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Με τον Ν.3879 /2010 που αφορά την 
«δια βίου μάθηση» και τον νέο ρόλο των 
Δήμων ενόψει Καλλικράτη  , στα πλαίσια 
των δράσεων  προώθησης της 
επιχειρηματικότητας και καταπολέμησης 
της ανεργίας   ,το υπό σύσταση τμήμα 
παιδείας –δια βίου μάθησης – 
εθελοντισμού – νέας γενιάς,  αποφάσισε 
να εκδίδει  αυτό το έντυπο  σε τακτά 
χρονικά διαστήματα,ώστε   οι  
επιχειρηματίες ,οι  άνεργοι , οι νέοι, 
αλλά και οι  γυναίκες του Δήμου μας  νναα  
εεννηημμεερρώώννοοννττααιι  κκααιι  νναα  ααξξιιοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  
εεππεεννδδυυττιικκέέςς  εευυκκααιιρρίίεεςς..  
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ΤΤμμήήμμαα ΠΠααιιδδεείίααςς--∆∆ιιαα ΒΒίίοουυ ΜΜάάθθηησσηηςς ––ΕΕθθεελλοοννττιισσμμοούύ  ––    ΝΝέέααςς  ΓΓεεννιιάάςς              ττεεύύχχοοςς 11οο

                                  Μήνυμα Δημάρχου    Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 

ο νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί τον 
κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού για το 
νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας  για  
την  ενίσχυση  της  εξωστρέφειας,  την 
προώθηση της νέας και νεανικής 
καινοτομικής επιχειρηματικότητας, την 
αξιοποίηση νέων 

Αγαπητοί συνδημότες , 
Αγαπητοί συμπολίτες 
Η περιοδική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί προϊόν της κοινής και 

συντονισμένης μας προσπάθειας να παράσχουμε, στη δύσκολη τούτη οικονομική 
συγκυρία, τη δυνατότητα αξιόπιστης κι έγκυρης ενημέρωσης σας  σχετικά με Εθνικά 
κι Ευρωπαϊκά Προγράμματα Απασχόλησης κι Επιχειρηματικότητας αλλά κι 
επενδυτικές ευκαιρίες που, αν αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να  συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση  της ανεργίας και να ενισχύσουν την Τοπική Οικονομία. 

Όπως θα διαπιστώσετε το χρηστικό αυτό έντυπο έχει αμιγώς ενημερωτικό 
χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση  δεν προσανατολίζεται  στην προβολή του 
δημοτικού έργου Απευθύνεται κυρίως σε συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα 
ηλεκτρονικής  πρόσβασης στην ενημέρωση και ελπίζουμε να τους φανεί πολύ 
χρήσιμο. 

επενδυτικών εργαλείων και την ενίσχυση 
της ρευστότητας , τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την 
αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού. 
                                 Περισσότερα  σελ 4.  Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο της περιοδικής  έκδοσης του 

Δήμου μας θα τροφοδοτεί και την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας οπότε οι 
ενδιαφερόμενοι χρήστες θα μπορούν να  λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες  από 
το Διαδίκτυο. 

 Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων 

Με την ευχή η προσπάθειά μας αυτή να τύχει της θετικής σας ανταπόκρισης και με 
τη διαβεβαίωση ότι είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε τις παρατηρήσεις  και προτάσεις 
σας ώστε η έκδοση να βελτιώνεται συνεχώς, σας προσκαλούμε να συμβάλλετε στη 
διάδοση και υποστήριξη αυτού του αναπτυξιακού εργαλείου που θα εμπλουτίσει τις 
επιλογές μας και θα διασφαλίσει την αμεσότητα κι ευελιξία στις επαγγελματικές μας 
δράσεις     Με τιμή  

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 , αποσκοπεί στη 
δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων 
για την ενίσχυση της εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων 
και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων 
επιχειρήσεων. 

                     Γεώργιος Μαρινάκης  
                  Δήμαρχος 

                                   Περισσότερα  σελ 2 
 Πρόγραμμα Κοινωνικής 

Εργασίας ύψους 280 εκατ. 
Ευρώ. 

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης έχει αναγγείλει το Πρόγραμμα 
Κοινωνικής Εργασίας ύψους 280 εκατ. 
Ευρώ, στο οποίο θα απασχοληθούν 55.000 
άνεργοι σε όλη τη χώρα σε δράσεις 
κοινωφελούς χαρακτήρα όπως: 
                          Περισσότερα σελ 6 

 Προϊόν JEREMIE 
Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 
απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό 
και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και 
λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. 
                            Περισσότερα σελ 2 

 Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα  

Επιδιώκεται η ενίσχυση των νέων 
δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας 
καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας      
                              Περισσότερα σελ 7. 

 Εναλλακτικός Τουρισμός 
Προδημοσίευση του σημαντικού αυτού 
προγράμματος .  Περισσότερα σελ 3 

                                  Μήνυμα Αντιδημάρχου 
         Υπεύθυνου θεμάτων Παιδείας – Διοίκησης-Επικοινωνίας

, που προκύπτουν από Εθνικά 
και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Η συλλογή και επεξεργασία  
των στοιχείων και η σύνταξη 
περιοδικής έκδοσης γίνεται από 
πεπειραμένο υπάλληλο  του 
Δήμου μας σε Εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα..  
ΕΕύύχχοομμααιι  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιάά  μμααςς  
ααυυττήή  νναα  δδώώσσεειι  ττηηνν  χχααμμέέννηη  
εελλππίίδδαα  κκααιι  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα    σσττοουυςς  
ααννέέρργγοουυςς  κκααιι  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  μμααςς..  
                                                    ΜΜεε  ττιιμμήή                                        
                            ΓΓεεώώρργγιιοοςς    ΓΓεεωωρργγααλλήήςς  
                                           ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 

 Λειτουργία της πρωτοβουλίας StartUp Greece 
 Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους 

απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών 
 Ειδικό Διετές πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για την 

πρόσληψη 25.000 ανέργων.        
 Συστάθηκε «Ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας» με 

«προίκα» 150.000.000 ευρώ  
 Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειριας 10.000 ανέργων. 
 Τα νέα της παιδείας  
 Πρόγραμμα επιχορήγησης 40.000 θέσεων εργασίας 
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Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση της 
σύναψης συνεργασιών, για τις ανάγκες του 
παρόντος Οδηγού, από τις επιλέξιμες ενέργειες / 
πεδία που θα περιλαμβάνει η συνεργασία, 
εξαιρούνται ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι 
δαπάνες πληροφορικής. 

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων 

Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(έως 40% και έως 50.000 ευρώ).Ενέργειες (πλην 
μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης 
πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (έως 
50%).Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου 
προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (έως 
10%).Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα 
υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της 
πρότασης. 
Είδος ενίσχυσης - προϋπολογισμός: 
Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 30.000 
έως 2.500.000 €, αρκεί να μην υπερβαίνει το 50% του μέσου 
ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά την 
τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης 
κλιμακώνεται από 40% μέχρι 50% ως εξής: 
Οι προτάσεις  υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-03-
2011 μέχρι τις 24-05-2011 ώρα 14:00 μέσω των δικτυακών 
τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα <διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ 
(ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ypoian.gr, 
www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, 
www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr . Επισης 
στους παραπάνω ιστότοπους μπορείτε να βρείτε τα έντυπα 
και οδηγούς συμπλήρωσης. 
Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 
δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των 
φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της 
υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι 
Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή 
(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες 
(ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ 
ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης 
καθώς και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα 
και Αναπτυξιακούς Φορείς. 

 

 «Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» 

(αναμένεται άμεσα) 

Προδημοσιεύτηκε ο οδηγός του 
προγράμματος «Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. ευρώ 
που παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω 
των 18 ετών ο οποίος θέλει να ιδρύσει 
επιχείρηση μετατρέποντας την ιδέα του σε 
επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει 
υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς 
και νεοσύστατες επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, 
υπηρεσίες κ.α.  Συγκεκριμένα αφορά 
φυσικά πρόσωπα ( ή επιχειρήσεις έως 50) 
ατόμων που έχουν κλείσει έως και πέντε 
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Οι υπό 
ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο 
και να ιδρύονται με κατ' ελάχιστο 
ποσοστό συμμετοχής 51% και 
αποκλειστικής διαχείρισης, από φυσικά 
πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή 
μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που 
δεν ασκούσαν επιχειρηματική 
δραστηριότητα το 2010. 
Επιλέξιμοι κλάδοι, μεταξύ άλλων, είναι η 
αρτοποιία - παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής, παραγωγή παξιμαδιών 
και μπισκότων, μακαρονιών, λαζανιών, 
κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, 
αρτυμάτων, καρυκευμάτων, έτοιμων 
γευμάτων και φαγητών, αποταγμένων 
αλκοολούχων ποτών, ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων διατροφής και 
διαιτητικών τροφών κ.λπ. Επίσης 
μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
επιχειρήσεις παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών υλικών, 
κατασκευής ειδών ένδυσης, αποσκευών, 
τσαντών και  

                                                ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ  
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ενημερώνει τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ , 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση 

στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε 

μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε 

αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

                                                                                                                                                                          ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ο.Α.Ε.Δ   

υποδημάτων, προϊόντων από ξύλο 
και φελλό, και επίπλου κ.λπ. Τις 
ενισχύσεις του προγράμματος 
μπορούν να απολαύσουν επίσης 
προγραμματιστές ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συστημάτων, όσοι παρέχουν τεχνική 
υποστήριξη για τεχνολογίες της 
πληροφορίας, εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού 
πολυμέσων κ.λπ. Επίσης δικαιούχοι 
είναι κι όσοι δραστηριοποιούνται 
στην επιστημονική έρευνα και 
ανάπτυξη, στον σχεδιασμό 
εσωτερικών χώρων, βιομηχανική 
σχεδίαση και εξειδικευμένο 
σχεδιασμό, αλλά και όσοι παράγουν 
πρωτότυπα σχέδια. υς επιλέξιμους 
κλάδους Η δημόσια χρηματοδότηση 
φτάνει μέχρι και το 50% των 
επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία 
συμμετοχή τουλάχιστον το 25%. Στις 
επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα 
ευρύ φάσμα ενεργειών, όπως:  
    - Μηχανολογικός και 
Εργαστηριακός Εξοπλισμός  
    - Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες  
    - Κατοχύρωση - Τροποποίηση 
Πατεντών - Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
/ Χρήση και Προστασία 
δικαιωμάτων πατεντών και 
πνευματικής ιδιοκτησίας / 
Μεταφορά τεχνογνωσίας 
    - Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων 
και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις 
- Σχεδιασμός και πιστοποίηση 
προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών / Πιστοποίηση 
Διαχειριστικών Συστημάτων 
    - Δαπάνες Τεχνικής, 
Επιστημονικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης 

                              7        ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 
(ΕΣΠΑ 2007-2013) 

 Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Δαπάνες προβολής & 

επικοινωνίας 
    - Ανάπτυξη εξειδικευμένου 
προσωπικού και ανθρωπίνων 
πόρων 
    - Ανάπτυξη Πρωτοτύπων 
    - λειτουργικές δαπάνες. 
    Η διάρκεια υλοποίησης των 
εγκεκριμένων έργων ορίζεται 
σε 18 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης 
ένταξης της επιχείρησης, με 
δυνατότητα 
παράτασης.Επιδοτούνται 
μόνο οι προτάσεις που 
έλαβαν τουλάχιστον το 55% 
της μέγιστης δυνατής 
βαθμολογίας και δεν 
προβλέπονται επιλαχούσες 
προτάσεις. 
Οι επενδυτικές προτάσεις 
υποβάλλονται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες 
του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ, 
www.efepae.gr) και των 
φορέων του υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας 
(ΕΠΑΝ ΙΙ 
www.antagonistikotita.gr, 
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, www.ggb.gr ), 
στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν 
περαιτέρω. Στις 
αναφερόμενες ιστοσελίδες 
όπως και στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  Οι 
επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης, κατασκευών, 
υπηρεσιών και χοντρικού εμπορίου επιχορηγούνται έως 
50% ανεξαρτήτως μεγέθους.Το νέο πρόγραμμα συνολικού 
προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους να 
προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, 
(προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας 
προϊόντος κλπ.). 
Ποιοι ενισχύονται: 
Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σε λειτουργία 
πριν από τις 1-1-2011. έχουν κλείσει τουλάχιστον μία 
πλήρη διαχειριστική χρήση, 
Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ 
πριν από την 1/1/2008.Επιπλέον πρέπει να έχουν την 
μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, με βιβλία Β' ή 
Γ'κατηγορίας, να μην είναι προβληματικές, να έχουν τις 
νόμιμες άδειες λειτουργίας και να μην εμπίπτουν στα 
κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ. 
Τι Χρηματοδοτείται  

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
 Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 
 Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και 

συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας 
 Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – 

στόχους 
 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης 
 Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης 

και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και 
μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο 

www.espa.gr 
μπορείτε να διαβάσετε την 
προκήρυξη μόλις εκδοθεί 
,.καθώς και τα σχετικά  
έντυπα . 
 

 Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού 
και ανθρωπίνων πόρων  

 
ΕΚΔΟΣΗ :  ΤΤμμήήμμαα  ΠΠααιιδδεείίααςς--∆∆ιιαα  ΒΒίίοουυ  ΜΜάάθθηησσηηςς  ––

ΕΕθθεελλοοννττιισσμμοούύ  ––    ΝΝέέααςς  ΓΓεεννιιάάςς  ∆∆ήήμμοουυ  ΡΡεεθθύύμμννηηςς  
∆∆ηημμοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΝΝιικκηηφφόόρροουυ  ΦΦωωκκάά 
Σύνταξη :Γ.Σπαντιδάκης   Δ/ντης  τηλ 2831341910 
Πληροφορίες : ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΩΡΑ 13 00 15 15

Προϊόν JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: 

 Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις 

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό 
και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. Το 
συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των 
τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος αυτού JEREMIE θα 
καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που 
αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

http://www.espa.gr/


 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας 
ύψους 280 εκατ. Ευρώ...        

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Γαστρονομικός τουρισμός                        3 • οδική ασφάλεια μαθητών                                     6 
• σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών 
• έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας κλπ.  
Οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν έχουν καμία σχέση με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου που δεσμεύουν τους ΟΤΑ, 
και πολύ περισσότερο δεν έχουν σχέση με τον κανόνα 
«μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις» που έχει 
ήδη θεσπισθεί. 
Το πρόγραμμα αυτό αφορά: 
• Ανέργους καταγεγραμμένους στον ΟΑΕ∆ 
(περιλαμβάνονται και οι έμποροι και λοιποί 
επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα 
τελευταία 2 έτη), 
• Υποαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες – 
επιστήμονες και  
• Άνεργους νέους έως 30 ετών. 
Οι παραπάνω θα προσλαμβάνονται από φορέα 
απασχόλησης και θα προωθούνται σε δράσεις 
κοινωφελούς σκοπού. 
Οι αποδοχές θα φθάνουν περίπου 625 Ευρώ μηνιαίως, 
ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται 

Διακριτή ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα 
προσφερόμενα εδέσματα. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Λούκα 

Κατσέλη έχει ήδη αναγγείλει το Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Εργασίας ύψους 280 εκατ. Ευρώ, στο οποίο θα απασχοληθούν 
55.000 άνεργοι σε όλη τη χώρα σε δράσεις κοινωφελούς 
χαρακτήρα όπως: 
• έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων 
και αθλητικών υποδομών 
• έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, 
διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας (π.χ. 
καθαρισμός παραλιών) 
• ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, 
• αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού 
περιβάλλοντος (π.χ. φυτεύσεις σε γειτονίες) 
• αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 
• διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών 
• προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ’ οίκον φροντίδα 
ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ 
• κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση 
χρησιμοποιημένου ρουχισμού 
• εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές  
 

 Δημιουργία ή/και διάχυση γαστρονομικών και 
οινοτουριστικών διαδρομών.  

 Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και 
μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά 
ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές ζώνες, 
οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.). 

   «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  
Αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα . 
Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην 
υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να 
δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1998/20061 όπως ισχύει. 

 Γευσιγνωσία. 
 Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις. 
 Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα. 
 Εφαρμογές εικονικής περιήγησης. 
 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

 Τουρισμός υγείας και ευεξίας  Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 
Η μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να 
συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, 
διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων 
ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό 
και συναισθηματικό επίπεδο. Η μορφή αυτή αφορά ακόμη σε 
επισκέπτες ο οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμΕΑ και 
συγκεκριμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα 
όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ. 

στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, 
θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, 
κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια 
αθλήματα1). πλήρης ασφαλιστική 

κάλυψη.
σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά). 

 
Πληροφορίες :Το πρόγραμμα αναμένεται να 
ενεργοποιηθεί άμεσα .Πληροφοριες … σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και 

ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό σκι, χιονοσανίδα, 
ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο 
πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας 
ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι-γκολφ κ.ά.). 

  
 Πολιτιστικός τουρισμός. 

Περιηγητικά ταξίδια για τη σε βάθος γνωριμία με την 
πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.Ταξίδια τέχνης ως 
ψυχαγωγική εμπειρία και κοινωνική καταξίωση. Πρόκειται 
για ταξίδια με σκοπό την παρακολούθηση καλλιτεχνικών 
παραστάσεων, την επίσκεψη εικαστικών εκθέσεων και τη 
συμμετοχή σε φεστιβάλ. Ταξίδια συμμετοχικής 
καλλιτεχνικής δημιουργίας ως εμπειρία ολοκλήρωσης 
(ζωγραφική, χορός, φωτογραφία, μαγειρική, χειροτεχνία 
κ.λπ.).  

 Θαλάσσιος τουρισμός 

Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του 
επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το θαλάσσιο 
(marine) και το παράκτιο (coastal) περιβάλλον. Κατά 
κανόνα αφορά σε δραστηριότητες που συνδέονται με 
θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (π.χ. 
κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά 
σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα, yachting-motor boat-sailing 
boat κ.ά.). 

 Τουρισμός υπαίθρου 
Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις 
χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να 
αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες. Ο 
τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που 
αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν άξια 
παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα. Ο περιπατητικός 
τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια 
της υπαίθρου. Ο 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.. 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη 
Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία: 
Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα που 
είναι αναρτημένος στο πρ www.espa.gr του παρόντος Οδηγού 
(Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.). 
Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από 
την 01/01/2010.΄ 
 

 Υψος προυπολογισμού  
 

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό 
σχέδιο ανέρχεται στις €15.000,00 και ο μέγιστος προϋπολογισμός 
μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των €400.000,00 
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του 
συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται 
στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά 
σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 
κατοίκων1. Στις περιπτώσεις Σύμπραξης η προσαύξηση κατά 5% 
δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά 
κάτω των 3.100 κατοίκων 
 
Η υποβολή των προτάσεων μόλις γίνει η προκήρυξη και η 
αποστολή τους θα γίνεται σε έναν από τους εταίρους του 
ΕΦΕΠΑΕ, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητα του καθενός 
καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά 
Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς1. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω του διαδικτυακού 
τόπου www.ependyseis.gr/mis.  
Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στο διαδικτυακό τόπο 
www.ependyseis.gr, καθώς και στους παρακάτω διαδικτυακούς 
τόπους:του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενικής 
Γραμματείας Τουρισμού (www.visitgreece.gr), 

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr), 
 της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), 
 του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) καθώς και  

των διαδικτυακών τόπων των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των 
συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και 
Φορέων που θα αναφέρονται στην προκήρυξη  
 

 www.ypakp.gr. 

Συστάθηκε «Ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας» με «προίκα» 
150.000.000 ευρώ Συστάθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Μαρτίου το «Ταμείο αγροτικής 
επιχειρηματικότητας», το οποίο θα λειτουργεί ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα διαμέσου του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ). Το κεφάλαιό του είναι 150.000.000 ευρώ, με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και θα διατεθεί προκειμένου 
να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των δικαιούχων αγροτών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013. Σύμφωνα με την απόφαση, η σύστασή του αφορά την χρηματοδότηση της υλοποίησης των 
στόχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007−2013) και ειδικότερα για: 

 τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των «γεωργικών εκμεταλλεύσεων» μέσω του εκσυγχρονισμού τους, ώστε 
να βελτιωθούν οι παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονο ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον, να τονωθεί το γεωργικό εισόδημα και η γεωργική απασχόληση και να μειωθεί η μακροχρόνια τάση 
από−επένδυσης του αγροτικού τομέα. 

 την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τη 
στήριξη, υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτομιών και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού τους, τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και της υγιεινής και της ασφάλειας αυτών. 

 την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα 
και τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών 
δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων).Σημειώνεται πως η κατανομή της δημόσιας 
δαπάνης ανά μέτρο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Επίσης, εκκρεμεί υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίζονται λεπτομέρειες και οδηγίες για την εφαρμογή 
των μέτρων. 

Τετραετές πρόγραμμα προώθησης της 
απασχόλησης με επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 
40.000 ανέργων. 

β) Για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που 
βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους 
οποίους  υπολείπονται μέχρι 1500 ημέρες ασφάλισης ή 
έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη 
θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 
ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, τους 
πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους /νες καθώς και τους 
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά 
επιχορήγησης αυξάνονται σε (100%) για το πρώτο και το 
δεύτερο έτος και (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος. 

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον 
αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ. 
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί 
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και 
εργαζόμενων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του 
ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται 
κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ: 
α) Για τους «κοινούς» άνεργους, (100%) για το πρώτο 
έτος, (75%) για το δεύτερο έτος, (50%) για το τρίτο και 
(25%) το τέταρτο έτος. 

Πληροφορίες Ο.Α.Ε.Δ –oaed.gr 
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Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. 
(ΦΕΚ Α' 8/01-02-2011) 

Αφορά κοινοπρακτικά επιχειρηματικά σχήματα δικτύωσης 10 τουλάχιστον 
επιχειρήσεων από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και άλλων 5 τουλάχιστον 
από την υπόλοιπη Ελλάδα. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους 
ενίσχυσης. 

■ Μεταποιητικός Τομέας■ Τουριστικός 
Τομέας Ίδρυση, Επέκταση και 
Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων 
τουλάχιστον 3 αστέρων και ειδικές 
τουριστικές δραστηριότητες■ Τομέας 
Τουρισμού Υγείας και Γηροκομεία■ 
Μεταφορά και Αποθήκευση■ Εκδοτικές 
Δραστηριότητες■ Επιστημονική Έρευνα 
και Ανάπτυξη■ Τομέας Κατασκευών (μόνο 
η Κατασκευή Παράκτιων και Λιμενικών 
Έργων)■ Παροχή Νερού, Επεξεργασία 
Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων ■ 
Ορυχεία και Λατομεία■ Αγροτικός Τομέας 
(Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και 
Δασοκομία) ■ Τηλεπικοινωνίες ■ 
Κινηματογραφικές, Τηλεοπτικές και 
Μουσικές εκδόσεις και Πολιτιστικές 
δραστηριότητες■ Δραστηριότητες 
προγραμματισμού Ηλ. Υπολογιστών και 
υπηρεσιών πληροφορίας■ Επισκευή Ηλ. 
Υπολογιστών και άλλων ειδών 
ατομικής/οικιακής χρήσης■ Άλλες 
Επαγγελματικές, Διοικητικές, 
Επιστημονικές και Τεχνικές 
Δραστηριότητες 

Προϋπολογισμός και Κατανομή Ενισχύσεων 
του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου για το 2011 ανέρχεται σε 4,4 δις ευρώ, εκ των οποίων 
1,2 δις ευρώ αφορούν επιδοτήσεις και 3,2 δις ευρώ αφορούν 
φοροαπαλλαγές. Οι επιδοτήσεις που θα χορηγηθούν 
κατανέμονται ως ακολούθως: 

. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των 
επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η 
τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η 
περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η 
αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.   

Είδη ενισχύσεων 

Ξεκινά και επίσημα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας 
3908/2011: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα & την Περιφερειακή Συνοχή". Σε 
πρώτη φάση για εφέτος ο Ν.3908/2011 θα παραμείνει ‘ανοιχτός’ σε 
επενδυτικές προτάσεις έως τα τέλη Μαΐου 2011. 

 Βασικές διαφορές του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 με τον 
προηγούμενο Ν.3299/2004 

•Επιδοτεί νέους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας ενώ δεν επιδοτεί 
επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά πάρκα. 

•Θα παραμένει ανοικτός για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων σε 
δύο φάσεις (τέλη Μαΐου και τέλη Οκτωβρίου). 

•Η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων θα διαρκεί ένα χρονικό 
διάστημα 6 μηνών. 

•Έχει προκαθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό και ανώτατο όριο 
ενισχύσεων. 

•Παρέχει κίνητρα βασισμένα περισσότερο στις φοροαπαλλαγές και 
λιγότερο στις επιδοτήσεις (σε κάθε 1 ευρώ επιδότησης αντιστοιχούν 
περίπου 3 ευρώ φοροαπαλλαγές). 

•Προβλέπει την αυστηρή τήρηση επενδυτικών χρονοδιαγραμμάτων.  

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:    
■ Σε ετήσια βάση θα καθορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός 
ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια.  
■ Η έγκριση των επενδυτικών προτάσεων (πλην των Μεγάλων 
Επενδυτικών σχεδίων) εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία έναντι 
των υπόλοιπων προτάσεων που θα κατατίθενται σε κάθε φάση.  
■ Το ΕΤΕΑΝ είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης. 
■ Οι φοροαπαλλαγές θα είναι τριπλάσιες από το σύνολο των υπολοίπων 
ενισχύσεων και θα ισχύουν για 8 έτη.  
■  Δεν είναι πλέον επιλέξιμη ως επενδυτική δραστηριότητα η παραγωγή 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. 
■  Δεν είναι επιλέξιμη ως μεταποιητική δραστηριότητα η χαλυβουργεία, 
η μεταποίηση συνθετικών ινών και η βιομηχανία άνθρακα). 
■  Δεν είναι επιλέξιμη ως δραστηριότητα εξόρυξης η εξόρυξη λιγνίτη και 
άνθρακα. 
-Συνιστάται η προετοιμασία αρκετών εβδομάδων καθώς για πρώτη 
φορά η επιλεξιμότητα των επενδυτικών προτάσεων καθορίζεται βάσει 
συγκριτικής βαθμολόγησης.  
-Η χρήση της ίδιας συμμετοχής από τους επενδυτές είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. 
-Είναι θετικό για τους επενδυτές να επιδιώκεται ως τόπος εγκατάστασης 
η Ελληνική Περιφέρεια και όχι η Αθήνα 
 

• 900 εκ. ευρώ για το καθεστώς περιφερειακής συνοχής 

• 100 εκ. ευρώ για το καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης 

• 150 εκ. ευρώ για το καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας 

•   50 εκ. ευρώ για το καθεστώς συνέργιας & δικτύωσης 

 Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων  

1. Γενική Επιχειρηματικότητα 

Αφορά κάθε επιχειρηματία και προβλέπει φοροαπαλλαγές 
μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης 

2. Περιφερειακή Συνοχή 

Αφορά επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες 
και προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό 
επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι 
και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. 
Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό 
προσαυξάνεται κατά 10%. 

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη 

Αφορά τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην 
καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την 
επιχείρηση τους. Προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το 
ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να 
φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους 
ενίσχυσης. 

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα 

Αφορά νέους από 20 μέχρι 40 ετών. Προβλέπει ενίσχυση για 
το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 
χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση 
μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ. 

.  

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια 

Αφορά την υλοποίηση πολυετών σχεδίων (2-5 έτη) 
επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον 
πενταετία από τη σύστασή τους. Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει 
να ανέρχονται τουλάχιστον σε 2.000.000 ευρώ.  Προβλέπει 
φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου 
επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. 

1. Φορολογική απαλλαγή 

Προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των 
πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη 
φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο 
αποθεματικό για την επιχείρηση. 

2. Επιχορήγηση Κεφαλαίου 

Προβλέπεται η παροχή κεφαλαίου από το δημόσιο για την κάλυψη τμήματος 
των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  

Προβλέπεται η κάλυψη των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ:  4. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ 

A) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΠροβλέπεται, η χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με 
τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που 
συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ. 

:■ Πάσης Φύσεως 
Μηχανήματα και Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός ■ Ειδικός Εξοπλισμός ανά 
Επενδυτικό Σχέδιο (π.χ. Ξενοδοχειακός 
εξοπλισμός)■ Ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός■ Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
(υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και 
Λογισμικό) ■ Εξοπλισμός εξοικονόμησης 
ενέργειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος■ Λοιπός εξοπλισμός 

Τα οφέλη των επενδυτών από τις άνω μορφές ενίσχυσης συνυπολογίζεται στο 
συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

■ Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις με έδρα όλη την 
Ελληνική Επικράτεια Β) ΚΤΙΡΙΑΚΑ (έως 40% του Π/Υ): 

■ Κατασκευή, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων■ Δαπάνες 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:     

■ Από 15% έως 50% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο 
εγκατάστασης της επένδυσης 

Γ) ΑΥΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:      (έως 50% του 
Π/Υ):■ Δαπάνες αγοράς τεχνογνωσίας, 
ευρεσιτεχνιών και πνευματικών 
δικαιωμάτων■ Σύνταξη εγχειριδίων 
συστημάτων διαχείρισης (με πιστοποίηση)■ 
Μελέτες και δαπάνες συμβούλων 

■ Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ 

■ Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ 

■ Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ Οι υποψήφιοι επενδυτές με το καθεστώς του 
νέου επενδυτικού νόμου (3908/2011) 
καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
καταρχήν ηλεκτρονικά στο 

■ Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ 
Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:    

 
www.ependyseis.gr/mis και κατόπιν στα 
αρμόδια Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών 
μέχρι και τις 31.05.2011.(αφορά την πρώτη 
προκήρυξη) 

■ Οι εγκρίσεις θα γίνονται με ιεραρχική βαθμολόγηση σε δεδομένο 
προϋπολογισμό κάθε προκήρυξης. 
 
 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis


«Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 
θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των 

εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 
τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε 

επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα» 

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) άτομο 
πλήρους απασχόλησης, εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα, με 
την προϋπόθεση να το διατηρήσουν καθόλη τη διάρκεια του 
προγράμματος.  

B. Ωφελούμενοι  
 Ωφελούμενοι του προγράμματος, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης της επιχείρησης,  είναι εργαζόμενοι, με 
έμφαση στις ειδικές ομάδες οι οποίες αναλύονται ως εξής:  (      Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές   

 

                     www.startupgreece.gov.gr 

Τη λειτουργία της πρωτοβουλίας StartUp Greece, παρουσίασε ο 
υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, στο Συνέδριο της EXECOM .Για πρώτη φορά 
στη δημόσια διοίκηση της χώρας, ενσωματώνονται σε μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα λειτουργίες πληροφόρησης και δικτύωσης και όλο το 
απαραίτητο υλικό για όποιον ήδη επιχειρεί ή ενδιαφέρεται να 
επιχειρήσει στην Ελλάδα.. 

)  εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω (οι οποίοι έχουν 
συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να 
διανύουν το 50ο έτος) και  

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα  άρχισε στις 8-2-2011 σύμφωνα με τη με αριθμ. Β104809/-
2011 απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.(ΟΑΕΔ)  εργαζόμενοι με αναπηρίες. 

Σκοπός του τροποποιημένου προγράμματος είναι η επιχορήγηση 
200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη 
μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές 
εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων 
εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με έμφαση στις 
ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής :  

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει:   

 να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν 
να εργάζονται στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα 
δεκαοκτώ  (18) μηνών.    

 να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την 
προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη 
λήξη του προγράμματος.  Άτομα με αναπηρία 

  Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω 

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή 
πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που 
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας 
καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας 

 Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των 
εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και τριάντα (30) 
εργαζόμενους κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν, 
ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον 
αριθμό των επιχορηγουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Στο πρόγραμμα επίσης εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν 
μόνο ένα (1) άτομο με πλήρη απασχόληση.Για να υπαχθεί μια 
επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη 
διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε 
μείωση προσωπικού. 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν 
κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία 
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
(www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, 
που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της 
επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.  
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι 
αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα: 
  
 

«ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25.000 
ΑΝΕΡΓΩΝ» 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), κ α λ ε ί τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που θέλουν να απασχολήσουν 
ανέργους, να υποβάλουν προτάσεις στο 
πλαίσιο της πράξης Σκοπός του 
προγράμματος είναι η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους 
του μισθολογικού και μη μισθολογικού 
κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση 

υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που 
αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου 
βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά 

κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για 
πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση 

Έμφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και 
στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες 
αναλύονται ως εξής :  

1 άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον 
της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται 
μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για 
την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη 
θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

2.γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 
ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών  

επιχειρήσεις που απασχολούν έως 
50 άτομαΤα ωφελούμενα άτομα 
που θα προσληφθούν από τις 
επιχειρήσεις που θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα πρέπει:να έχουν 
την ιδιότητα του άνεργου και να 
διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε 
ισχύ,να είναι έλληνες πολίτες ή 
πολίτες άλλου κράτους μέλους της 
ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν 
δικαίωμα διαμονής και 
απασχόλησης στη χώρα μας.  

Τέλος να έχουν συμπληρώσει το 
τυποποιημένο έντυπο 
εξατομικευμένης προσέγγισης και 
να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό 
σχέδιο δράσης.  
Πληροφοριες αίτηση  ΟΑΕΔ – 
www.oaed.

3.πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες 
4.αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα, με προτεραιότητα στις Uμικρές gr 

http://www.oaed.gr/
http://ait.oaed.gr/
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