκτρονικό εµπόριο, όπου το 2013 µόλις 
25% των Ελλήνων πραγµατοποίησαν αγορές µέσω ∆ιαδικτύου, ενώ µόνο το 15% των 
µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων και το 8% των µµε δραστηριοποιούνται στο χώρο 
του ηλεκτρονικού εµπορίου. Παρατηρείται, λοιπόν, περιορισµένη εκµετάλλευση των 
δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις (κυρίως τις µικροµεσαίες). 

Επίσης, ο αριθµός των ελληνικών επιχειρήσεων, που στοχεύουν µέσω του 
ηλεκτρονικού εµπορίου στις διεθνείς αγορές, είναι ακόµα µικρότερος. Συνεπώς, ο 
συγκεκριµένος ειδικός στόχος σκοπό έχει να αναδείξει τον τοµέα ψηφιακής 
οικονοµίας (ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ΤΠΕ) σε βασικό αναπτυξιακό πυλώνα, ο 
οποίος θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την καινοτοµία και 
την εξωστρέφεια της εγχώριας ψηφιακής παραγωγής, ενώ αναµένεται να 
αντιµετωπίσει και να καλύψει τις ανάγκες και προκλήσεις του τοµέα ΤΠΕ. 

Η στρατηγική περιέχει την παραδοχή ότι εφόσον δηµιουργηθεί το απαραίτητο 
µοντέλο λειτουργίας από τους παρόχους υπηρεσιών, η ενεργοποίηση της αλυσίδας θα 
δηµιουργήσει µια συνεχώς ενισχυόµενη ζήτηση και προσφορά, που θα οδηγήσει στην 
αυτόνοµη ανάπτυξη της αγοράς. Κι αυτό, καθώς η επιχειρηµατική καινοτοµία µε 



βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και του εξωστρεφούς προσανατολισµού των ελληνικών 
επιχειρήσεων ΤΠΕ, µέσω της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, όπως και 
του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Αλλωστε, ο κλάδος ΤΠΕ αποτελεί βασικό κοµµάτι στην παραγωγική αλυσίδα όλων 
των στρατηγικών κλάδων, αφού λειτουργεί µε σκοπό να εξυπηρετεί τις ολοένα 
αυξανόµενες ανάγκες τους, όπως αυτές διαµορφώνονται από τις παγκόσµιες 
τεχνολογικές τάσεις. Για την ενίσχυση των υπηρεσιών ΤΠΕ, παρεµβάσεις θα πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν τόσο για την ενίσχυση της προσφοράς όσο και για την τόνωση 
της ζήτησης των υπηρεσιών. Βασική παράµετρος ψηφιακής ανάπτυξης αποτελεί η 
προώθηση της αλλαγής του υποδείγµατος παραγωγής έργων ΤΠΕ, µε την επέκταση 
χρήσης καινοτόµων τρόπων ανάπτυξης και λειτουργίας των συστηµάτων/εφαρµογών 
και υποδοµών, όπως προµήθειες ψηφιακών υπηρεσιών στο νέφος. 

Στόχος των παρεµβάσεων 

Ειδικότερα, οι υπό διαµόρφωση παρεµβάσεις που θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο του 
νέο ΕΣΠΑ, στοχεύουν κυρίως στα εξής: 

* Στη στήριξη της υιοθέτησης των αναδυόµενων τεχνολογιών και δικτύων στο χώρο 
της ψηφιακής οικονοµίας. 

* Στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και στην ενίσχυση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

* Στην ενίσχυση της επιχειρηµατικής καινοτοµίας µε βάση τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

* Στην ενίσχυση επιχειρηµατικότητας σε νέες αναπτυσσόµενες θεµατικές αγορές 
ΤΠΕ, υποστηριζόµενες από τεχνολογική ανάπτυξη. 

Σκοπός των παραπάνω πτυχών, είναι η έγκαιρη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε 
νέες αναπτυσσόµενες θεµατικές αγορές ΤΠΕ, κατά τα πρώτα στάδια της εµφάνισής 
τους σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Σηµαντική παράµετρος για αυτό το στόχο, αποτελεί η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ή 
η βελτίωση των ήδη υπαρχουσών, µέσω τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στις ΤΠΕ θα αναβαθµίσουν επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες και θα ενισχύσουν τοµείς της οικονοµίας, στους οποίους η χώρα 
παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ενδεικτικά, επίκαιρα παραδείγµατα θεµατικών 
αγορών µπορούν να αφορούν σε υπηρεσίες µηχανής προς µηχανή, ανέπαφες 
συναλλαγές, όπως επίσης και η προσφορά υπηρεσιών στο νέφος από το κράτος. 

Ειδική µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας σε θεµατικές αγορές ΤΠΕ, που θα αναδειχθούν στο µέλλον. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΗΣΙΜΟΥ 

Πηγή naftemporiki.gr 



02.10.2014 Παρατάσεις για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού 
Νόµου 

Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται επιπλέον η 
προθεσµία των έξι (6) µηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής για την 
υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3908/11. Με τη νέα ρύθµιση ορίζεται ως καταληκτική 
ηµεροµηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31-3-
2015. 

Η σχετική ρύθµιση προστίθεται στη σειρά των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που έχει 
αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα της 
ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο 
ν.3299/04: 

Α) ∆όθηκε στους επενδυτές µε το Ν. 4242/2014 οριζόντια τελική παράταση της 
προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδύσεων έως την 31-12-2015, εκτός αν προβλέπεται 
απώτερη ηµεροµηνία στην απόφαση υπαγωγής. 

Β) Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το 50% της 
επένδυσης έως την 31-12-2014, µπορούν να αιτηθούν παράτασης ώστε να 
ολοκληρώσουν την επένδυση τους µέχρι την 31-12-2016. Σχετικές αιτήσεις θα πρέπει 
να υποβληθούν έως την 30-06-2015. 

Γ) Κατ΄εξαίρεση, για όσες επιχειρήσεις δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα 
παραπάνω χρονοδιαγράµµατα, λόγω αιτιολογηµένων ειδικών και απρόβλεπτων 
δυσχερειών, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν έως την 30-6-2014 
παράταση προκειµένου να ολοκληρώσουν την επένδυση τους έως 31-12-2016. Τα 
σχετικά αιτήµατα θα έχουν κριθεί εντός του 2014. 

09.10.2014 EΣΠΑ - 600 εκ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι στην Αγορά 

Κατά 10,3% αυξήθηκε µέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ο ρυθµός απορρόφησης των 
χρηµατοδοτήσεων του ΕΣΠΑ (Συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος Π∆Ε), σε σχέση µε το 
αντίστοιχο διάστηµα του 2013. 

Συγκεκριµένα , όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος , το ποσοστό απορρόφησης έφθασε στο 53,2% του 
συνόλου (από 48,3 % την ίδια περίοδο το 2013), προσθέτοντας επιπλέον ακόµα 600 
εκ. ευρώ πόρους στην Αγορά. 

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος , επανέλαβε την πρόθεση και την συνεχή προσπάθειά του-
που ήδη φαίνονται τα αποτελέσµατά της - για την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ µέχρι τις 31/12/2015, ώστε να «µην επιστρέψουµε ούτε ένα ευρώ στις 
Βρυξέλλες, από αυτά που µας ανήκουν».  

10.10.2014 Παράταση υλοποίησης των έργων στο πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ 
στο πλαίσιο των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013 



Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ µε γεωγραφική 
αρµοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας µε απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα 
Κωνστανινόπουλου δίνεται παράτασητου χρόνου ολοκλήρωσης των έργων όλων 
των οριστικά ενταγµένων ∆ικαιούχων στο πρόγραµµα 'Ενίσχυση Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου-Υπηρεσιών στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013" έως τις 30/6/2015. 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω παράταση αφορά αποκλειστικά όλους τους οριστικά 
ενταγµένους δικαιούχους και όχι τους ∆ικαιούχους των οποίων τα έργα τους 
εγκρίθηκαν υπό όρους (µετά από αίτηµα θεραπείας) και αναφέρονται στις υπ. αριθµ. 
Α.Π. 6979 4018 A2 06-06-2014 και Α.Π. 7550 4216 Α2 30-06-2014 Υπουργικές 
Αποφάσεις. 

Υπενθυµίζεται ότι, για τα εν λόγω έργα (εγκεκριµένα υπό όρους µετά από αίτηµα 
θεραπείας) εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα στις αντίστοιχες υπουργικές 
αποφάσεις, ήτοι: 

α. υποβολή έως την 31.10.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ της αίτησης 
επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιµου 
προϋπολογισµού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου 
ισόποσου τουλάχιστο µε το 20% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης και 

β. η επαλήθευση των ανωτέρω από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

Στην περίπτωση µη ανταπόκρισης των εν λόγω δικαιούχων (εγκεκριµένoι υπό όρους) 
στους παραπάνω όρους τα έργα τους θα απενταχθούν. 

Εντός ολίγων ηµερών αναµένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ της απόφασης. 

Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση για την υποβολή 
(ηλεκτρονική/εξωσυστηµική) αιτήµατος παράτασης από τους οριστικά ενταγµένους 
∆ικαιούχους του προγράµµατος. 

16.10.2014 Κονδύλια 4,9 δισ. από εµπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ έως το 
τέλος του 2015 

Σε ότι αφορά στην κατηγορία εµπροσθοβαρών δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, 
έχουν προγραµµατιστεί για πρόωρη δηµοπράτηση και προκήρυξη 735 δράσεις σε 
δώδεκα κατηγορίες - κλάδους της οικονοµίας. 

Ανά τοµέα οι δράσεις και ο προϋπολογισµός τους έχουν ως εξής: 

Για την προστασία του περιβάλλοντος θα προκηρυχθούν 280 δράσεις ύψους 1,7 δισ. 
ευρώ. 

Στον τοµέα των µεταφορών ετοιµάζονται 33 δράσεις προϋπολογισµού 996 εκατ. 
ευρώ. 



Στις 127 θα ανέλθουν οι δράσεις για τη χρηµατοδότηση µε 594 εκατ. ευρώ έργων που 
θα αφορούν τις χαµηλές εκποµπές ρύπων. 

Με 283 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις προκειµένου να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι δράσεις που ετοιµάζονται είναι 18. 

Για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας θα 
προκηρυχθούν 21 δράσεις συνολικού προϋπολογισµού 127,5 εκατ. ευρώ. 

Με 42 δράσεις ύψους 68,6 εκατ. θα προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και η 
καταπολέµηση της φτώχειας. 

Για την ενίσχυση της ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης προκηρύσσονται 85 
δράσεις 192,6 εκατ. 

Με 43 δράσεις ύψους 112,1 εκατ. ευρώ θα ενισχυθεί η επένδυση στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση. 

Με τέσσερις δράσεις έρχεται επιπλέον ενίσχυση 50 εκατ. για την προώθηση της 
απασχόλησης. 

Ο τοµέας της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας θα χρηµατοδοτηθεί µε 42 
εκατ. ευρώ µέσα από 49 δράσεις. 

Με 51,5 εκατ. ευρώ προβλέπεται η ενίσχυση για την προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή. Ετοιµάζονται 23 δράσεις. 

24.10.2014 Έρχονται νέα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για την γυναικεία και νεανική 
επιχειρηµατικότητα 

Σύµφωνα µε πληροφορίες του "Έθνους" βρίσκονται σε φάση προετοιµασίας 
καινούργιοι κύκλοι της νεανικής καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας και στήριξης της 
γυναικείας απασχόλησης µέσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. 

Πηγές αναφέρουν ότι τα δύο προγράµµατα που θα χρηµατοδοτούν νέους και 
ανέργους άνω των 18 ετών, ώστε να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, όπως και 
άνεργες ηλικίας µέχρι 64 ετών, θα έχουν σχεδόν τα ίδια κριτήρια µε τους 
προηγούµενους κύκλους. 

Επιδοτήσεις σε άνεργες 18 έως 64 ετών για ίδρυση επιχειρήσεων 

Ενισχύσεις έρχονται και για άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ώς 64 ετών προκειµένου να 
ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ακόµη και µέσα στο σπίτι τους 

Πρόκειται για τον νέο κύκλο του προγράµµατος ΕΣΠΑ 

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Ανάπτυξης δικαιούχοι των επιδοτήσεων 
θα είναι γυναίκες άνεργες από 18 εως 64 ετών που προσδιορίζονται ως εξής 



Έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και 
βρίσκονται σε αναζήτησης ανεργίας έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική 
επιχείρηση κατα την τελευταία τριετία δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

Αυτοαπασχολούµενες µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο της 
φτώχειας που ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες των οποίων ο 
εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α βαθµού εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης 

Οι γυναίκες που θέλουν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µπορούν να ανοίξουν 
οποιαδήποτε επιχείρηση. 

27.10.2014 Μέχρι τέλος Νοεµβρίου η προκήρυξη για τη νέα επιχειρηµατικότητα 

Θα είναι χωρίς όριο ηλικίας και µέσω ΕΣΠΑ 

Το αργότερο σε ένα µήνα, περί τα τέλη Νοεµβρίου, δηλαδή, θα ανακοινωθεί η 
προκήρυξη για τη νέα επιχειρηµατικότητα, χωρίς όριο ηλικίας, µέσω ΕΣΠΑ. Για τη 
δράση αυτή θα αξιοποιηθούν τα 100 από τα 270 εκατοµµύρια των εµπροσθοβαρών 
δράσεων. 

Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σε 
συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθµό «Σταρ». 

Σε ό,τι αφορά τη δράση για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχει ολοκληρωθεί, 
αφορά, όπως είπε, 14 χιλιάδες δικαιούχους και δυνητικά δικαιούχους, αλλά σηµείωσε 
ότι ένα ποσοστό άνω του 60%, ενώ έχουν λάβει έγκριση δεν έχουν προχωρήσει την 
επένδυση. 

Ο υφυπουργός εκτιµά ότι βασικός λόγος που δεν προχωρούν στην υλοποίηση της 
επένδυσης είναι το ασταθές πολιτικό περιβάλλον. 

Ακόµη, τόνισε ότι το νέο νοµοσχέδιο ΕΣΠΑ που ετοιµάζεται, βρίσκεται στη φάση 
της εσωτερικής διαβούλευσης «και εκκρεµούν κάποια πράγµατα που πρέπει να 
συζητηθούν». 

Για τα «κόκκινα» δάνεια ανέφερε ότι το νοµοσχέδιο θα είναι έτοιµο στις αρχές 
Νοεµβρίου και ότι «υπήρξε εξαιρετική συνεργασία µεταξύ των δυο κοµµάτων». Οι 
όποιες απαιτούµενες ενέργειες από το υπουργείο Ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και 
οι καθυστερήσεις δεν αφορούν το υπουργείο Ανάπτυξης, σηµείωσε. 

Πηγή newsbeast.gr 

05.11.2014 Αναστολή υποβολής αιτήσεων του Μέτρου 123 Α 

Σύµφωνα µε υπουργική απόφαση ανεστάλη για 20 µέρες η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων ενίσχυσης για το Μέτρο 123Α «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 



τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας», του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013, που αφορά τη µεταποίηση και εµπορία αγροτικών 
προϊόντων. 

Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι µε νέα Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί η 
άρση της αναστολής ή και η λήξη της 3ηςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
του Μέτρου. 

Το πρόγραµµα αφορά τόσο υπάρχουσες, όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις µε 
επιχειρηµατικά σχέδια στη ζωική (τοµέας κρέατος, γάλακτος, αυγών, πουλερικών και 
κουνελιών, διαφόρων ζώων- κουκουλίων, σαλιγκαριών και µελιού) και φυτική 
παραγωγή (φυτά µεγάλης καλλιέργειας – δηµητριακά, ρύζι, ελαιούχα προϊόντα, 
οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, 
σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό). 

Ενδεικτικά παραδείγµατα επενδύσεων που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
είναι η ίδρυση τυροκοµείων, ίδρυση µονάδων παραγωγής γιαούρτης, ίδρυση µικρών 
µονάδων τυποποίησης - συσκευασίας µελιού, εκσυγχρονισµός ελαιοτριβείων, ίδρυση 
- επέκταση - συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου, ίδρυση και εκσυγχρονισµός 
οινοποιείων, µεταποίηση φρούτων (κονσερβοποιία - χυµοί). 

13.11.2014 Αµεση χρηµατοδότηση 25.000.000 ευρώ για το Πρόγραµµα: «Ενίσχυση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, 
τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών (ΠΕΠ)»  

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος ενέκρινε και υπέγραψε την άµεση χρηµατοδότηση του 
Προγράµµατος «Ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου-υπηρεσιών (ΠΕΠ)» µε 25 εκ. ευρώ. 

Η απόφαση αυτή, όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, δηµιουργεί τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση των χρηµατοδοτήσεων για το έργο, ενώ 
παράλληλα οδηγεί σε άµεσες πληρωµές όλων των δικαιούχων του Προγράµµατος 
που είχαν καθυστερήσει να πληρωθούν, µε αποτέλεσµα την άµεση ανακούφιση των 
επιχειρήσεών τους. 

14.11.2014 ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις µέχρι 40.000 ευρώ για startups 

Νέα ευκαιρία χρηµατοδότησης θα έχουν τόσο οι νεοφυείς επιχειρήσεις οι λεγόµενες 
και ως startups όσο και επιχειρήσεις σε λειτουργία µε κονδύλια που ανέρχονται σε 
100 εκατ. ευρώ απο το ΕΣΠΑ. Σε κάθε ένα απο τα δύο προγράµµατα θα διατεθούν 
χρηµατοδοτήσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ. 

Το νέο πρόγραµµα χρηµατοδότησης που έχει στα «σκαριά» το υπουργείο Ανάπτυξης 
για όσους θέλουν να στήσουν ή να εκσυγχρονίσουν την επιχείρησή τους που 
παρουσιάζει σήµερα ο Ελευθερος Τύπος προβλέπει ότι θα δοθεί ειδική 
«πριµοδότηση» για τους νέους και τις γυναίκες. Η πρώτη δράση θα απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις startups. Στο πλαίσιο αυτής, θα επιδοτείται µέχρι 40.000 ευρώ κάθε 
επιλέξιµο έργο, ενώ θα καλύπτονται στο 100% τα λειτουργικά έξοδα και οι θέσεις 
εργασίας. Σύµφωνα µε τους πρώτους υπολογισµούς του υπουργείου, εκτιµάται πως 



θα πάρουν το «πράσινο φως» περισσότερα από 5.000 επενδυτικά σχέδια. Η 
χρηµατοδότηση σε αυτή τη δράση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. 
Η δεύτερη δράση θα αφορά σε υφιστάµενες επιχειρήσεις. Πληροφορίες αναφέρουν 
πως η ενίσχυση σε αυτή την περίπτωση είναι µέχρι 200.000 ευρώ και µπορεί να 
καλύπτεται έως το 50% των επιλέξιµων δαπανών. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εντάσσονται σε έναn από τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας: 
αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, υγεία - φαρµακευτική βιοµηχανία, 
ενέργεια, υλικά - κατασκευές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και 
δηµιουργικές και πολιτιστικές βιοµηχανίες (έτοιµο ένδυµα, χειροτεχνία, αλλά και 
εκδόσεις βιβλίων, κινηµατογράφος κ.λπ.). Πρόκειται ουσιαστικά για τους κλάδους 
από τους οποίους µελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey Company 
εκτιµούν ότι µπορούν µέχρι το 2021 να δηµιουργηθεί πληθώρα νέων θέσεων 
εργασίας. Ο ένατος κλάδος στον οποίο αναφέρονται οι παραπάνω έρευνες και είναι 
πιθανό να εξαιρεθεί -µε βάση τις πρώτες πληροφορίες- είναι αυτός του τουρισµού, 
καθώς υπάρχει πρόθεση να ακολουθήσει αργότερα κάποιο πρόγραµµα αποκλειστικά 
για αυτόν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δράσεις που θα ενταχθούν, τελικά, στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να έχουν «χαρακτήρα» εξωστρέφειας, π.χ. προβολή στο 
εξωτερικό κ.λπ. Το συγκεκριµένο σκέλος του προγράµµατος θα χρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μέχρι το τέλος της βδοµάδας το 
υπουργείο σκοπεύει να κοινοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα, 
καθώς έως τότε αναµένεται να έχει πάρει την τελική του µορφή. Την επόµενη 
βδοµάδα θα υπάρξει µία προδηµοσίευση πρόσκλησης και έπειτα από 2-3 βδοµάδες 
θα ακολουθήσει η πρόσκληση για να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους 
ενδιαφερόµενους. Η τελευταία θα παραµείνει «στον αέρα» 2-3 µήνες, ώστε να 
µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τα επενδυτικά τους σχέδια µε όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Να σηµειωθεί δε ότι από την ηµέρα της προδηµοσίευσης 
µετράει η επιλεξιµότητα των δαπανών. Με άλλα λόγια, κάποιος που σκοπεύει να 
φτιάξει ή να εκσυγχρονίσει την επιχείρησή του µπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία 
πριν βγει η προκήρυξη. Εφόσον βγει και πάρει το «πράσινο φως», τα τιµολόγια που 
θα προσκοµίσει για να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από την 
ηµεροµηνία προδηµοσίευσης και µετά. Το «ανώνυµο» µέχρι στιγµής πρόγραµµα 
αποτελεί την πρώτη από τις εµπροσθοβαρείς δράσεις που θα βγάλει το υπουργείο 
Ανάπτυξης. Υπενθυµίζεται πως αυτές οι δράσεις είναι προγράµµατα που θα τρέξουν 
πριν την ώρα τους. Ουσιαστικά, το υπουργείο στέλνει την επόµενη βδοµάδα το 
σύνολο των προγραµµάτων στην Κοµισιόν µε σκοπό την έγκριση. Ωστόσο, για να µη 
χαθεί πολύτιµος χρόνος, οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια για να «τρέξουν» 
άµεσα κάποια προγράµµατα. 

πηγή www.dikaiologitika.gr 

17.11.2014 Εξαγγελίες δράσεων για την επιχειρηµατικότητα από το ΕΣΠΑ 2014-
2020  

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντινόπουλος, σε εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Παρασκευής, εξήγγειλε την ενεργοποίηση 
εµπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του 
ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισµού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες την 
ερχόµενη εβδοµάδα θα ακολουθήσει προδηµοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, 
που θα αφορούν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ), το 



Ανθρώπινο ∆υναµικό (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), αλλά και τέσσερις πιλοτικές δράσεις για 
την Έρευνα-Καινοτοµία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ). 

Ειδικότερα και µε βάση το σχεδιασµό του Υπουργείου, οι πρώτες δράσεις αφορούν 
στους τοµείς παρέµβασης της επιχειρηµατικότητας (συνολικού προϋπολογισµού 125 
εκατ. ευρώ) και των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, του ανθρώπινου δυναµικού 
και πιλοτικές δράσεις για την έρευνα και την καινοτοµία: 

Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηµατικότητα (50 εκ. ευρώ) 

Η δράση (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση 
υφιστάµενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τοµείς προτεραιότητας του 
ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισµού που θα αποτελέσει αντικείµενο χωριστής προκήρυξης) για 
δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισµού µε έµφαση της εξωστρέφειάς τους και της 
διείσδυσής τους σε νέες αγορές µε νέα προϊόντα /υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης 
αξίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο 
προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να κυµαίνεται από 20.000€ έως 
200.000€. Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% µε 
την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% µε την 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούµενων διοικητικών ελέγχων της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Β. Ανθρώπινο ∆υναµικό (75 εκ. ευρώ) 

∆ράση 1: Ολοκληρωµένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και της 
απασχόλησης 

Η δράση (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση 
επιχειρηµατικών σχεδίων µε κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις 
απασχόλησης. 

Οι κύριες επιλέξιµες δαπάνες αφορούν µεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, 
υποχρεώσεις ∆ΕΚΟ, αµοιβή συµβούλου, και πρόσληψη ενός ατόµου για ένα έως 
ενάµιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο 
προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να φτάσει µέχρι τις 40.000€. 

∆ράση 2: Στοχευµένες παρεµβάσεις στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων 
κατάρτιση-συµβουλευτική µε τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, 
Επιµελητηρίων κ.λπ. 

Οι παρεµβάσεις (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 25 εκατ. ευρώ) θα αφορούν κατά 
προτεραιότητα τους 9 τοµείς του ΕΠΑνΕΚ και θα περιλαµβάνουν δράσεις 
(ενδεικτικά: στον Τουρισµό, στην Εξωστρέφεια, στις ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λπ.) 

Γ. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτοµία (73 εκ. ευρώ) 

Παράλληλα, πρόκειται να «τρέξουν» τέσσερις πιλοτικές δράσεις στον τοµέα της 
έρευνας και της καινοτοµίας. Συγκεκριµένα: 



∆ράση 1: Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 

Η δράση (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 30 εκατ. €) αφορά χρηµατοδότηση ΠΑΒΕΤ, 
µε ∆ικαιούχους: εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε µεγέθους (προκήρυξη ανοιχτή 
για 6 µήνες, αξιολόγηση ανά τρίµηνο, εµπλουτισµός µητρώου αξιολογητών µε 
ιδιώτες) στους τοµείς υγεία-φάρµακα, αγροδιατροφή, Περιβάλλον, Ενέργεια. 

∆ράση 2: Βιοµηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσµάτων Έρευνας 

Η δράση (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 6 εκατ. €) αφορά στην αξιοποίηση των 
αποτελεσµάτων δηµόσια χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων (εθνικά καθώς και 
προηγούµενα Προγράµµατα Πλαίσιο της Κοινότητας) µέσω συµπράξεων 
Ερευνητικών Κέντρων µε επιχειρήσεις (δικαιούχοι: Ερευνητικά Κέντρα, 
Επιχειρήσεις). 

∆ράση 3: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων (∆ράσεις τύπου «Proof of 
Concept») 

Η δράση (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 7 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση νέων 
επιστηµόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες µετασχηµατισµού 
καινοτοµικών ιδεών σε επιχειρηµατικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρµογής τους. 
Ωφελούµενοι / δικαιούχοι: Νέοι επιστήµονες ή οµάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού 
ή µεταπτυχιακού διπλώµατος. 

∆ράση 4: Ανάπτυξη πιλοτικής δοµής καθετοποιηµένης υποστήριξης επιχειρήσεων 
Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου µε εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών. 

Η δράση (µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 30 εκατ. €) θα έχει ως δυνητικούς 
ωφελούµενους: επιχειρήσεις και επαγγελµατίες του κλάδου της αγροδιατροφής 
(παραγωγή, τυποποίηση, µεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγρο-διατροφής). 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τέλος την πρωτοβουλία του για την 
απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής φακέλου από τον υποψήφιο επενδυτή. 
Συγκεκριµένα, δήλωσε ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η υποβολή φακέλου µε αναλυτικά 
στοιχεία προσφορών για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο µέλλον, αλλά θα 
αρκεί ένας συνοπτικός προϋπολογισµός διαχωρισµού ποσών για κτιριακές και άυλες 
δαπάνες, µηχανολογικό εξοπλισµό και δαπάνες του αντικειµένου του έργου. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος επενδυτής θα εξοικονοµεί χρόνο και κόστος, θα 
απαλλάσσεται από µεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται 
και µελλοντικές τροποποιήσεις µε ανάλογες καθυστερήσεις και επιπλέον 
επιβαρύνσεις. 

26.11.2014 ∆ύο νέα προγράµµατα για το ΕΣΠΑ βρίσκονται στα σκαριά  

∆ύο νέα προγράµµατα για το ΕΣΠΑ βρίσκονται στα σκαριά και οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι θα υπάρξει επιδότηση 100% για δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και 
πιο συγκεκριµένα: 

• Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις 



• Επιχειρήσεις χοντρικού εµπορίου 

• Επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

• Τουριστικές επιχειρήσεις 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100% 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

• Ενοίκια 

• Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασµοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, 
ύδρευση, θέρµανση) 

• Ασφαλιστικές εισφορές ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτριας (ΟΑΕΕ) 

• ∆απάνες ίδρυσης επιχείρησης (λογιστή, συµβολαιογράφου κτλ) 

• ∆απάνες λογιστικής παρακολούθησης 

• ∆απάνες συµβούλου για τη σύνταξη του φακέλου συµµετοχής και την 
παρακολούθηση υλοποίησης του έργου 

• Έξοδα προβολής – διαφήµισης 

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας 

• ∆απάνες αγοράς α΄ υλών 

• Αποσβέσεις παγίων 

• ∆απάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου (πλήρης κάλυψη µισθού και εργοδοτικών 
εισφορών του υπαλλήλου, ο οποίος µπορεί να ειναι και συγγενικό πρόσωπο α 
βαθµού) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Οι δαπάνες, θα επιδοτούνται για 18 µήνες, ενώ µε το πέρας της υλοποίησης της 
επένδυσης δεν αναµένεται να υπάρχει περαιτέρω υποχρέωση των επιχειρηµατιών. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός της κάθε πρότασης µπορεί να κυµαίνεται έως 40.000 ευρώ (µε 
ελάχιστο ύψος πρότασης τα 10.000 ευρώ). 



∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα θα έχουν άντρες ή γυναίκες, ηλικίας από 18 
έως και 64 ετών οι οποίοι-ες θα πρέπει: 

• Να διαθέτουν την ιδιότητα του ανέργου ή 

• Να έχουν απολυθεί την τελευταία 3ετία ή 

• Να έχουν κλείσει την ατοµική τους επιχείρηση κατά τα τελευταία 3 έτη και να µην 
εργάζονται σήµερα (είτε µε ΙΚΑ είτε µε νέα επιχείρηση) ή 

• Να απειλούνται από ανεργία πχ εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά την τελευταία 3ετία ή 

• Να είναι αυτοαπασχολούµενοι µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο 
της φτώχιας σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ 

Η επίσηµη προκήρυξη αναµένεται τις επόµενες ηµέρες και ενδεχοµένως να 
τροποποιήσει ελαφρώς κάποια από τα προαναφερθέντα. Το πρόγραµµα αναµένεται 
να έχει µεγάλη συµµετοχή και προτείνουµε την άµεση κινητοποίησή σας, καθώς η 
ετοιµασία φακέλου υποψηφιότητας µε υψηλή βαθµολογία, αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την έγκρισή ή όχι του επενδυτικού σας σχεδίου. 

02. 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ «ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ 50% ΓΙΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ 

Το πρόγραµµα θα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως 
στους ακόλουθους τοµείς: 

• Αγροδιατροφικός Τοµέας 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) 

• Περιβαλλοντική Βιοµηχανία 

• Υγεία συνολικά 

• Παραγωγή - Εξοικονόµηση Ενέργειας 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

• Υλικά – Κατασκευές 

• ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες και Βιοµηχανίες Πολιτισµού 



ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 50% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Από 20.000 ευρώ έως 200.000,00 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιµες δαπάνες για το πρόγραµµα θα είναι ενδεικτικά: 

• κτιριακές δαπάνες 

• δαπάνες ανακαίνισης 

• εξοπλισµός – µηχανήµατα 

• διαφήµιση – προβολή 

• δαπάνες πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά, προγράµµατα software) 

• δαπάνες συστηµάτων ποιότητας 

• δαπάνες συµβούλων 

Πηγή:news.gr 

01.12.2014 Παράταση ∆ιάρκειας υλοποίησης ενεργών έργων σε τρία προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, 
παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των προγραµµάτων: 

• "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 

• "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" 

• "Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα" 

κατά δύο µήνες και συγκεκριµένα µέχρι τις 30-01-2015. 

02.12.2014 Επιδότηση 40.000 ευρώ σε ανέργους για νέα επιχείρηση 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Κωνσταντινόπουλος ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί µέσα 
στον ∆εκέµβριο η προκήρυξη του προγράµµατος για νέες επιχειρήσεις, όπου δίνει η 
δυνατότητα σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ∆ να 
ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα. 



«∆ηλαδή τους λέµε, θα σου πληρώνουµε το ενοίκιο, ∆ΕΗ, σύµβουλο, λογιστήριο, 
ό,τι λειτουργικά έξοδα µπορείς να φανταστείς, εµείς σου τα καλύπτουµε για µία 
περίοδο, ακόµα και έναν υπάλληλο µε το ΙΚΑ του. Όλα αυτά. Αρα καλύπτουµε για 
ένα ενάµισι χρόνο, µπορεί και παραπάνω, µέχρι 40.000 ευρώ.» αυτό ανέφερε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξη του σχετικά µε το νέο πρόγραµµα. 'Αυτό τι 
σηµαίνει; Ότι δίνεις τη δυνατότητα σε κάποιον να αρχίσει την επιχείρησή του και να 
ξέρει ότι για ενάµισι-δύο χρόνια θα µπορεί να νιώθει απελευθερωµένος, δε θα 
χρειάζεται να πληρώνει σχεδόν τίποτα, για να µπορέσει να προχωρήσει" όπως 
σχολίασε ο ίδιος. 

Συγκεκριµένα το πρόγραµµα θα αφορά νέους ανέργους που θέλουν να ξεκινήσουν 
µια startup επιχείρηση - δηλαδή επιχείρηση που θα εισάγει καινοτοµίες - και θα είναι 
ύψους 50 εκ. ευρώ 

Τι θα παρέχει 

Επιδότηση 100% για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και θέσεων απασχόλησης, µε 
προϋπολογισµό <40.000€. 

Βασική προϋπόθεση: κάρτα ανεργίας 

Επιλέξιµες δαπάνες: 

• ∆απάνη ενοικίων 

• Λογαριασµοί ∆ΕΚΟ 

• Ασφαλιστικές εισφορές 

• ∆απάνη συµβουλευτικής παρακολούθησης 

• ∆απάνη για την πρόσληψη υπαλλήλου 

Και ετοιµάζονται κι άλλες δράσεις, όπως είπε, που είναι είτε από τη Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, είτε επιχειρήσεις που αφορούν διδάκτορες και 
µεταπτυχιακούς σχετικές µε την έρευνα. Είναι µια σειρά δράσεων, που αγγίζουν τα 
75 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον, οι οποίες θα προχωρήσουν. 

Σχετικά µε στοχευµένες παρεµβάσεις στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων για 
τις εξαγωγικές εταιρείες, προχωράει η συνεργασία µε το ΣΕΤΕ που αφορά τα 
τουριστικά επαγγέλµατα, µε τον ΣΕΒ, µε τη ΓΣΕΕ, µε τη ΓΣΕΒΕΕ και µε άλλους 
φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους κατά κύριο λόγο, ώστε τα στελέχη να 
καταρτιστούν περαιτέρω, εντός και εκτός Ελλάδας. 

Πηγή dikaiologitika.gr 

09.12.2014 Επιδότηση µέχρι 500.000 ευρώ για την ίδρυση Οµάδων Παραγωγών 

Με χρηµατικά ποσά έως και 500.000 ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας θα επιδοτούνται 
από το νέο ΠΑΑ 2015 - 2020 οι νεοσυσταθείσες Οµάδες Παραγωγών. 



Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το Μέτρο 9.1 - Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων 
Παραγωγών, του νέου προγράµµατος που το επόµενο διάστηµα αναµένεται να 
εγκριθεί και από την Κοµισιόν, η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση 
σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη, από την ηµεροµηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε 
η οµάδα ή η οργάνωση παραγωγών, µε βάση το επιχειρηµατικό της σχέδιο, και είναι 
φθίνουσα. 

Αναλυτικότερα, η µέγιστη ετήσια επιχορήγηση κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την 
αναγνώριση της Οµάδας θα είναι 100.000 € ανά έτος ενώ ως ποσοστό της αξίας της 
παραγωγής θα ξεκινάει από 10% το πρώτο έτος και θα καταλήγει στο 6% το πέµπτο 
έτος (µειούµενο κατά 1% κάθε χρόνο). 

Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν κυρίως στα κάτωθι: 

-Μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων απαραίτητων για τη 
λειτουργία της οµάδας/οργάνωσης, καθώς και προµήθεια εξοπλισµού γραφείου 
συµπεριλαµβανοµένου του υλικού και λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

-∆απάνες για το διοικητικό προσωπικό, οι γενικές δαπάνες και οι νοµικές και 
διοικητικές αµοιβές. 

-Σε περίπτωση αγοράς των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι επιλέξιµες δαπάνες για τις 
εγκαταστάσεις περιορίζονται στο κόστος µίσθωσης στις τιµές της αγοράς.  

11.12.2014 Ξεκινάει η υλοποίηση δύο Εµπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-
2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους 

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα 
Σκρέκα και του Υφυπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η 
προδηµοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σηµαντικών 
εµπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ. 

Συγκεκριµένα οι δράσεις αφορούν: 

- Την Μικρή και Μεσαία Επιχειρηµατικότητα 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 µέχρι και στο 50% του συνολικού 
ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής µέχρι και 
40% επί της συνολικής ∆ηµόσιας δαπάνης. 

- Το Ανθρώπινο ∆υναµικό και συγκεκριµένα άνεργους συµπολίτες µας, 
εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆, για ενίσχυση των επιχειρηµατικών σχεδίων 
τους µε κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης, συνολικoύ 
ύψους χρηµατοδότησης 50 εκ. ευρώ. Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους από 25.000 
έως 40.000 ευρώ, µε 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης, 
ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής µέχρι και 40% της ∆ηµόσιας ∆απάνης. 



11.12.2014 Ενίσχυση νέων επιστηµόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές 
ενέργειες µετασχηµατισµού καινοτοµικών ιδεών σε επιχειρηµατικά σχέδια και 
υποστήριξη της εφαρµογής τους (προδηµοσίευση) 

Η προτεινόµενη ∆ράση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των 
νέων επιστηµόνων/ ερευνητών, µίας ειδικής κατηγορίας δυνητικών επιχειρηµατιών 
µε τεράστιο δυναµικό. 

Γι’ αυτόν τον σκοπό υιοθετείται µία ολοκληρωµένη προσέγγιση που αξιοποιεί το 
θεσµό των εκκολαπτηρίων επιχειρηµατικών ιδεών και φιλοδοξεί να καλύψει όλα τα 
στάδια από την αξιολόγηση καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών που δηµιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο της ενασχόλησης νέων επιστηµόνων στον τοµέα της έρευνας, µέχρι την 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δηµιουργία των κατάλληλων εταιρικών 
σχηµάτων και την εφαρµογή των καινοτοµικών ιδεών στην πράξη. 

Η δράση αναφέρεται στη παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών κατάρτισης και 
καθοδήγησης (mentoring) σε νέους εξειδικευµένους και καταρτισµένους δυνητικούς 
επιχειρηµατίες (πχ. απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, απόφοιτοι επαγγελµατικών 
σχολών) για την έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα δοθεί στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που δηµιουργούν νέες 
βιώσιµες θέσεις απασχόλησης, µέσω της πρόβλεψης για πρόσληψη τουλάχιστον ενός 
υπαλλήλου. Σκοπός της συγκεκριµένης δράσης είναι η µείωση της ανεργίας µέσω της 
ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στους οποίους απευθύνεται η ∆ράση είναι νοµικά πρόσωπα ή 
συµπράξεις τους (ενώσεις ή/και κοινοπραξίες υπό µορφή δικτύου) µε αποδεδειγµένη 
εµπειρία στην παραγωγή και την εκκόλαψη καινοτόµων επιχειρηµατικών ιδεών, 
καθώς και στην υποστήριξη της αξιολόγησης και της εφαρµογής συναφών 
επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Οι τελικοί ωφελούµενοι της ∆ράσης είναι νέοι επιστήµονες (ή οµάδες αυτών) µε 
υψηλή κατάρτιση (κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και 
καινοτόµες ιδέες στους τοµείς προτεραιότητας που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Επιλέξιµες δαπάνες 

-δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας.  

Πρόκειται για συµβουλευτικές υπηρεσίες, συνδροµή και επαγγελµατική κατάρτιση 
στους τοµείς της µεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της 
εκµετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισµών 
που τα εµπεριέχουν  

-δαπάνες για υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας.  

Πρόκειται για παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδοµένων, βιβλιοθηκών, έρευνας 
αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήµανσης ποιότητας, δοκιµών και πιστοποίησης µε 
σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών  



-δαπάνες για την απόκτηση και επικύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών 
άυλων στοιχείων ενεργητικού  

-παρέχεται ενίσχυση υπό µορφή επιχορήγησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις  

11.12.2014 Ανάπτυξη πιλοτικών δοµών καθετοποιηµένης υποστήριξης επιχειρήσεων 
αγροδιατροφικού κλάδου µε εισαγωγή καινοτόµων διαδικασιών (προδηµοσίευση) 

Η προτεινόµενη ∆ράση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δοµών για τον 
συντονισµό επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου, ιδιαίτερα ΜΜΕ, ώστε να 
δηµιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτοµίες σε τµήµατα της αλυσίδας 
αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (µεταποίηση, εµπορία, 
µεταφορά, διανοµή). 

Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο µεµονωµένα στις επιχειρήσεις του Κλάδου, όσο και 
στο συνεργατικό σχηµατισµό καινοτοµίας στον οποίο θα συµµετέχουν οι 
επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης θα προσφέρεται ένα πλήρες πακέτο υποστήριξης 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, µε έµφαση στην 
εισαγωγή καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και στην προώθηση της 
συνεργασίας και της δικτύωσής τους. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

Οι επιλέξιµες δαπάνες της ∆ράσης είναι, ενδεικτικά, οι εξής: 

δαπάνες των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό 
καινοτοµίας και αφορούν σε: 

- συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις. Πρόκειται για δαπάνες µίσθωσης, 
εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συµµετοχή µιας επιχείρησης σε 
οποιαδήποτε εµπορική έκθεση. 

- καινοτοµία για ΜΜΕ. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται µε  

-την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και 
λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού  

-την απόσπαση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, από οργανισµό έρευνας και 
διάδοσης γνώσεων ή από µεγάλη επιχείρηση, το οποίο απασχολείται σε 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας σε νέες θέσεις που έχουν 
δηµιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά 
άλλο προσωπικό  

-συµβουλευτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας, δηλαδή, συµβουλευτικές 
υπηρεσίες, συνδροµή και επαγγελµατική κατάρτιση στους τοµείς της µεταφοράς 
γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκµετάλλευσης άυλων στοιχείων 
ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισµών που τα εµπεριέχουν  



-υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα της καινοτοµίας, δηλαδή, παροχή χώρων 
γραφείων, βάσεων δεδοµένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, 
σήµανσης ποιότητας, δοκιµών και πιστοποίησης µε σκοπό την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών 

- διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία. Οι σχετικές δαπάνες µπορούν να 
εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες  

-δαπάνες προσωπικού  

-δαπάνες οργάνων, εξοπλισµού, στον βαθµό και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για 
το έργο  

-δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει, γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευσης από εξωτερικές πηγές µε τήρηση 
της αρχής των ίσων αποστάσεων  

-πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του 
κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άµεσο αποτέλεσµα του 
έργου 

- επαγγελµατική κατάρτιση. Οι δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται µε  

-δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών  

-λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων  

-δαπάνες συµβουλευτικών υπηρεσιών  

-δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόµενων και γενικές έµµεσες δαπάνες 

δαπάνες του συνεργατικού σχηµατισµού καινοτοµίας που αφορούν σε 

- επενδύσεις για την κατασκευή ή αναβάθµιση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. Στην 
κατηγορία περιλαµβάνονται άϋλα και ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού. 

- λειτουργικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες 
(συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων) που σχετίζονται µε: 

-το συντονισµό του συνεργατικού σχηµατισµού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, 
την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευµένων και 
εξατοµικευµένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων 

-την προβολή του συνεργατικού σχηµατισµού για την αύξηση της συµµετοχής νέων 
επιχειρήσεων ή οργανισµών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του 
σχηµατισµού 

-τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηµατισµού, την οργάνωση 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη 
στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας  



11.12.2014 Βιοµηχανική αξιοποίηση αποτελεσµάτων έρευνας (προδηµοσίευση) 

Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκµηριωµένα ώριµου 
ερευνητικού αποτελέσµατος σε επιχειρηµατική/ εµπορική δραστηριότητα. 
Συγκεκριµένα, θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις ή συµπράξεις επιχείρησης και 
ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραµατικής ανάπτυξης, µε στόχο την 
τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, µεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής, τα οποία 
αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου. 

Το ολοκληρωµένο ερευνητικό αυτό έργο έχει χρηµατοδοτηθεί και εκτελεσθεί είτε στο 
πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων είτε µε ιδιωτική πρωτοβουλία και ίδια 
κεφάλαια και έχει εκτελεσθεί είτε από την ίδια την επιχείρηση σε συνεργασία / ή και 
όχι µε ερευνητικούς φορείς ή από ερευνητικούς φορείς. 

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες γρήγορης 
ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Τελική στόχευση είναι η ενσωµάτωση της 
πειραµατικής ανάπτυξης στις άµεσες παραγωγικές/ εµπορικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 

∆ΥΝΗΤΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

∆υνητικοί δικαιούχοι της ∆ράσης αποτελούν είτε µεµονωµένες υφιστάµενες 
επιχειρήσεις είτε συµπράξεις δύο εταίρων: α. ενός ερευνητικού φορέα και β. µιας 
επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα κατασκευασθεί και λειτουργήσει η 
εφαρµογή.  

Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης, ως ερευνητικός φορέας νοείται ένα 
ερευνητικό κέντρο εποπτευόµενο από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) και ως επιχείρηση, κάθε µονάδα, 
ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα.  

Σηµείωση: Κάθε φορέας µπορεί να συµµετέχει µόνο σε δύο (2) προτάσεις κατά την 
υποβολή των προτάσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ως διαφορετικοί φορείς 
θεωρούνται διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε έργου ορίζεται έως 1,000,000 ανάλογα µε την 
έκταση και το µέγεθος του προτεινόµενου έργου. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 µήνες. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης  



Όλες οι επιλέξιµες δαπάνες, πλην εκείνων για µελέτες τεχνικής σκοπιµότητας και 
κατοχύρωση δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, αποτελούν δαπάνες 
πειραµατικής ανάπτυξης και είναι οι εξής:  

α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό 
στον βαθµό που απασχολούνται στο έργο  

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισµού, στον βαθµό και για όσο χρόνο 
χρησιµοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισµός δεν 
χρησιµοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιµες θεωρούνται 
µόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες 
υπολογίζονται µε βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.  

γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθµό και για όσον χρόνο χρησιµοποιούνται 
για το έργο. Όσον αφορά τα κτίρια, επιλέξιµες θεωρούνται µόνον οι δαπάνες 
απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται µε 
βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Για τα γήπεδα, είναι επιλέξιµες οι 
δαπάνες εµπορικής µεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες?  

δ) δαπάνες για έρευνα επί συµβάσει, γνώσεις και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν µε άδεια εκµετάλλευσης από εξωτερικές πηγές µε τήρηση 
της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συµβουλευτικές και 
ισοδύναµες υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες αποκλειστικά για το έργο  

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου 
του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άµεσο αποτέλεσµα 
του έργου.  

Μελέτες σκοπιµότητας  

Ως µελέτη σκοπιµότητας ορίζεται η αξιολόγηση και ανάλυση του δυναµικού ενός 
σχεδίου, µε στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 
αποκαλύπτοντας κατά τρόπο αντικειµενικό και ορθολογικό τα πλεονεκτήµατα και τις 
αδυναµίες του, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και 
προσδιορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, τις 
προοπτικές επιτυχίας του.  

Επιλέξιµες δαπάνες για τις µελέτες σκοπιµότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της 
µελέτης.  

Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ  

Οι επιλέξιµες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συµβουλευτικών υπηρεσιών που 
παρέχονται από εξωτερικούς συµβούλους.  

Ενισχύσεις καινοτοµίας για ΜΜΕ  

Είναι επιλέξιµες οι ακόλουθες δαπάνες:  



α) οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού 

β) οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισµό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή 
από µεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε 
δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας σε νέες θέσεις που έχουν 
δηµιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά 
άλλο προσωπικό 

γ) οι δαπάνες για συµβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα της 
καινοτοµίας. 

Ενισχύσεις για συµµετοχή ΜΜΕ σε εµπορικές εκθέσεις  

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες µίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για 
τη συµµετοχή µιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εµπορική έκθεση. 

Το ποσοστό ενίσχυσης κυµαίνεται από 25% έως 70% και εξαρτάται από το µέγεθος 
της επιχείρησης και την κατηγορία της δαπάνης 

11.12.2014 Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΠΑΒΕΤ 
(προδηµοσίευση) 

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από 
δυναµικές εγχώριες επιχειρήσεις µε παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγµένους 
τοµείς. 

Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτοµίας µε στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέµενης αξίας µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος της χώρας στους επιλεγέντες τοµείς. 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι: 

• η ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών µε υψηλή προστιθέµενη 
αξία, η 

ανάπτυξη νέων ή βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέµενης αξίας, 

• η προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτοµίας και η ενσωµάτωσή 
τους στον 

παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθµισης και 

ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασµού, 

• η ενίσχυση και αναβάθµιση του στελεχιακού/ ερευνητικού δυναµικού των 
επιχειρήσεων µε τη συµµετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άµεση 



εφαρµογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων και η µείωση του 
χάσµατος ανάµεσα στην έρευνα που διενεργείται στις επιχειρήσεις και στους 
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, 

• η ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων 
και η 

αποτελεσµατικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήµατος της χώρας µε τους 
παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας, 

• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων 
και η 

διείσδυση σε νέες αγορές 

Μέσω της παρούσας δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν 
ενισχύσεις: 

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης, 

β) επικύρωση και προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (µόνο για ΜµΕ), 

γ) προβολής/διάχυσης (των αποτελεσµάτων του έργου), συµµετοχής σε διεθνή 
συνέδρια και 

δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Οι θεµατικοί τοµείς έρευνας είναι οι παρακάτω: 

1. Αγρο-διατροφή 

2. Υγεία και Φάρµακα 

3. Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη 

4. Ενέργεια 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε µεγέθους, 
µε 

παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασής 
τους έχουν κλείσει µία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12µηνης διάρκειας και 
δραστηριοποιούνται στους επιλέξιµους θεµατικούς τοµείς. 

Η πρόταση για επιχορήγηση µπορεί να υποβληθεί από µία και µόνο επιχείρηση ή από 
κοινού/ σύµπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες µεταξύ τους επιχειρήσεις. 



∆ίνεται η δυνατότητα τµήµα του έργου να εκτελείται, επί συµβάσει (υπεργολαβία), 
από φορείς 

εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 

Ως φορείς ΕΤΑ (Νοµικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω: 

1. ΑΕΙ (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι.), ∆ηµόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα 

2. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

3. Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των 
ΤΕΙ 

4. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 

5. Εξειδικευµένες επιχειρήσεις µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου 

Χαρακτηριστικά έργων της δράσης. 

Α. Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις, διάρκεια έργου 12 - 24 µήνες, προϋπολογισµός έως 
400.000 € 

Β. Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες µεταξύ τους επιχειρήσεις, διάρκεια έργου 12 - 
24 µήνες, προϋπολογισµός έως 800.000 € 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης 
είναι: 

α) ∆απάνες προσωπικού 

α1) ∆απάνες προσωπικού µε σύµβαση εξηρτηµένης σχέσης εργασίας (υφιστάµενο 
ή/και 

νέο) 

α2) ∆απάνες προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου 

β) ∆απάνες για όργανα και εξοπλισµό 

γ) ∆απάνες προς τρίτους 

γ1) ∆απάνες για έρευνα επί συµβάσει από νοµικά πρόσωπα/ Υπεργολαβία 

γ2) ∆απάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας 

δ) Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 



δ1) Μετακινήσεις και λοιπές δαπάνες 

δ2) Αναλώσιµα και πρόσθετα έξοδα 

ε) ∆απάνες επικύρωσης και προστασίας διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, στο εσωτερικό 
ή/και στο 

εξωτερικό (ισχύει µόνο για ΜµΕ) 

Οι δαπάνες των κατηγοριών α-δ αφορούν στην α’ δραστηριότητα (έρευνα και 
ανάπτυξη) της 

ενότητας 2, η κατηγορία δαπάνης ε αφορά στην β’ δραστηριότητα (διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας), 

ενώ οι δαπάνες της δραστηριότητας γ’ (προβολή/διάχυση αποτελεσµάτων) 
εµπεριέχονται στις κατηγορίες δαπανών α και δ. 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη. 

12.12.2014 Προδηµοσίευση προγράµµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  

Το νέο πρόγραµµα θα δώσει ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ) την 
δυνατότητα να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥΣ START-UP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (δηλαδή 
επιχείρηση που θα εισάγει ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ) και να επιδοτηθούν κυρίως για τα 
λειτουργικά της έξοδα. 

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% και το ΠΟΣΟ που επιδοτείται 
µπορεί να φτάσει µέχρι και τις 40.000 ΕΥΡΩ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του 
ΟΑΕ∆, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας στη 
∆ΟΥ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα ή ελευθέριο 
επάγγελµα από 1/1/2014 έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης (δεν έχει εκδοθεί 
ακόµα). 

Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν καινοτοµικό 
χαρακτήρα και να αφορούν, κατά προτεραιότητα, στους εννέα (9) στρατηγικούς 
τοµείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: 

- Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων 

- Εφοδιαστική Αλυσίδα 

- Ενέργεια 

- Περιβάλλον 

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 



- Τουρισµός 

- Υγεία 

- Υλικά – Κατασκευές 

- Πολιτιστική - ∆ηµιουργική Βιοµηχανία 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

1. ΕΝΟΙΚΙΑ 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, τηλέφωνο, ιντερνετ) 

3. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (νοµική – λογιστική υποστήριξη) 

4. ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ (οαεε) 

6. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

8. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

9. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ) ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα λειτουργικά έξοδα επιδοτούνται για διάστηµα έως 24 µηνών από την ηµεροµηνία 
έγκρισης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Τα ανωτέρω δηµοσιεύτηκαν σε περιληπτική προδηµοσίευση του προγράµµατος όπου 
δεν υπάρχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τις επιλέξιµες κατηγορίες επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στα πλαίσια του προγράµµατος. 

Η προκήρυξη του προγράµµατος και η υποβολή προτάσεων αναµένεται να ξεκινήσει 
τον Ιανουάριο. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν καινοτοµία στην επιχειρηµατική ιδέα κατά την 
υποβολή της αίτησης. 

Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή 
ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και 
υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής 
εφαρµογής». Εναλλακτικά µπορεί να ορισθεί ότι η καινοτοµία συνίσταται στην 
παραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων επιτευγµάτων 
ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. 



Μια Καινοτόµα ∆ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή (ανάλογα µε τις 
αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης) και µπορεί να αναφέρεται σε 
ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στη διοικητική δοµή ενός οργανισµού 
(εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές). 

Ενδεικτικά αναφέρονται: οι νέες µέθοδοι στην Παρασκευή τελικών ή άλλων 
προϊόντων/ υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες, η χρήση νέων φιλικών προς το 
περιβάλλον υλικών, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες αισθητήρων, τα 
προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη, τα νέα είδη υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο ψηφιακός χειρισµός προϊόντων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι 
υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής 
υπηρεσίας, η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης, η 
παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων, η εφαρµογή τηλεµατικής 
και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, κ.λπ. 

12.12.2014 Προδηµοσίευση του προγράµµατος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ 

Το πρόγραµµα ενισχύει τις ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
που δραστηριοποιούνται ΣΕ ΟΧΤΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ µε στόχο την 
αναβάθµιση της επιχειρηµατικής οργάνωσης και λειτουργίας τους, δίνοντας έµφαση 
στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. 

Οι στρατηγικοί τοµείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιοµηχανία Τροφίµων, 
Πολιτιστικές και ∆ηµιουργικές Βιοµηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία (δείτε σχετικά στο τέλος της περίληψης). 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, εστίασης και τουρισµού. 

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειµένου να αναβαθµιστούν µέσω της αύξησης 
των επενδύσεων για 

τον τεχνολογικό και εµπορικό εκσυγχρονισµό τους,  

την υιοθέτηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας,  

την αύξηση του βαθµού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων,  

την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωµένων υπηρεσιών,  

τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Συγχρόνως, µε τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναµένεται να 
ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναµικού και να επιτευχθεί η αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 

Σηµειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 µέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ 
η επιχορήγηση έχει ορισθεί µέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. 



Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής µέχρι και 40% επί της συνολικής 
∆ηµόσιας δαπάνης. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Για τις ανάγκες του προγράµµατος χαρακτηρίζεται ως υφιστάµενη, επιχείρηση που 
έχει κλείσει τουλάχιστον µία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση (01/01-31/12). 

Επιλέξιµες Ενέργειες 

• Πιστοποίηση διαχειριστικών Συστηµάτων, Σχεδιασµός και Τυποποίηση 

• Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 

• ∆ικαιώµατα 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. 

Η Προκήρυξη θα παραµείνει ανοιχτή µέχρις ότου η δηµόσια δαπάνη των 
υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιµο προϋπολογισµό του Προγράµµατος, 
ανά κατηγορία Περιφερειών. 

Οι προτάσεις εξετάζονται µε σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το 
χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης. 

Οι οκτώ κλάδοι ή άξονες προτεραιότητας είναι: 

Aγροδιατροφή  



Περιλαµβάνονται επιχειρήσεις µεταποίησης ανταγωνιστικών προϊόντων, όπως η ελιά, 
το ελαιόλαδο, τα τυροκοµικά, το κρασί, τις υδατοκαλλιέργειες, το γάλα, το κρασί, οι 
χυµοί, τα σιτηρά και το καλαµπόκι.  

Έµφαση δίνεται και στην ενίσχυση της σύνδεσης της αγροδιατροφής µε την ελληνική 
κουζίνα. 

Εφοδιαστική αλυσίδα  

Πρόκειται για επιχειρήσεις µε οργανωµένους αποθηκευτικούς χώρους (logistics).  

Ενισχύονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος αλλά και δράσεις για τη µείωση του κόστους της 
µεταφοράς. 

Περιβάλλον  

Ενισχύονται επιχειρήσεις και δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
ανακύκλωση και την κατάρτιση στα θέµατα αυτά. Xρηµατοδοτούνται επιχειρήσεις 
για την εφαρµογή αντιρρυπαντικών τεχνολογιών καθώς και για τη συνεργασία τους 
µε πανεπιστήµια. 

Υγεία - φαρµακευτική βιοµηχανία  

Χρηµατοδοτήσεις έρχονται και για πιστοποιήσεις επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά το 
βάρος θα δοθεί στην έρευνα και ανάπτυξη φαρµάκων, νέων θεραπευτικών στόχων 
καθώς και κέντρων βιοϊσοδυναµίας και υπηρεσιών τηλε-ιατρικής.  

Ενισχύονται δράσεις εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισµού αλλά και για 
τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας στους κλάδους. 

Ενέργεια  

Επιδοτούνται επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την 
αξιοποίηση οργανικών υπολειµµάτων για την κάλυψη θερµικών αναγκών, την 
αύξηση της διείσδυσης εφαρµογών γεωθερµίας, την αποθήκευση ενέργειας και την 
ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών δικτύων 

Υλικά - Kατασκευές  

Ενισχύονται επιχειρήσεις για την ανακύκλωση ελαστικών και την αξιοποίησή τους 
ως καύσιµο από τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες αλλά και επιχειρήσεις για την 
ανακύκλωση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων και διαχείρισης οικοδοµικών 
απορριµµάτων.  

Χρηµατοδοτούνται επιχειρήσεις για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και την 
παραγωγή οικολογικών χρωµάτων ή «έξυπνων» υλικών βασισµένων σε λειτουργικά 
νανοσωµατίδια.  



Θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις για την παραγωγή υλικών και µεθόδων συσκευασίας 
γεωργικών προϊόντων, τροφίµων και ποτών αλλά και για µονωτικά υλικά και 
επιχρίσµατα για οικοδοµικές κατασκευές. 

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  

Προβλέπεται χρηµατοδότηση της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για το 
λεγόµενο cloud computing. ∆ηλαδή την αποθήκευση δεδοµένων στο ίντερνετ και όχι 
στους σκληρούς δίσκους υπολογιστών. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν επιχειρήσεις 
για τη χρήση αυτών των λύσεων. 

∆ηµιουργικές - Πολιτιστικές βιοµηχανίες  

Θα ενισχυθούν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την προώθηση ελληνικών 
προϊόντων στη διεθνή αγορά, τη βελτίωση της ποιότητας και την αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεις από τις λεγόµενες δηµιουργικές και πολιτιστικές βιοµηχανίες.  

Οι δηµιουργικές είναι η κλωστοϋφαντουργία - έτοιµο ένδυµα, υποδήµατα - δερµάτινα 
είδη - γούνα, αργυροχρυσοχοΐα, επιπλοποιεία, κατασκευή παιχνιδιών και χειροτεχνία. 

Οι πολιτιστικές επιχειρήσεις είναι ο κινηµατογράφος, οι τεχνολογίες παιγνίων και 
δηµιουργικού περιεχοµένου, οι εικαστικές και παραστατικές τέχνες, οι εκδόσεις 
βιβλίων, η παραγωγή και πώληση αντιγράφων µνηµείων.  

19.12.2014 Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα οι ενισχύσεις για τα 
έργα του ΕΣΠΑ 

Μόνο οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων για την 
υλοποίηση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης προστατεύονται από παρακρατήσεις και συµψηφισµούς µε 
οφειλές του δικαιούχου προς το ∆ηµόσιο. Αντίθετα, οι τελικές πληρωµές θα 
υπόκεινται σε παρακράτηση ή συµψηφισµό. 

Τα παραπάνω προβλέπει, µεταξύ άλλων, το νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας για το νέο ΕΣΠΑ που ψηφίστηκε µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος την Πέµπτη 18 ∆εκεµβρίου από τη Βουλή. 

Επίσης, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων απαλλάσσονται από την προσκόµιση 
ασφαλιστικής ή φορολογικής ενηµερότητας. 

20.12.2014 Πρόγραµµα για νέες επιχειρήσεις στον αγροτικό τοµέα 

Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό τοµέα στηρίζει για πρώτη φορά 
το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης , σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Deal 
News, καθώς θεωρεί ότι ο συγκεκριµένος κλάδος της οικονοµίας είναι κλειδί για την 
ανάπτυξη και την εξωστρέφεια. 



Για πρώτη φορά σε πρόγραµµα ειδικής χρηµατοδότησης υπάρχει πρόβλεψη για την 
ίδρυση νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, τα λεγόµενα start up του αγροδιατροφικού 
τοµέα για τα οποία έχει εγκριθεί προυπολογισµός 72 εκατοµµυρίων. 

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της Deal News η ενίσχυση των start up θα είναι από τα 
πρώτα προγράµµατα που θα τεθούν σε εφαρµογή εντός του 2015. 

Περισσότερες από 3.000 νεοφυείς επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν τόσο στον 
πρωτογενή τοµέα όσο και στη µεταποίηση θα επιδοτηθούν µε ένα ποσό που θα 
φθάνει έως και τις 50.000 ευρώ, εφόσον επιχειρούν κάτι καινοτόµο, απευθύνονται σε 
ευρύ κοινό και στοχεύουν σε ταχεία ανάπτυξη.  

23.12.2014 Επιδότηση για τάµπλετ και ίντερνετ 

Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται η προκήρυξη από το ΤΕΕ του 
προγράµµατος «Ψηφιακή Αλληλεγγύη». 

Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος θα χορηγηθούν σε 290.000 δικαιούχους , 
δωρεάν λαπτοπ ή τάµπλετ αλλά και σύνδεση στο ίντερνετ για ένα χρόνο. 

Η ηλεκτρονική αίτηση που θα κληθούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι θα γίνεται στην 
ειδική ιστοσελίδα του προγράµµατος στο e-inclusion.gr το οποίο αναµένεται να 
ενεργοποιηθεί την επόµενη εβδοµάδα. 

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Μερίσµατος κάτοικοι των οκτώ Περιφερειών της 
χώρας που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα µπαίνουν στο e-inclusion.gr µε τους 
κωδικούς του Taxisnet θα επιλέγουν το πακέτο µε τον εξοπλισµό αλλά και την 
παροχή Internet που επιθυµούν και θα προµηθεύονται το κουπόνι συµπληρώνοντας 
τα στοιχεία τους. Ο οδηγός του προγράµµατος αναλύει όλη την διαδικασία που θα 
πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι της δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη». 

Οι δικαιούχοι θα παίρνουν στα χέρια τους το κουπόνι αξίας 230 ευρώ µε το οποίο θα 
µπορούν να αγοράσουν tablet ή laptop. 

Ταυτόχρονα, ο κάθε δικαιούχος θα εξασφαλίζει έκπτωση 12 ευρώ τον µήνα µέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2015 για την απόκτηση ή διατήρηση ευρυζωνικής σύνδεσης 
internet. Τέλος, το πακέτο περιλαµβάνει και 60 ευρώ για εκπαίδευση πάνω στις νέες 
τεχνολογίες. 

24.12.2014 Έγκριση Προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 

Προγράµµατα συνολικού προϋπολογισµού 19 δισ. ευρώ πήραν το πράσινο φως από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ταυτόχρονα η ψήφιση από κοινοβούλιο, του εφαρµοστικού νόµου για τη διαχείριση 
των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, σηµαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να υποδεχθεί και να 
αξιοποιήσει τους πόρους της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014 -2020. 

Το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα την 
περίοδο 2014-2020 µαζί µε την εθνική συµµετοχή θα ξεπεράσουν τα 26 δισ. €. 



Στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται εκτιµώµενο ποσό περίπου 2 δισ. € που 
αναµένεται να κατανεµηθούν στη χώρα και τις Περιφέρειές της το 2016 µε βάση τη 
διαδικασία της λεγόµενης «ρήτρας αναθεώρησης». 

Βασική επιδίωξη είναι να χρηµατοδοτηθούν έργα που θα προάγουν την 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της 
χώρας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών του πρωτογενή τοµέα. Τα χρήµατα του νέου 
ΕΣΠΑ θα κατευθυνθούν στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία 
και αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. 

Τα µέτρα και οι µεταρρυθµίσεις που θα πραγµατοποιηθούν εντός και εκτός του 
πλαισίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκεται να οδηγήσουν σε: 

-> αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης, 

-> µείωση της ανεργίας, 

-> επαναφορά του κατά κεφαλήν εισοδήµατος στα προ της κρίσης επίπεδα, 

-> αύξηση της ολικής παραγωγικότητας, 

-> µείωση της εξάρτησης της οικονοµίας από την εσωτερική κατανάλωση, 

-> βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ισοζυγίου εµπορικών συναλλαγών, 

-> προστασία/ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, 

-> µείωση των οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων και 

-> άµεσο και ορατό εκσυγχρονισµό του κράτους µε την προώθηση του συνόλου των 
απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τοµείς. 

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναµένεται να έχουν τη 
µεγαλύτερη συµµετοχή στην οικονοµική µεγέθυνση είναι η βιοµηχανία, ο τουρισµός, 
η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστηµα.  

Άλλοι τοµείς µε ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι 
υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας, η δηµιουργική αξιοποίηση 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η σύγχρονη ελληνική δηµιουργία, η φαρµακευτική 
βιοµηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριµµάτων, το 
εµπόριο και οι υπηρεσίες εµπορευµατικών µεταφορών επιδιώκεται επίσης να 
συµµετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη.  

Οµοίως, η εκπαίδευση και η διαρκής κατάρτιση αποτελούν εργαλεία µεταφοράς και 
διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρµογής στις απαιτήσεις του παγκόσµιου 
ανταγωνισµού και διαρκούς αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού.  

30.12.2014 Χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων µέσω του ελληνικού βραβείου 
επιχειρηµατικότητας 



Ο διαχειριζόµενος από τον Όµιλο Libra (διεθνής οικογενειακή επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τοµείς: τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, την 
διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) – για λογαριασµό της Ελληνικής Πρωτοβουλίας – 
θεσµός του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηµατικότητας ξεκίνησε το 2012 και έχει ως 
στόχο την τόνωση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και τη στήριξη των πλέον 
υποσχόµενων νέων επιχειρήσεων της Ελλάδας. 

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηµατικότητας απευθύνεται τόσο σε έµπειρους όσο και 
σε νέους επιχειρηµατίες στη Ελλάδα, των οποίων τα επιχειρηµατικά σχέδια 
χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, προοπτική δηµιουργίας θέσεων εργασίας, 
χρηµατοοικονοµική πειθαρχία και βιωσιµότητα. 

Κάθε χρόνο, ένας έως πέντε νικητές θα βραβεύονται µε τους πόρους που απαιτούνται 
για την υλοποίηση µιας νέας επιχειρηµατικής ιδέας: χρηµατοδότηση, υπηρεσίες 
υποστήριξης και συµβουλευτική καθοδήγηση. 

Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης που θα δοθεί στους νικητές του Βραβείου θα 
είναι περίπου 700.000 ευρώ. 

Οι όροι χρηµατοδότησης θα περιλαµβάνουν: εκταµιεύσεις του ποσού σε τρεις 
ισόποσες δόσεις εντός ενός έτους, ανάλογα µε τις ανάγκες του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, η περίοδος αποπληρωµής δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ανάληψη 
της πρώτης δόσης, τα ποσά της χρηµατοδότησης θα είναι άτοκα, αναφορά 
επιχειρηµατικού σκοπού κάθε εκταµίευσης, οικονοµικές και άλλες ελεγκτικές 
υποχρεώσεις, εγγυητικές υποχρεώσεις (περιορίζονται στα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης και όχι στα περιουσιακά στοιχεία της Κύριας Οµάδας) και διατάξεις 
σχετικά µε τη µη αποπληρωµή. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται µέχρι την 4η Μαρτίου 2015. 

Τα ονόµατα των φιναλίστ θα ανακοινωθούν δηµοσίως στις αρχές Μαΐου του 2015. 

Οι νικητές θα αναδειχθούν και θα βραβευθούν στο τέλος Μαΐου του 2015. 
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