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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Έχουν ολοκληρωθεί και εκταμιεύονται δράσεις ύψους œ2,6 δις που αφορούν*:
	στη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και στην υποστήριξη καινοτόμων
 επιχειρήσεων
	στη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες
	στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την ψηφιακή ασφάλεια, την ενίσχυση
 επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών

Ανοικτές προκηρύξεις προϋπολογισμού œ339 εκ.*
	Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής
 Ανάπτυξης
	Πράσινη Επιχείρηση 2010 
	Πράσινες Υποδομές 2010
	Ένδυση & Υπόδηση: Νέες Προοπτικές
	Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
	Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμάτων για προβολή στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικές
 κρατήσεις
	Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις ψηφιακής ασφάλειας

Εγγυήσεις δανείων από ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ύψους œ4,8 δις για:
	Αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών
	Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
	Κεφάλαια κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (β‹φάση)

Εντός του 2010 πρόκειται να προκηρυχθούν προγράμματα ύψους œ1,5 δις*:
	ÇΕξοικονόμηση κατ‹ οίκονÈ
	Πολιτιστική επιχειρηματικότητα
	Δράσεις Ταμείου Επιχειρηματικότητας
	Ενίσχυση εξωστρέφειας
	Clusters καινοτομίας
	ÇΠράσινοςÈ και εναλλακτικός τουρισμός
	Αναβάθμιση υφισταμένων ΒΕΠΕ
	Εργαλείο επιμερισμού κινδύνου (Jeremie)
	Μικροδάνεια (Jeremie)
	Στήριξη κοινωνικής οικονομίας (Jeremie)
	Ψηφιακή σύγκλιση (Jeremie)

 * Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν στυλοβάτη της ελληνικής 
οικονομίας, πλήττονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται 
οι επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα. 

Το ÇΕθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 
2010-2013È τοποθετεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος λήψης πολιτικών αποφάσεων, ενισχύοντας τη δυναμική 
τους ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, προωθώντας την 
ανταγωνιστικότητά τους τόσο στην Ε.Ε., όσο και στις παγκόσμιες αγορές, 
και βελτιώνοντας το ρυθμιστικό τους πλαίσιο.

Το ÇΕθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-
2013È αναδεικνύει την αλλαγή νοοτροπίας πάνω σε τρεις βασικούς άξονες 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013

δράσης: την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και τη 
στήριξη της ρευστότητας των ΜμΕ.

Μέσω του ÇΕθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
(Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013È θεμελιώνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, για τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων, υποστηρικτικών 
προγραμμάτων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, στη βάση των 
10 Αρχών του Small Business Act for Europe (SBA).

Η επικαιροποίηση του ÇΕθνικού Σχεδίου Στήριξης Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013È θα γίνεται ετησίως και με ορίζοντα 
τριετίας, καταρχάς μέχρι το 2013, με βάση τις αρχές του παρόντος και 
τις εισηγήσεις Ειδικής Ομάδας Εργασίας στην οποία συμμετέχουν οι 
συνυπογράφοντες παραγωγικοί φορείς. Η υπογραφή του θα παραμείνει 
ανοιχτή στο μέλλον και σε άλλους παραγωγικούς φορείς.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ: 

–  Το θεμελιώδη ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των συλλογικών 
τους φορέων στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και στην ανάγκη πλήρους αξιοποίησης του δυναμικού τους.

–  Το γεγονός ότι οι ΜμΕ πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι 
επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ
ÇΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑÈ:

–  Την ανάγκη εφαρμογής της Αρχής ÇΠροτεραιότητα στις Μικρές ΕπιχειρήσειςÈ, με 
την τοποθέτηση των ΜμΕ στο επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης πολιτικών για την 
ενίσχυσή τους, με την απλοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις ΜμΕ και με 
την υιοθέτηση συστήματος εκτίμησης επιπτώσεων των νομοθετικών και διοικητικών 
πρωτοβουλιών στις ΜμΕ (Çτεστ ΜμΕÈ).

–  Το γεγονός ότι η γραφειοκρατία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη 
των ΜμΕ και τη συνακόλουθη σημασία μεγαλύτερης ανταπόκρισης της Δημόσιας 
Διοίκησης και διευκόλυνσης της λειτουργίας τους με την προώθηση, μεταξύ άλλων, 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

–  Ότι οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη αγορά που παραμένει 
εν πολλοίς αναξιοποίητη από τις ΜμΕ, καθώς και ότι οι κρατικές ενισχύσεις, 
αξιοποιώντας την ευελιξία που προσφέρουν οι κοινοτικές διατάξεις, μπορούν να 
βοηθήσουν τις ΜμΕ καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

–  Τη σημασία μιας πλήρως λειτουργικής και φιλικής προς τις ΜμΕ εσωτερικής αγοράς, 
που αποτελεί έναν από τους βασικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας και την 
ανάγκη ενθάρρυνσης των ΜμΕ για να επωφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες 
που η ενιαία αγορά προσφέρει.  

–  Το γεγονός ότι για να είναι ανταγωνιστικές οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να 
επενδύσουν στην καινοτομία, η οποία θα υποστηρίζεται από τη δημιουργία μιας 
ÇΚοινωνίας της ΓνώσηςÈ, μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, για 
όλους τους πολίτες καθώς και για ειδικότερες πληθυσμικές ομάδες με αναξιοποίητο 
δυναμικό.

–  Ότι η κλιματική αλλαγή, η ανεπάρκεια των ενεργειακών πόρων και η αειφόρος 
ανάπτυξη αποτελούν καίριες προκλήσεις, τις οποίες οι ΜμΕ πρέπει να 

ενθαρρυνθούν να μετατρέψουν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, υιοθετώντας 
περισσότερο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και εμπορίας για μια οικολογικά 
αποδοτική οικονομία.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ÇΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑÈ:

–  Την ανάγκη ενθάρρυνσης και υποστήριξης των ΜμΕ για την πρόσβασή τους σε 
διεθνείς αγορές.

–  Ότι η χάραξη στρατηγικής, στόχων και κατευθύνσεων αποτελεί εφαλτήριο για την 
επιτυχή διεθνοποίηση των ΜμΕ.

–  Ότι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι 
κρίσιμο στοιχείο για την προώθηση των εξαγωγών.

–  Ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ απαιτεί τη συνεργατικότητα, 
τη δικτύωση και τη διασύνδεση της εξωστρέφειας με συστήματα ψηφιακών 
εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΗΣ ÇΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑÈ:

–  Την ανάγκη βελτίωσης των υφισταμένων και σχεδιασμού νέων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των ΜμΕ, όλων των κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας. 

–  Το γεγονός ότι η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης συνδέεται με τον 
περιορισμό των καθυστερημένων πληρωμών. 

–  Ότι στην προσπάθεια για αναθέρμανση της οικονομίας, τα πιστωτικά ιδρύματα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν και να αναλάβουν δεσμεύσεις, ώστε να μην περιορίζουν 
τις χρηματοδοτήσεις προς τις ΜμΕ που έχουν βιώσιμες προτάσεις. 

–  Ότι για την ικανοποίηση των αναγκών των ΜμΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης 
είναι απαραίτητη η βελτίωση της πρόσβασής τους σε εγγυήσεις, μικροπιστώσεις 
και ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις. 

–  Ότι πρέπει να βελτιωθεί το χρηματοδοτικό περιβάλλον για τις καινοτόμες και 
γρήγορα αναπτυσσόμενες ΜμΕ μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης της ελληνικής 
αγοράς κεφαλαίων υψηλού κινδύνου (venture capital) και της ενθάρρυνσης της 
χρηματοδότησης μεταφοράς γνώσης.

–  Ότι στην προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, θα 
προωθηθούν συλλογικές δράσεις ενίσχυσης της συνεργατικότητας των ΜμΕ.
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Η υλοποίηση του ÇΕθνικού Σχεδίου Στήριξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-
2013È θα γίνεται μέσω Ε.Σ.Σ.ΜμΕ, το οποίο 
επικαιροποιείται ετησίως, ξεκινώντας με  το 
Ε.Σ.Σ.ΜμΕ για το έτος 2011. 

 

Η σύνταξη και δημοσιοποίηση του Ε.Σ.Σ.ΜμΕ, σε ετήσια βάση, από το Υπουργείο 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη 
ισχύος του και θα διενεργείται κατόπιν εισηγήσεων Ειδικής Ομάδας Εργασίας με τη 
συμμετοχή των συνυπογραφόντων παραγωγικών φορέων.
 
Το ÇΕθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνÈ θα περιλαμβάνει:
 
α.  Τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των ΜμΕ, 

καταθέτοντας δωδεκάμηνο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση συγκεκριμένων 
θεσμικών παρεμβάσεων, υποστηρικτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών 
εργαλείων, καθώς και τριετή στρατηγικό σχεδιασμό.

            
β.  Τον απολογισμό της προόδου υλοποίησης του ÇΕθνικού Σχεδίου Στήριξης 

Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνÈ (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) για το προηγούμενο έτος. 
 
Στο πλαίσιο του ÇΕθνικού Σχεδίου Στήριξης ΜμΕ (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013È, το 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας παραθέτει συνημμένα 
στο Παράρτημα του παρόντος τον προγραμματισμό του για την εφαρμογή θεσμικών 
παρεμβάσεων, υποστηρικτικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων για 
το έτος 2010.

 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ÇΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013È ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ 
ΤΟΥ ÇSMALL BUSINESS ACTÈ (SBA) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜμΕ:

1.  Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα 
ανταμείβεται.

2.  Στήριξη καλόπιστων επιχειρηματιών σε περίπτωση πτώχευσης, ώστε να καθίσταται 
εφικτή γιÕ αυτούς η παροχή μιας δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας.

3.  Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την Αρχή ÇΠροτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσειςÈ.

4.  Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜμΕ.

5.  Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜμΕ: διευκόλυνση της 
συμμετοχής των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜμΕ.

6.  Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση και δημιουργία νομικού 
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές στις 
εμπορικές συναλλαγές.

7.  Υποστήριξη των ΜμΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η ενιαία αγορά.

8.  Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις ΜμΕ, καθώς και όλων των μορφών 
καινοτομίας.

9.  Παροχή δυνατότητας στις ΜμΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε 
ευκαιρίες.

10.  Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜμΕ, ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 
των αγορών.
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 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Υπουργός: Λούκα T. Κατσέλη

 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καββαθάς
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Πρόεδρος: Βασίλης Κορκίδης
 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
A' Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπακατσέλος
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Πρόεδρος: Χριστίνα Σακελλαρίδη
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρόεδρος: Δημήτρης Λακασάς
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Πρόεδρος: Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Γκόρτσος
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Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΙΑΝ 2010

Α.1. Δράσεις που ολοκληρώθηκαν και ξεκινά
η εκταμίευση πόρων

Α.2. Νέες Δράσεις: Ανοικτές προκηρύξεις Α.3. Νέες Δράσεις: Νέες προκηρύξεις
 πριν το τέλος του 2010 
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«Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών», λήξη 
αξιολόγησης: Ιούνιος 2010, προϋπολογισμός: € 44 εκ., 
ωφελούμενοι: 1150 επιχειρήσεις,
φορέας υλοποίησης: ΕΟΜΜΕΧ. Παράρτημα: βλ. σελ. 14                                                                                                                                        

«Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»,
προκήρυξη εντός Ιουλίου 2010, 
προϋπολογισμός: € 200 εκ.,
φορέας υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ. Παράρτημα: βλ. σελ. 20

«Πράσινος τουρισμός», προϋπολογισμός: € 30 εκ., 
προκήρυξη Γ’ τρίμηνο 2010, φορέας υλοποιησης: ΕΦΕΠΑΕ. 
Παράρτημα: βλ. σελ. 33        

«Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων», λήξη 
αξιολόγησης Ιουνιος 2010, προϋπολογισμός: € 56 εκ., 
ωφελούμενοι: 1380 επιχειρήσεις,
φορέας υλοποίησης: ΕΟΜΜΕΧ. Παράρτημα: βλ. σελ. 14

«Πράσινη επιχείρηση 2010», 
ανοικτή προκήρυξη μέχρι 23/7/2010, 
προϋπολογισμός: € 30 εκ.,
φορέας υλοποίησης: ΕΦΕΠΑΕ. Παράρτημα: βλ. σελ. 21

«Εναλλακτικός τουρισμός», προϋπολογισμός: € 28 εκ.,
προκήρυξη Γ’ τρίμηνο 2010, φορέας υλοποιησης: ΕΦΕΠΑΕ. 
Παράρτημα: βλ. σελ. 34 

«Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης», 
προϋπολογισμός: € 25 εκ., εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα 15 
προτάσεις, φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ.
Παράρτημα: βλ. σελ. 15

«Πράσινες υποδομές 2010»,
ανοικτή προκήρυξη μέχρι 23/7/2010, 
προϋπολογισμός: € 30 εκ.,
φορέας υλοποίησης: ΓΓΒ. Παράρτημα: βλ. σελ. 22

«Εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων σε 
θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με 
αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη πρώτης 
γραμμής», προϋπολογισμός: υπό καθορισμό, φορέας 
υλοποίησης: ΕΥΣΕΔ,  Γ’ τρίμηνο 2010. Παράρτημα: βλ. 
σελ. 35  

«1η  δράση για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου 
- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-
2013», προκηρύχθηκε το Σεπτέμβριο 2009, ξεκίνησε η 
υλοποίηση των προτάσεων,  προυπολογισμός: € 653 εκ., 
ωφελούμενοι: 7.400 επιχειρησεις,
φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΑ. Παράρτημα: βλ. σελ. 16

«Ένδυση & Yπόδηση - Nέες Προοπτικές»,
ανοικτή προκήρυξη: μέχρι 24/8/2010,
προϋπολογισμός: € 15 εκ.,
φορέας υλοποίησης: ΕΟΜΜΕΧ, Παράρτημα: βλ. σελ. 23
 

«Επιμόρφωση Επαγγελματιών / Επιχειρηματιών /
Στελεχών Επιχειρήσεων» σχετικά με τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών στον τομέα του εμπορίου 
και υιοθέτηση οικολογικών εμπορικών πρακτικών, 
προϋπολογισμός: υπό καθορισμό,
φορέας υλοποιησης: ΕΥΣΕΔ, Γ’ τρίμηνο 2010.
Παράρτημα: βλ. σελ. 36

«Ενίσχυση Eπιστημόνων - Eλεύθερων Eπαγγελματιών 
στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», τα έργα 
υλοποιούνται, προϋπολογισμός: € 70 εκ., ωφελούμενοι: 
εγκρίθηκαν για επιχορήγηση 8.174 επενδυτικά σχέδια, 
φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΑ. Παράρτημα: βλ. σελ. 16

«Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&Τ)» Α’ κύκλος, 
ανοικτή προκήρυξη έως 15/09/2010,  
προϋπολογισμός: € 11,28 εκ.,
φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ. Παράρτημα: βλ. σελ. 24

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την 
υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», 
προκήρυξη εντός  Γ’ τριμήνου 2010,
φορέας υλοποίησης: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, 
προϋπολογισμός: € 100 εκ. Παράρτημα: βλ. σελ. 36

«Υποστήριξη ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης (Ε&Τ)»  Α’ κύκλος, προϋπολογισμός: € 23,73 
εκ., έναρξη αξιολόγησης: Ιούνιος 2010,
φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ. Παράρτημα: βλ. σελ. 17

«Kουπόνια καινοτομίας για ΜμΕ (vouchers for smEs)», 
προϋπολογισμός: € 8,4 εκ, φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ, η 
δράση παραμένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης 
δαπάνης και με σειρά προτεραιότητας. Παράρτημα: βλ.σελ.25

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση 
επενδύσεων  στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού 
περιεχομένου (digi-content)», προκήρυξη εντός Γ’ 
τριμήνου 2010, φορέας υλοποίησης: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, 
προϋπολογισμός: € 20 εκ. Παράρτημα: βλ. σελ. 37

«Συνεργασία παραγωγικών και Ε&Τ φορέων», 
προϋπολογισμός: € 76,1 εκ., ξεκίνησε η εκταμίευση πόρων, 
ωφελούμενοι: περίπου 360 επιχειρήσεις, φορέας υλοποίησης: 
ΓΓΕΤ / ερευνητ. κέντρο “ΑθήνΑ”. Παράρτημα: βλ. σελ. 18

«Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης:
ÒΕΥ ΕΠιχΕιρΕιΝÓ - η ανατομία της επιχείρησης σε 3600»
ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
φορέας υλοποίησης: ΕΟΜΜΕΧ. Παράρτημα: βλ. σελ. 26

«Εγνατία Πληροφορικής ιι»,
προκήρυξη εντός Δ’ τριμήνου 2010,
φορέας υλοποίησης: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, 
προϋπολογισμός: € 15 εκ. Παράρτημα: βλ. σελ. 38

«Συνεργατικοί σχηματισμοί έντασης γνώσης στη 
μικροηλεκτρονική (Corallia)»,
προϋπολογισμός: € 38,5 εκ., ξεκίνησε η εκταμίευση πόρων,
φορέας υλοποίησης: ΓΓΕΤ, ωφελούμενοι: 55 
επιχειρήσεις. Παράρτημα: βλ. σελ. 19

«Ενίσχυση ξενοδοχειακών καταλυμμάτων για 
τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής 
και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων», έχει 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση προτάσεων, προϋπολογισμός: 
€ 34,2 εκ., εγκρίθηκαν 2.278 επιχειρηματικά σχέδια, φορέας 
υλοποίησης: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, η δράση παραμένει 
ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δαπάνης. Παράρτημα: 
βλ. σελ. 26

«Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας», 
προκήρυξη εντός Δ’ τριμήνου 2010,
φορέας υλοποίησης: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, 
προϋπολογισμός: € 50 εκ. Παράρτημα: βλ. σελ. 39 

«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 
υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή 
ασφάλεια Òe-securityÓ», έχει ολοκληρωθεί 
η αξιολόγηση, προϋπολογισμός: € 10,3 εκ.,                                                                                                                                        
εγκρίθηκαν 665 επιχειρηματικά σχέδια, φορέας 
υλοποίησης: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, η δράση παραμένει 
ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δαπάνης. 
Παράρτημα: βλ. σελ. 28

«Συνεργασία στις Υπηρεσίες και
την Πράσινη Ανάπτυξη»,
προϋπολογισμός: € 68,3 εκ.,
φορέας υλοποιησης: ΓΓΕΤ. Παράρτημα: βλ. σελ. 40

«Clusters σε νέα (καινοτόμα) θεματικά πεδία»,  
προϋπολογισμός: € 14 εκ., φορέας υλοποιησης: ΓΓΕΤ, 
προκήρυξη Δ’ τρίμηνο 2010. Παράρτημα: βλ. σελ. 41

Α.1. Δράσεις που ολοκληρώθηκαν και ξεκινά
η εκταμίευση πόρων

Α.2. Νέες Δράσεις: Ανοικτές προκηρύξεις Α.3. Νέες Δράσεις: Νέες προκηρύξεις
 πριν το τέλος του 2010 
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Α «Στήριξη εξωστρέφειας Eλληνικών Eπιχειρήσεων
από τον οργανισμό προώθησης εξαγωγών (ΟΠΕ)»,
ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
φορέας υλοποίησης: ΟΠΕ.
Παράρτημα: βλ. σελ. 28

«Ενίσχυση εξωστρέφειας ΜμΕ»,
προϋπολογισμός: € 30 εκ.,
προκήρυξη εντός  Γ’ τρίμηνου 2010,
φορέας υλοποίησης: ΓΓΒ.
Παράρτημα: βλ. σελ. 41
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«Πρόγραμμα εγγύησης δανείων κεφαλαίων κίνησης 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» Β’ φάση,
ανοικτή προκήρυξη μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού, 
προϋπολογισμός: € 5 δις (ποσό δανείων έως 2/6/2010: 
€ 2.019.043.547, ποσό εγγυήσεων έως 2/6/2010: 
€ 1.615.234.838), φορέας υλοποίησης: ΤΕΜΠΜΕ. 
Παράρτημα: βλ. σελ. 29

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
εκκίνηση έργου Γ’ τρίμηνο 2010,
προϋπολογισμός: περίπου € 400 εκ.,
φορέας υλοποίησης: ΥΠΕΚΑ μέσω ΤΕΜΠΜΕ.
Παράρτημα: βλ. σελ. 42

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων 
για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών», ανοικτή προκήρυξη έως 
31/08/2011(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
στις τράπεζες από τις επιχειρήσεις), 31/12/2011 (ημερομηνία 
λήξης του προγράμματος), προϋπολογισμός: € 700 εκ. 
εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συν. ύψους € 875 εκ., 
φορέας υλοποίησης: ΤΕΜΠΜΕ. Παράρτημα: βλ. σελ. 30

Ταμείο επιχειρηματικότητας
(€ 460 εκ., ΕΣΠΑ: δάνεια συνολικού ύψους € 1,5 δις).
Παράρτημα: βλ. σελ. 43

«Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ χαμηλότοκων δανείων 
για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ», ανοικτή προκήρυξη: έως 
31/10/2010 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
στις τράπεζες από τις επιχειρήσεις), 31/12/2010 (ημερομηνία 
λήξης του προγράμματος), προϋπολογισμός: € 700εκ. 
εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους € 875εκ., 
φορέας υλοποίησης: ΤΕΜΠΜΕ. Παράρτημα: βλ. σελ. 31 

«Δράση ενισχύσεων Επιχειρήσεων για τον 
εξορθολογισμό και τη μείωση κόστους της 
εφοδιαστικής αλυσίδας των ΜμΕ»,
προκήρυξη εντός Σεπτεμβρίου 2010,
προϋπολογισμός:  € 20 εκ., χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας, φορέας υλοποίησης: ΤΕΜΠΜΕ. 
Παράρτημα: βλ. σελ. 43

«Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα»,
προκήρυξη εντός Σεπτεμβρίου 2010, προϋπολογισμός:      
€ 40 εκ., χρηματοδότηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, 
φορέας υλοποιησης: ΤΕΜΠΜΕ. Παράρτημα: βλ. σελ. 44

 «Πρωτοβουλία Jeremie» - εργαλείο επιμερισμού 
κινδύνων - funded risk sharing product (€ 60 εκ., ανοικτή 
προκήρυξη για επιλογή τραπεζών),
φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕΠ). Παράρτημα: βλ. σελ. 45             

«Πρωτοβουλία Jeremie» - microcredit (€ 30 εκ.), 
φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
(ΕΤΕΠ). Παράρτημα: βλ. σελ. 45

«Πρωτοβουλία Jeremie» - ενισχύσεις για στήριξη 
κοινωνικής οικονομίας (€ 50 εκ.), φορέας υλοποίησης: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕΠ). Παράρτημα: βλ. σελ. 45                  

«Πρωτοβουλία Jeremie» - ευνοϊκά προϊόντα για 
ψηφιακή σύγκλιση (€ 150 εκ.), φορέας υλοποίησης: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕΠ). Παράρτημα: βλ. σελ. 45  

«Αναβάθμιση υφισταμένων ΒΕΠΕ», προϋπολογισμός: 
υπό καθορισμό, προκήρυξη εντός Σεπτεμβρίου 2010, 
φορέας υλοποίησης: ΓΓΒ. Παράρτημα: βλ. σελ. 46

ΕΠιΜΕρΟΥΣ ΠρΟΫΠΟΛΟΓιΣΜΟΣ: 
€ 2 δις 601,56 εκ.

ΕΠιΜΕρΟΥΣ ΠρΟΫΠΟΛΟΓιΣΜΟΣ:
Ανοικτές προκηρύξεις προϋπολογισμού  € 339 εκ.

Εγγυήσεις δανείων € 4,8 δις

ΕΠιΜΕρΟΥΣ ΠρΟΫΠΟΛΟΓιΣΜΟΣ: 
€ 1 δις 505,3 εκ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 9 δις 231,04 εκ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜμΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Στο πλαίσιο του ÇΕθνικού Σχεδίου Στήριξης ΜμΕ (Ε.Σ.Σ.ΜμΕ) 2010-2013È, το 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν) παραθέτει τον 
προγραμματισμό υλοποίησης θεσμικών παρεμβάσεων, υποστηρικτικών προγραμμάτων 
και χρηματοδοτικών εργαλείων του για το έτος 2010:

  Α.  Τα προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των ΜμΕ, διακρίνονται σε 
τρείς κατηγορίες:

Α.1 Δράσεις που ολοκληρώθηκαν και ξεκινά η εκταμίευση πόρων

Α.2 Νέες Δράσεις: Ανοικτές προκηρύξεις 

Α.3 Νέες Δράσεις: Νέες προκηρύξεις πριν το τέλος του 2010

Β. Οι θεσμικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των ΜμΕ, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

Β.1 Θεσμικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν

Β.2 Θεσμικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται εντός του 2010
  

Β. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΙΑΝ 2010

Β.1. Θεσμικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν Β.2. Θεσμικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται εντός του 2010
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ΤΑ “«νόμος 3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών», παράρτημα: βλ. σελ.44 
“«Αδειοδοτηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών και επιχειρηματικών 
εγκαταστάσεων», παράρτημα: βλ. σελ.50”
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«νόμος 3840/2010 αποκέντρωση, απλοποίηση και ενισχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου αναφοράς (εσπα) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις», 
παράρτημα: βλ. σελ.45

«Αδειοδοτηση τεχνικών επαγγελμάτων», παράρτημα: βλ. σελ.51 

 “ «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης επιχειρηματικών και 
βιομηχανικών πάρκων (ΒΕΠΕ)», παράρτημα: βλ. σελ.52 

«Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης 
της αγοράς», παράρτημα: βλ. σελ.53

“νέος αναπτυξιακός νόμος” παράρτημα : βλ σελ 54

«Τροποποίηση νομοθεσίας περί μεσιτών, εμπορικών αντιπρόσωπων, 
υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου & στάσιμου) και διοργάνωσης 
εκθέσεων», παράρτημα: βλ. σελ.55

“Εμπορικό σήμα ποιότητας”, παράρτημα: βλ. σελ. 56                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     

Σήμα ελληνικού προϊόντος, παράρτημα: βλ. σελ.57

ρΕ
ΥΣ

ΤΟ
ΤΗ

ΤΑ

“«νόμος 3816/2010 για ρύθμιση επιχειρηματικών και 
επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για 
την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες 
διάταξης» 
παράρτημα: βλ. σελ.46 “ 

“Tροποποίηση του ν.3758/2009  «εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών 
για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις», 
παράρτημα: βλ. σελ.58 
 

“«αναστολή πλειστηριασμών», παράρτημα: βλ. σελ. 47” 

«νόμος 3816/2010 περιορισμοί στην επεξεργασία δυσμενών 
οικονομικών δεδομένων από την Τειρεσίας Α.Ε.. και σε 
αδικαιολόγητους και μακρόχρονους αποκλεισμούς οφειλετών άπω 
την οικονομική ζωή», παράρτημα: βλ. σελ.48
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία 
(Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά 
την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος

Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα 
επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε  επιχειρηματικότητα ευκαιρίας:

– Καινοτομία

– Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας

–  Είσοδος σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού     
και θετικών προοπτικών.

– Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

– Δημιουργία απασχόλησης

ÇΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣÈ
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σαν στόχο την ενίσχυση του ελληνικού συστήματος καινοτομίας 
μέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 
αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση ÇΔημιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)È είναι νέες 
καινοτόμες ΜμΕ.

Αφορά σχέδια επιχειρήσεων και ειδικότερα:        

Α) Επιχειρήσεις - Τεχνοβλαστοί (Spin-off  και Spin-out) μικρού μεγέθους που έχουν 
ιδρυθεί (συσταθείσες) ή που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση) από:

–  Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσματα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία 
εντός Δημόσιων Οργανισμών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχων 
φορέων του εξωτερικού (spin-out).

– Επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες (spin-out).

Β) Καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους που έχουν ήδη ιδρυθεί (συσταθείσες) ή 
που πρόκειται να ιδρυθούν (υπό σύσταση).

Α.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ 

Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ 

ÇEΝΙΣΧΥΣΗ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝÈ 
 ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (18 - 55 ετών), σε όλους σχεδόν τους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία 
(Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ, Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός), η οποία θα συσταθεί μετά 
την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.

Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα 
επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε  επιχειρηματικότητα ευκαιρίας:

–  Καινοτομία

– Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας

–  Είσοδος σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού      
και θετικών προοπτικών.

–  Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

– Δημιουργία απασχόλησης

ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝÈ 
 ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση - μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων - της 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (18-39 ετών), σε όλους 
σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, 

www.ggb.gr

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, 

www.ggb.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και 
Εφαρμογής των Δράσεων 
στους Τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ ),

www.gsrt.gr 



16 17

Ç1η  ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Π.Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013È

 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, 
του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών για την υλοποίηση επενδύσεων που 
αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων που πρόκειται να επιτευχθεί με στοχευμένες δράσεις που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της καινοτομίας, της περιβαλλοντικής προστασίας, της εξοικονόμησης 
ενέργειας και της εισαγωγής στις νέες τεχνολογίες. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις δίνονται 
με την μορφή της άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Επικράτεια και προτίθενται 
να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στoυς τoμείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του 
Εμπορίου και της Παροχής Υπηρεσιών, που αποσκοπούν:

– Στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων

– Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας 

– Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

– Στην εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το
 περιβάλλον 

– Στον εμπλουτισμό, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 στον τομέα του τουρισμού 

– Στην ανάπτυξη της Καινοτομίας 

– Στην εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής

ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013È 

 ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Το πρόγραμμα ενισχύει τους ελεύθερους επαγγελματίες με στόχο την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και 
εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με την προκήρυξη του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου 
- Υπηρεσιών με σκοπό την συντονισμένη και ουσιαστική ενίσχυση των Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Λειτουργεί 
επίσης συμπληρωματικά με τις δράσεις του ΟΑΕΔ για άνεργους νέους ελεύθερους 
επιτηδευματίες.  

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Το πρόγραμμα ενισχύει τους επιστήμονες & ελεύθερους επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας και 
συγκεκριμένα:

– Ιατροί - Οδοντίατροι 

– Αρχιτέκτονες - μηχανικοί - γεωλόγοι - δασολόγοι - ιχθυολόγοι

– Δικηγόροι

– Συμβολαιογράφοι 

ÇΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε&Τ)È 
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Αφορά την υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που 
εκτελούνται στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ με ήδη ανεπτυγμένη 
παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ΜμΕ που 
δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους ή κλάδους υψηλής τεχνολογίας ή 
διαθέτουν τα μέσα να υλοποιήσουν οι ίδιες μέρος της έρευνας. Κοινό χαρακτηριστικό 
αποτελεί το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι ΜμΕ έχουν την ανάγκη εξειδικευμένου 
φορέα (φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση μέρους της έρευνας για λογαριασμό τους 
με σκοπό την επίλυση κοινών προβλημάτων/αναγκών ή την επίτευξη κοινών στόχων. Στην 
πρώτη περίπτωση, οι επιχειρήσεις αναμένεται να είναι κυρίως ΜμΕ του ίδιου κλάδου, ενώ 
στη δεύτερη διαφόρων κλάδων (πολυεπιστημονική προσέγγιση).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στην υλοποίηση προτάσεων της πράξης ÇΥποστήριξη 
Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής 
ΑνάπτυξηςÈ είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων:

– Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με έδρα της
 παραγωγικής ή της ερευνητικής τους υποδομής στην ιδία ή σε διαφορετικές 
 Περιφέρειες της χώρας.

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης,

www.ependyseis.gr 

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης,

www.ependyseis.gr 

Φορέας Προκήρυξης:  
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και 
Εφαρμογής των Δράσεων 
στους Τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ ),

www.gsrt.gr 
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– Φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ (RTD performers). Ως φορείς ΕΤΑ νοούνται οι παρακάτω:

1. Εργαστήρια ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) και Δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων 
(όπως ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, ΔΠΘ, ΕΙΕ, EΚΕΦΕ "Δ", ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΘΙΑΓΕ κτλ) ή τα Κέντρα 
Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ. 

2. Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και το Κέντρο 
Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ (ΕΚΕΠΥ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΤΑΚΕΙ AE, ΕΤΑΤ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ AE, 
ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ). 

3. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 (όπως το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών, τα Ιδρύματα της Ακαδημίας Αθηνών, το ΕΑ ΙΤΥ κτλ).

4. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις: Σύνδεσμοι ή Ενώσεις ΜμΕ (προαιρετικά) που δραστη-
ριοποιούνται σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης είχαν Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), ανεξάρτητες 
μεταξύ τους, οποιασδήποτε μορφής, με κοινά προβλήματα, ανάγκες (αφορά κυρίως ΜμΕ ιδίου 
κλάδου) και στόχους (ΜμΕ διαφόρων κλάδων, πολύεπιστημονική προσέγγιση στην επίτευξη 
των κοινών στόχων ή επίλυση κοινών προβλημάτων και αναγκών).

ÇΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε&Τ ΦΟΡΕΩNÈ
 ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Αφορά σε συνεργασίες μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων (η συντριπτική πλειοψηφία 
των οποίων είναι ΜμΕ) και ερευνητικών φορέων, για εκτέλεση έργων έρευνας,  
καινοτόμων διεργασιών και διάχυσης, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και της ποιότητας ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και 
παραγωγής, την πολύεπιστημονική προσέγγιση και την προώθηση της εξωστρέφειας 
(μέσω της διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας). 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Η δράση απευθύνεται σε συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών 
κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών, δημόσιων και άλλων φορέων. Σημειώνεται 
όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες (ομάδες στόχοι) της δράσης είναι οι επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά 
Kέντρα, Ινστιτούτα). Οι λοιποί φορείς, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, θα συμμετέχουν 
κυρίως με τη μορφή τελικών χρηστών/αποδεκτών των προϊόντων/τεχνολογιών/
υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, διότι αφορούν:

– Δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, οι οποίες εκφράζουν το κυρίως
 αντικείμενο του έργου και στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της 
 δεδομένης τρέχουσας κατάστασης της σχετικής τεχνογνωσίας.

– Δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης, ώστε να αποδειχθεί η εμπορική
 βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό 

 πλεονέκτημα, αλλά δεν δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο άμεσα.

– Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας (κυρίως για την προετοιμασία δράσεων
 πειραματικής ανάπτυξης).

– Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΒΕ και ερευνητικούς φορείς.

– Δράσεις προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια & εκθέσεις, καθώς
 και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ÇΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (Corallia)È 
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Στη συνολική δράση περιλαμβάνεται ενίσχυση επιχειρήσεων - φορέων (από όλη την 
Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, η επέκταση του 
Κέντρου Μικροηλεκτρονικής στην Αθήνα και η δημιουργία υποδομής του Κέντρου 
Μικροηλεκτρονικής στην Πάτρα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών, καθώς και Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί 
φορείς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (δραστηριοποίηση στον τομέα της 
μικροηλεκτρονικής, κ.λ.π.).

Η δράση αποσκοπεί στη στήριξη συγκεκριμένων ενεργειών των συμμετεχόντων 
φορέων, τόσο σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, όσο και σε θέματα επιχειρηματικότητας 
& ανταγωνιστικότητας, με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και την υλοποίηση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος αριστείας και 
καινοτομίας, μέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των Συνεργατικών Σχηματισμών - 
Clusters. 

Φορέας Προκήρυξης:  
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και 

Εφαρμογής των Δράσεων 
στους Τομείς της Έρευνας, 

της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της 

Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ ),

www.gsrt.gr 

Φορέας Προκήρυξης:  
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και 
Εφαρμογής των Δράσεων 
στους Τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της 
Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ ),

www.gsrt.gr 
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ÇΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010È 
ΑΡΧΗ 9 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η ενίσχυση Πολύ Μικρών & Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) 
προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας, 
έτσι ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό / ενεργειακό αποτύπωμα που προκαλεί η 
λειτουργία ή η κατασκευή των προϊόντων τους.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες Πολύ μικρές & Μικρές επιχειρήσεις, Εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, 
ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β'& Γ' κατηγορίας

Δεν είναι επιλέξιμα: franchising, κοινοπραξίες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Επιλέξιμα σχέδια αποτελούν:

– Η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 μεταποιητικών επιχειρήσεων

– Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά ÇπράσινωνÈ προϊόντων και υπηρεσιών

– Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και
 η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα

– Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με τα διεθνή περιβαλ-
 λοντικά πρότυπα

Μορφή Στήριξης:

– Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων

– Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

– Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)

– Προμήθεια λογισμικού

– Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής
 διαχείρισης

– Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια

– Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)

– Αμοιβές συμβούλων

ÇΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010È 
 ΑΡΧΗ 9 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανακύκλωσης και της Αξιοποίησης Αποβλήτων 
(εκσυγχρονισμός και επέκταση του εξοπλισμού τους).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες & Νεοσυσταθείσες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις, 
Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Δεν είναι επιλέξιμα: franchising, κοινοπραξίες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Επιλέξιμα σχέδια αποτελούν:

– Ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της
 διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων

– Η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών
 αποβλήτων

– Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και
 η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα

– Η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
 διάθεσης αποβλήτων

– Η επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων 
 υλικών

Μορφή Στήριξης:

– Ανέγερση/επέκταση/διαμόρφωση κτιρίων

– Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

– Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)

– Προμήθεια λογισμικού

– Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής
 διαχείρισης.

– Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια

– Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)

– Αμοιβές συμβούλων

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, 

www.ggb.gr

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, 

www.ggb.gr
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ÇΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣÈ 
 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ενδυσης, της Υπόδησης 
και του Δέρματος, με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της 
καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, Εταιρικές Επιχειρήσεις 
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, 
Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

Δεν είναι επιλέξιμα: franchising, κοινοπραξίες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

 

Επιλέξιμα σχέδια αποτελούν:

– Ενίσχυση προβολής των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια
 και τη διεθνή αγορά 

– Αναπροσανατολισμός της εγχώριας μεταποιητικής δραστηριότητας και των
 παραδοσιακών της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης  
 αξίας

– Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην
 ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη 
 διεθνή αγορά

– Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας 

– Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της
 προστασίας του περιβάλλοντος

– Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των
 ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων

Μορφή Στήριξης:

– Προμήθεια μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου

– Προμήθεια λογισμικού

– Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις
 από εργαστήρια

– Αγορά τεχνογνωσίας

– Παροχή συμβουλών και άλλες δραστηριότητες

– Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού / εξωτερικού

Α.2. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ÇΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣÈ 
 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της Μεταποίησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις, Εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, 
ΟΕ, ΕΕ), νέες και υπό σύσταση (start ups) Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' 
& Γ' κατηγορίας, Συνεταιρισμοί.

Επιλέξιμα σχέδια αποτελούν:

–  Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων

–  Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας 

–  Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

–  Εξασφάλιση λειτουργίας επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον 

–  Εμπλουτισμός, διαφοροποίηση και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον τομέα του τουρισμού 

–  Ανάπτυξη της Καινοτομίας 

–  Εισαγωγή τεχνολογιών Πληροφορικής 

–  Διατήρηση θέσεων απασχόλησης

Μορφή Στήριξης:

–  Κτίρια & εγκαταστάσεις

–  Μηχανήματα & εξοπλισμός (προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας)

–  Συστήματα αυτοματοποίησης

–  Δικαιώματα τεχνογνωσίας

–  Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

–  Προβολή και προώθηση

–  Αμοιβές συμβούλων 

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας, 

www.ggb.gr

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας, 

www.ggb.gr
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ÇΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε&Τ)È

 AΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης 
με τη χρηματοδότηση έργων που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη 
παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν:

– Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους
 και μορφής). Στις νέες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν όσες 
 είναι θυγατρικές άλλων ή εκείνες που συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη 
 εδραιωμένες επιχειρήσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (συνολικά). 

– Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι
 οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς 
 ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα (νέες επιχειρήσεις με την έννοια της 
 πρωτοεμφανιζόμενης). 

Οι Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων θα 
επιχορηγηθούν προτάσεις από την παρούσα δράση, είναι οι ακόλουθοι:

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

– Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία 

– Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε
 παραδοσιακούς κλάδους (Κλωστοϋφαντουργία, Ενδυση, Κατασκευές, Έπιπλο, 
 Χημική Βιομηχανία, Δέρμα).

– Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική  

– Ενέργεια 

– Μεταφορές 

– Περιβάλλον 

– Υγεία 

– Διάστημα και Τεχνολογίες Ασφάλειας 

– Πολιτιστική Κληρονομιά

Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν 
ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις για έργα έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης αφορούν τις εξής κατηγορίες έρευνας:

– Βιομηχανική 'Ερευνα 

– Πειραματική Ανάπτυξη

Μορφή Στήριξης:

– Δαπάνες προσωπικού

– Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό 

– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει

– Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας

– Συμπληρωματικά γενικά έξοδα

– Άλλες λειτουργικές δαπάνες

ÇΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜμΕ (Vouchers for SMEs)È 
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής υποστηρίζονται οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜμΕ  
(οποιασδήποτε νομικής μορφής και ειδικότερα εκείνων που απασχολούν μέχρι 20 
εργαζόμενους) μέσω της επιχορήγησής τους με τη μορφή Voucher ύψους μέχρι 7.000  
œ, με το οποίο αμείβεται δημόσιος ερευνητικός φορέας καινοτομίας για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από Ε&Τ φορείς, την ανάπτυξη καινοτόμων 
διαδικασιών παραγωγής ή λειτουργίας και την επίλυση προβλημάτων. Η δράση είναι 
ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως των κουπονιών (1.200 κουπόνια δημόσιας δαπάνης 7.000 œ 
έκαστο). Μέχρι 11-5 έχουν υποβληθεί 995 αιτήσεις οι οποίες αξιολογούνται. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

– ΜμΕ και ειδικότερα εκείνες που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους.

– Σχέδια που παρουσιάζουν συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα προς επίλυση το οποίο
 απαιτεί συγκεκριμένη τεχνογνωσία/εμπειρογνωμοσύνη από Ε&Τ φορείς σε 
 προβλήματα που δεν επιλύονται απλά με την αγορά προϊόντων, εξαρτημάτων, 
 λογισμικού κ.λ.π., χωρίς να συνοδεύονται από την εμπειρογνωμοσύνη/γνώση του 
 φορέα καινοτομίας.

 

Μορφή Στήριξης:

7.000 œ (1 κουπόνι ανά επιχείρηση). Μετά την επίλυση του θέματος/προβλήματος και 
την ολοκλήρωση του σχεδίου μεταφοράς τεχνογνωσίας, η επιχείρηση παραδίδει το 
κουπόνι στο φορέα καινοτομίας, για να πληρωθεί για τις υπηρεσίες του.

Φορέας Προκήρυξης:  
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και 

Εφαρμογής των Δράσεων 
στους Τομείς της Έρευνας, 

της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της 

Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ ),

www.gsrt.gr 

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, 

www.gsrt.gr
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 ÇΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ : 
ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ 360΄È

 ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Το ÇΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - Η ανατομία της επιχείρησης σε 360΄È υλοποιείται σε όλη 
τη χώρα, με τη μορφή ταχύρυθμου εκπαιδευτικού εργαστηρίου επιχειρηματικής 
ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης, διάρκειας 6 ωρών, και  απευθύνεται σε  εκείνους 
που προσανατολίζονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ξεκίνησαν 
πρόσφατα τη δική τους επιχείρηση. Πρόγραμμα με ποσό συμμετοχής 50œ/συμμετέχοντα.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη (ενδυνάμωση) του νέου αλλά και του 
αυριανού επιχειρηματία στην προσπάθειά του να:

– κατανοήσει τις βασικές  έννοιες που διέπουν την σύγχρονη επιχειρηματικότητα,

– αναλογιστεί για την επιχειρηματική του ÒετοιμότηταÓ

– αξιολογήσει την επιχειρηματική του ιδέα, ως αναπόσπαστο στοιχείο της 
 επιχειρηματικής δράσης

– αξιοποιήσει την ιδέα του με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγηθεί σε ανταγωνιστικό 
 πλεονέκτημα

– γνωρίσει και να αποκωδικοποιήσει τις κρίσιμες παραμέτρους που επηρεάζουν 
 καθοριστικά τα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής του δραστηριότητας

– κατανοήσει πρακτικές μεθόδους για την ορθολογική οργάνωση της επιχείρησης και
 τις τεχνικές λήψης σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων

– απομυθοποιήσει έννοιες και Òαπροσδιόριστους κινδύνουςÓ γύρω από τον όρο 
 ÇεπιχειρηματικότηταÈ και να διαχειριστεί το φόβο ανάληψης του ÇρίσκουÈ

ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝÈ
 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενισχύονται οι τουριστικές μονάδες προκειμένου να αναπτύξουν νέες εφαρμογές 
διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων. 
Επίσης, θα ενισχυθούν με σκοπό την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα 
ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.

Η επιχορήγηση των ενεργειών αυτών θα οδηγήσει στην επίτευξη των εξής ειδικών 
στόχων:

– Στη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος
 των υπηρεσιών και των προϊόντων των τουριστικών μονάδων (υποχρεωτικά για τις  
 υπηρεσίες διαμονής, ιδανικά και για λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες, εφόσον  
 υπάρχουν).

– Στην ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και 
 των περιοχών στις οποίες βρίσκονται.

– Στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και τη διατήρηση πελατών μέσω της παροχής 
 ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν  
 όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις (με διακριτές άδειες  
λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους  
(εξαιρούνται οι ενώσεις επιχειρήσεων), οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι κατηγορίες δαπανών επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι 
ακόλουθες:

– Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού

– Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή / και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή

 Application Service Provider (ASP)

– Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης

– Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης - Προβολής

Φορέας Προκήρυξης:  
ΕΟΜΜΕΧ,

www.eommex.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

 www.digitalaid.gr
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ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  (e-security)È 

 ΑΡΧΗ 6 και 7 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Στόχος της δράσης είναι οι εταιρείες που θα ενισχυθούν να μπορούν να προλαμβάνουν 
και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους ψηφιακούς κινδύνους/απειλές (κακόβουλες 
ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρείας, όπως η διαχειριζόμενη 
πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήματα, λογισμικό κλπ.

Η παρούσα δράση έχει σκοπό να επιτρέψει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις 
ενισχυόμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν:

– Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα στην εταιρική πληροφορία τους, ώστε αυτή να
 είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

– Διαθεσιμότητα δεδομένων και συστημάτων, ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα από
 εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο γίνεται για περισσότερο χρόνο.

– Ακεραιότητα δεδομένων, ώστε τα δεδομένα τους να τροποποιούνται με
 συγκεκριμένο και εξουσιοδοτημένο τρόπο.

– Ακεραιότητα συστημάτων, ώστε αυτά να μπορούν να εκτελούν το σύνολο των
 λειτουργιών για τις οποίες προορίζονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεύθερο από 
 σκόπιμη ή ακούσια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Προτάσεις μπορούσαν να υποβάλλουν επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή 
τους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Οι Κατηγορίες Δαπανών επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι 
οι ακόλουθες:

– Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού

– Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού

– Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών 

ÇΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΟΠΕ)È

 ΑΡΧΗ 10 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Οι ΜμΕ λόγω των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, έχουν ανάγκη στήριξης για να 
μπορέσουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό με την ίδια και ακόμη 

μεγαλύτερη ένταση, προκειμένου να συγκρατήσουν αλλά και να αυξήσουν τις εξαγωγές 
τους στη συνέχεια, επωφελούμενες της ανάκαμψης των αγορών, που έχει ήδη ξεκινήσει.  
Η δυνατότητα παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό με όσο το δυνατό 
περισσότερες δράσεις πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με 
ξένες εταιρείες και αξιοποίησης των παρουσιαζόμενων ευκαιριών εξαγωγής.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Το πρόγραμμα εξωστρέφειας του ΟΠΕ αποσκοπεί να συνδράμει τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις στην ομαλή υλοποίηση του εξαγωγικού τους προγράμματος με την 
επιχορήγηση των αντίστοιχων δράσεων προβολής - προώθησης.

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν στην ενίσχυση των δράσεων προώθησης - προβολής 
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού.

Ειδικότερα, επιλέξιμες ενέργειες μπορεί να είναι:

– Δειγματισμός προϊόντων στο εξωτερικό

– Προσκλήσεις ξένων αγοραστών στην Ελλάδα

– Προώθηση & προβολή στα σημεία πώλησης (store marketing)

– Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, που δε μετέχει ο ΟΠΕ

– Δημιουργία και αναπαραγωγή προωθητικού υλικού– Διαφήμιση 

ÇΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝÈ (Β' Φάση)
ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους και η ενίσχυση της ρευστότητας τους. 
Παροχή εγγύησης 80% σε κεφάλαια κίνησης υφιστάμενων ΠΜΕ/ΜΕ (Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων/Μικρών Επιχειρήσεων).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

– Υγιείς επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισμένες διαχειριστικές
 χρήσεις και το άθροισμα των προ αποσβέσεων αποτελεσμάτων των τριών 
 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων είναι θετικό.

– Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών
 έως 10 εκατ. œ. 

– Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών και ελεύθερους επαγγελματίες που
 δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

– Ανεξάρτητες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ.

Φορέας Προκήρυξης:  
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.,

www.digitalaid.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
ΟΠΕ,

www.hepo.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 
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Μορφή στήριξης:

– Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της
 εταιρείας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, με μέγιστο ύψος δανείου 
 ανά επιχείρηση τα 125.000 œ. 

– Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρέχει εγγύηση ίση με το 80% του ύψους του δανείου. 

ÇΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝÈ 

 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

– Να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης για την
 κάλυψη οφειλών προς προμηθευτές, αλλά και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός  
 των ΜΕ/ΠΜΕ.

– Να ενισχυθεί η ρευστότητα των προμηθευτών που λειτουργούν στη χώρα μας, οι
 οποίοι πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση.

– Να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ, μέσω προκαθορισμένου
 χαμηλού επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων δανεισμού 
 των ΜΕ/ΠΜΕ, πράγμα που θα βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, 
 λαμβανομένης υπ' όψιν της παρούσας οικονομικής κρίσης.

– Να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων
 (διετής περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).

– Να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματο-
 δότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του 
 τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιλέξιμες θεωρούνται υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και 
υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής (όπως 
Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λ.π.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων 
του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

– Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής
 επικράτειας.

– Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν από τη
 σύναψη της δανειακής σύμβασης ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση 
 λιγότερους από 50 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες 
 Εργασίας-ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7 της τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης 
 αποδεικτικής αξίας έγγραφο.

– Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, δεν υπερβαίνει
 τα 10 εκατ. œ. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος  
 κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί τα 10 εκατ. œ. 

Μορφή στήριξης: 

– Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρέχει εγγύηση ίση με το 80% του ύψους του δανείου. 

– Με το παρόν πρόγραμμα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών,
 εμπορευμάτων και  υπηρεσιών.  

–  Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί 
πιστώσει του ΚΒΣ (όπως Τιμολόγια Πώλησης, Δελτία Αποστολής ή Δελτία Παροχής 
Υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές προτιμολόγια σε ισχύ, με 
ημερομηνία έκδοσης έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού Προγράμματος. 

– Για δάνεια έως 40.000 œ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/
 ΠΜΕ

 

ÇΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ/ΠΜΕÈ
ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

–  Να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης
μέσω κάλυψης των υποχρεώσεων τους στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και της 
έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, που θα διευκολύνουν και 
τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

–  Να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ μέσω προκαθορισμένου 
χαμηλού επιτοκίου και παροχής ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων των ΜΕ/
ΠΜΕ, πράγμα που θα βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, λαμβανομένης 
υπ' όψιν της παρούσας οικονομικής κρίσης.

–  Να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής 
περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια των δανείων).

–  Να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές 
χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του 
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, 
οιασδήποτε μορφής (όπως Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λ.π.) ανεξαρτήτου κατηγορίας 
τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και για τις 
οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 
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–  Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της Ελληνικής 
Επικράτειας.

–  Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης πριν 
από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης λιγότερους από 50 εργαζόμενους, 
υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7 
(ήτοι έντυπο Ε7 οικονομικού έτους 2010) της τελευταίας χρήσης ή αντίστοιχης 
αποδεικτικής αξίας έγγραφο.

–  Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατ. œ. 

–  Έχουν υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία 
προσφυγής τους στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

–  Έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών στην ΔΟΥ έως 31-12-2009.

Μορφή στήριξης:

–  Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρέχει εγγύηση ίση με το 80% του ύψους του δανείου. 

–  Το πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με 
σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ΔΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταμεία. 
κατά  την ημερομηνία προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών μετά την έγκριση του 
προγράμματος.

–  Για δάνεια έως 40.000 œ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ 
ΠΜΕ

 

Α.3. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2010
ÇΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣÈ
 ΑΡΧΗ 9 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Aφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1998/2006. Οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πρωτοβουλίας 
ÇΠράσινος ΤουρισμόςÈ καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και 
τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα 
ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ωφελούμενοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία 
Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που 
εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής 
πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Στην πράξη, επιλέξιμα καταρχήν θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Τα επενδυτικά σχέδια θα 
πρέπει να κυμαίνονται από 15.000 œ έως 400.000 œ και ενδεικτικά να περιλαμβάνουν 
δράσεις όπως: η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ΑΠΕ με στόχο 
την εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης 
ύδατος, η ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών, η ενσωμάτωση προτύπων και 
η ενημέρωση και προβολή.

 

Μορφή Στήριξης:

Ενισχύονται με άμεση επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 œ έως 
400.000 œ. Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα 
στοιχεία επένδυσης, καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και 
δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες. Αφορούν 
δε σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας

Φορέας Προκήρυξης: 
Υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού,

www.yppo.gr
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 ÇΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣÈ
 ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ο Εναλλακτικός Τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι 
οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα 
των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής 
ζήτησης. Μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι: ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος 
Τουρισμός, ο Τουρισμός Υπαίθρου, ο Γαστρονομικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και 
Ευεξίας, ο Συνεδριακός τουρισμός, κ.ά.

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά:

–  Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

–  Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.

–  Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών 
(π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμΕΑ κ.λ.π.).

–  Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις 
μορφές μαζικού τουρισμού.

–  Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή.

–  Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

–  Η εισαγωγή καινοτομιών.

–  Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των 
παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

–  Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία) που παρέχουν ή 
δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος 
και που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, αλλά κατ' εξαίρεση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
επιτρέπεται να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, 
Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. Ειδικού Σκοπού, επιχειρήσεις 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Επιμελητήρια, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις 
Συνεταιρισμών, Τοπικοί Σύλλογοι, Ιδρύματα κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν ως 
εταίροι σε εταιρικό σχήμα μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις  
του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α' 118), όπως ισχύει, και η συμμετοχή τους 
αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 25% του προϋπολογισμού του έργου. 

Στην πράξη, επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 
15.000 œ έως 400.000 œ και με φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη των εναλλακτικών 
τουριστικών δραστηριοτήτων.

 

Μορφή Στήριξης:

Ενισχύονται με άμεση επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 œ έως 400.000 
œ. Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται σε εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και αναφέρονται αποκλειστικά 
σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες 
υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες 
ενέργειες. Αφορούν δε σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων 
και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής 
και επικοινωνίας και άλλες δαπάνες. 

ÇΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣÈ
ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για την προσβασιμότητα 
στην αγορά χωρίς διακρίσεις. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την 
εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων στελεχών σε θέματα συναλλαγής και 
εξυπηρέτησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) (ενόψει και της ανάπτυξης 
σχήματος πιστοποίησης καταστημάτων/επιχειρήσεων φιλικών ως προς την πρόσβαση 
και  την εξυπηρέτηση καταναλωτών που ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των ΑμΕΑ και 
υιοθέτηση σωστών πρακτικών εναρμονισμένων με τις κοινοτικές επιταγές).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Στελέχη επιχειρήσεων.

Φορέας Προκήρυξης: 
Υπουργείο Πολιτισμού και 

Τουρισμού,

www.yppo.gr

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου,

www.gge.gr 
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ÇΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ/ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝÈ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 ΑΡΧΗ 1 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η ανταπόκριση στην ανάγκη πιστοποιημένης (δηλ. σταθερής και μετρήσιμης) 
ποιότητας και οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η ποιότητα αυτή όχι μόνο 
να διασφαλίζεται, αλλά και να διατηρείται. Μέσα από την κατάρτιση στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα, θα επιτευχθεί αποδοχή της και υιοθέτηση με σωστές πρακτικές 
συγχρονισμένες με τις Κοινοτικές επιταγές. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και τομέων σε όλη την Επικράτεια, με έμφαση κυρίως 
στους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Επίσης, κλαδικοί και επιχειρηματικοί 
σύνδεσμοι και ενώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια.

 

ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (DIGI-RETAIL)È

 ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου για τη μείωση του 
λειτουργικού τους κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, 
αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, Εταιρικές 
Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' 
κατηγορίας, Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη δράση Çdigi-retailÈ μπορεί να υποβάλει 
επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών (με ενδεικτικές 
εφαρμογές):

E (1): Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων:

–  E-invoicing, e-payment, e-pricing, dynamic pricing

–  Electronic shelf tags

–  RFID (έξυπνο καλάθι, self checkout κ.α.)

– Retail management solutions (υπηρεσίες CRM, logistics, φιλοξενία σε ηλεκτρονικά 
 πολυκαταστήματα)

 Ε(2): Εξωστρέφεια - προώθηση - επικοινωνία:

–  Smart loyalty cards

–  Digital signage

–  Smart tagging

–  Bluetooth marketing

–  Mobile marketing

–  Social media

–  Dynamic promotion

–  E- (or m-) coupons

Μορφή Στήριξης:

–  Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού

–  Προμήθεια λογισμικού

–  Προμήθεια υπηρεσιών

 

ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (DIGI-CONTENT)È
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων για τη δημιουργία Ελληνικού ευρυζωνικού 
περιεχομένου το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά και να ενισχύσει τον τομέα 
των επιστημών, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η παρούσα δράση έχει σκοπό να 
εμπλουτίσει το διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο με την ανάπτυξη ψηφιακών εκδόσεων 
επαυξημένων χαρακτηριστικών (e-books, e-magazines) και να εξασφαλίσει, στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες εταιρίες:

–  Προϋποθέσεις για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ψηφιοποίησης περιεχομένου και 
ηλεκτρονικής διάθεσης υλικού από πολλαπλά κανάλια.

–  Συνθήκες δημιουργίας ψηφιακών υπηρεσιών δυναμικού ευρυζωνικού περιεχομένου.

–  Δυνατότητα  βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, αναφορικά με το περιεχό-
μενο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου,

www.gge.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.,

 www.digitalaid.gr Φορέας Προκήρυξης:  
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.,

 www.digitalaid.gr
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ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μορφής 
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση Çdigi-contentÈ μπορεί να υποβάλει 
επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών:

–  Ε(1): Συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διάθεσης 
υλικού σε πολλαπλά κανάλια

–  Ε(2): Υπηρεσίες Συλλογής, επεξεργασίας, εμπλουτισμού και διάθεσης ευρυζωνικού 
περιεχομένου

–  Ε(3): Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης

–  Ε(4): Υπηρεσίες αξιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης

Μορφή Στήριξης:

–  Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού

–  Προμήθεια λογισμικού

–  Προμήθεια υπηρεσιών

 

ÇΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙÈ
  ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ 
στις περιφέρειες που διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας Οδού για την υλοποίηση 
επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ο αντικειμενικός 
στόχος της δράσης αφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στην Β. Ελλάδα και την 
εδραίωσή τους στην αγορά των Βαλκανίων.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μορφής (ΑΕ, 
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής 
& Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου.

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην:

–  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

–  Ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή 
προστιθέμενη αξία

–  Ανάπτυξη των εξαγωγών προϊόντων ΤΠΕ και τη διείσδυση σε νέες αγορές

–  Ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας

Μορφή Στήριξης:

–  Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου και λοιπών υποστηρικτικών δράσεων 
(δαπάνες εκτύπωσης εμπορικών και εταιρικών εντύπων, σημάτων καθώς και άλλων 
υλικών σχετικών με την προβολή και προώθηση των προϊόντων, δαπάνες κατακύρωσης 
εμπορικών σημάτων & δαπάνες κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων προϊόντων 
λογισμικού στην Ελλάδα αλλά και στην διεθνή αγορά, αγορά τεχνογνωσίας (know-
how, royalties) με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων κ.λ.π.).

–  Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου τεχνολογικού και παραγωγικού 
εξοπλισμού για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας (H/W, S/W).

–  Δαπάνες ενίσχυσης της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει ενδεικτικά: διεθνοποίηση 
μετάφρασης των προϊόντων αυτών σε ξένες γλώσσες, δαπάνες μετάφρασης 
ελληνικών προϊόντων σε ξένες γλώσσες, δαπάνες διεθνοποίησης ελληνικών 
εργαλείων λογισμικού για την ανάπτυξη web εφαρμογών (portals, e-mar-
ket places), δαπάνες ελληνοποίησης προϊόντων μετά από ανάληψη εμπορικής 
αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις του κλάδου στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την επιλεκτική προβολή των παραγόμενων προϊόντων.

–  Δαπάνες σχεδιασμού, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας (π.χ. πιστοποίηση κατά ISO 9000). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται 
και η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού και 
λογισμικού ποιοτικού ελέγχου.

–  Δαπάνες απασχόλησης - μισθοδοσίας νέων ερευνητών & επιστημόνων πληροφορικής 
για την ανάπτυξη - υλοποίηση νέων καινοτομικών προϊόντων  (S/W ή/και H/W).

 

ÇΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣÈ
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Αντικειμενικό στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
τεχνολογικής καινοτομίας και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, με 
απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Η καινοτομία στις 
υπηρεσίες μπορεί να αφορά νέες τεχνολογίες, διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με 
τον πελάτη, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις (Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες) του κλάδου 
ΤΠΕ, ανεξαρτήτου μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων Υπηρεσιών 
Προστιθέμενης Αξίας. Τα επενδυτικά σχέδια θα στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες 
τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) ή B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι 
υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και διαφορετικά 

Φορέας Προκήρυξης:  
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.,

 www.digitalaid.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, 

www.ypoian.gr
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μέσα και τρόπους διάθεσης (π.χ. broadband networks, web, mobile networks).

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες καινοτομίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά 
αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Επιχειρηματικότητα, Διαφήμιση, 
Επικοινωνία, Πολιτισμό, Ψυχαγωγία, Τουρισμό, Περιβάλλον, Μεταφορές, Κοινωνική 
Δικτύωση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε niche markets.

 

Μορφή Στήριξης:

–  Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, 
απόκτηση τεχνογνωσίας)

–  Μισθολογικό κόστος άμεσα δημιουργούμενων από το επενδυτικό σχέδιο θέσεων 
απασχόλησης

–  Ειδικότερα για τις ΜμΕ, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και η λήψη εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις.

 ÇΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗÈ
 ΑΡΧΗ 9 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η δράση παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πυρήνων στενά 
αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού οικονομικού προσανατολισμού και 
συμφέροντος) που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία και προώθηση στη 
διεθνή αγορά καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το υπό σχεδιασμό χρηματοδοτικό σχήμα 
προβλέπει υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, την παροχή 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - μέλη του cluster,  όπως κατάρτιση, υποστήριξη πνευματικής 
ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, προβολή προϊόντων, καθώς και μικρά έργα επίδειξης 
ή / και ανάπτυξης πρωτοτύπων. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και Ερευνητικών Φορέων όπως 
Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, ΤΕΙ, καθώς και Τεχνολογικά και άλλοι φορείς.

Μορφή Στήριξης:

Η δράση υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις  επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς 
της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που με την 
ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών θα προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και θα βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη.

Οι θεματικές προτεραιότητες θα προσδιορισθούν σε συνέχεια της διαβούλευσης που θα 
πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα, κοινωνικούς εταίρους, υπουργεία, 
περιφέρειες, αναπτυξιακούς φορείς.

ÇCLUSTERS ΣΕ ΝΕΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑÈ 
ΑΡΧΗ 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών (clusters) σε 
συγκεκριμένα θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, 
με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας και σκοπού μέσα από την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη 
στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες επιχειρήσεων (καινοτόμες νεοσύστατες 
επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) και ερευνητικών οργανισμών, 
που λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και γεωγραφική περιοχή και είναι 
συνδεδεμένες σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, προάγουν την καινοτομία και 
αναπτύσσουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, με την από κοινού χρήση 
εγκαταστάσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά 
τεχνολογίας, τη δημιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών. Οι συστάδες που 
θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδυάζουν ένταση γνώσης, εξειδίκευση σε καινοτομικές 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας  και ισχυρό προσανατολισμό σε εξαγωγές.

Μορφή Στήριξης:

Η δράση παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πυρήνων στενά 
αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού οικονομικού προσανατολισμού 
και συμφέροντος) που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία και 
προώθηση στη διεθνή αγορά καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το υπό σχεδιασμό 
χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών υποδομών, 
εφόσον χρειάζονται, την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις - μέλη του cluster,  
όπως κατάρτιση, υποστήριξη πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, 
προβολή προϊόντων,  καθώς και μικρά έργα επίδειξης ή/και ανάπτυξης πρωτοτύπων. 

ÇΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜμΕÈ
ΑΡΧΗ 10 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ  

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ενίσχυση και υποστήριξη των ΜμΕ για την έναρξη/συνέχιση της εξαγωγικής τους 
δραστηριότητας, με σκοπό τη διεθνοποίησή τους και την απόκτηση ταυτότητας και 
εμπειρίας εξωστρέφειας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης 
2ετών επιχειρηματικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια πιστοποιημένων 

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας,

 www.gsrt.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας,

 www.gsrt.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 
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συμβούλων εξαγωγών, που θα προέρχονται από το μητρώο εξαγωγών (marketing plan, 
αναδιοργάνωση πωλήσεων-συστήματος πωλητών, media plan προβολής στο εξωτερικό, 
έρευνα διείσδυσης αγοράς, δικτύου διανομής).

Μορφή Στήριξης:

Εκτίμηση των προοπτικών διεθνοποίησης της κάθε επιχείρησης, με την ανάλυση της 
τρέχουσας κατάστασης των προϊόντων, των δικτύων διανομής, των μεθόδων λειτουργίας 
και των πόρων.

Παροχή υποστήριξης στην επιχείρηση, για να καθορίσει και να αναλύσει τις ανάγκες, 
τις προοπτικές και τα οράματά της, σε σχέση με τη διεθνοποίησή της, καθώς και να 
αξιολογήσει τη διεθνή ανταγωνιστική της θέση. Παραγωγή ενός εξατομικευμένου 
πλάνου διεθνοποίησης της επιχείρησης, μιας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την 
επιτυχία στην αγορά-στόχο.

 

ÇΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝÈ
 ΑΡΧΗ 9 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η κατηγορία πράξης αφορά σε παροχή κινήτρων (χαμηλότοκων δανείων και σημαντική 
απομείωση αρχικού κεφαλαίου δανείου) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κατοικίες, αφού προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση που θα τις υποδεικνύει. Βασικό 
χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο ακριβής υπολογισμός της εξοικονόμησης 
ενέργειας, ο οποίος θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών καθώς 
και του αντίστοιχου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων του Ν. 3661 της 19ης 
Μαϊου 2008. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού 
πλαισίου θα εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη δράση εξοικονόμησης ενέργειας με 
ορθότερο προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων, καθώς και των αναγκαίων 
παρεμβάσεων.

Τα κτήρια που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι αυτά που έχουν 
κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979 ή 
μεταγενέστερα, αλλά νομίμως δεν έχει γίνει μελέτη θερμομόνωσης λόγω υπαγωγής του 
σχετικού αιτήματος στις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού Θερμομόνωσης, και ως 
εκ τούτου παρουσιάζουν μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση, ενώ παράλληλα θα ληφθεί 
υπόψη και το εισόδημα των πολιτών.

Η εφαρμογή θα βασισθεί στη δημιουργία ειδικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) 
υπό τη διαχείριση του ΤΕΜΠΜΕ (στη βάση της πρόσφατης τροποποίησης του Κανονισμού 
1083/2006 του Συμβουλίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, άρθρο 44). Το Ταμείο μέσω της/
των τράπεζας/ών που θα επιλεγεί/ούν να συμμετάσχει/ουν θα παρέχει χαμηλότοκα 
δάνεια στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθώς και επιστροφή μέρους του δανείου που θα 
συνάψουν. Ο αναλυτικός σχεδιασμός και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος 
οριστικοποιούνται την περίοδο αυτή και η ενεργοποίησή του αναμένεται μέσα στον  Ιούλιο.

ÇΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣÈ
ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
ιδρύεται Ταμείο Επιχειρηματικότητας που θα διαχειριστεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Σε γενικές 
γραμμές σκοπός του ταμείου αυτού είναι η υποστήριξη των Πολύ Μικρών, Μικρών αλλά 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης δράσεων που θα ενισχύουν 
την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 
εξωστρέφειά τους, καθώς και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.  Επιπρόσθετα, θα ενισχυθεί μεταξύ άλλων, η επιχειρηματικότητα στον τομέα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και η πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως π.χ. επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), 
κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up capital), εγγυήσεις 
και χαμηλότοκες δανειοδοτήσεις, εργαλεία που θα συμπληρώσουν τα προϊόντα του 
υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού και χρηματοδοτικού συστήματος της χώρας μας.

ÇΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜμΕÈ
ΑΡΧΗ 7 και 8 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η δράση θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση 
Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Οι επεμβάσεις του προγράμματος γίνονται στο σύνολο των παραμέτρων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας: 

–  Τροφοδοσία 

–  Αποθήκευση

–  Φυσική Διανομή

–  Εξυπηρέτηση Πελάτη 

αλλά και στις Οριζόντιες Δράσεις που διέπουν όλα τα κυκλώματα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.

Στόχος η μείωση του κόστους διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η καλύτερη 
εξυπηρέτηση πελάτη/καταναλωτή και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εμπορίου και επιχειρήσεις που 
παρέχουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον τομέα των FMCG (Fast Moving Con-

Φορέας Προκήρυξης: 
Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και 

Εφαρμογής Δράσεων 
στους Τομείς της 

Ενέργειας, του Φυσικού 
Πλούτου και της 

Κλιματικής Αλλαγής 
(ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ) - 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),

www.ypeka.gr

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου,

www.gge.gr

Φορέας Προκήρυξης:  
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 
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sumer Goods) και λειτουργούν ως ενδιάμεσοι κρίκοι μεταξύ εφοδιαστικής αλυσίδας και 
αλυσίδας εξυπηρέτησης, ειδικοί συνεργάτες καθώς και επιχειρήσεις τελικής διανομής.

 

ÇΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑÈ
 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Χρηματοδότηση από Ταμείο (τύπου JEREMIE) με φορείς πολιτιστικά ιδρύματα που 
θα συνεισφέρουν πόρους. Υποβολή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων για 
προώθηση πολιτιστικών προϊόντων που παράγουν έσοδα με σκοπό την επιστροφή των 
πόρων στο ταμείο. 

Πυλώνες στήριξης: 

–  Πολιτιστική δημιουργία

–  Πολιτιστική διαχείριση 

Θεματικές ενότητες :

–  Μουσική

–  Χορός

–  Οπτικοακουστικά (κινηματογράφος, φωτογραφία, θέατρο, video-art)

–  Εικαστικά

–  Γλυπτική

–  Βιβλίο

–  Πνευματική δημιουργία (γενικώς)

Μορφή Στήριξης: 

Είδη ενισχύσεων (κυρίως), μεμονωμένα ή συνδυαστικά:

–  Εγγυήσεις δανείων 

–  Επιδότηση επιτοκίου δανείων

–  Μικροδάνεια

ÇΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIEÈ
ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας Jeremie είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, με τη χρήση επιστρεπτέων 
ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λ.π.-αλλά 
όχι επιχορηγήσεις). Αυτό δύναται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία 
γιατί στα κονδύλια που δεσμεύονται για την εν λόγω πρωτοβουλία από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία προστίθενται και ιδιωτικά - τραπεζικά κεφάλαια. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας 
στη χώρα επιλέχθηκε να γίνει μέσω σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Jeremie Hold-
ing Fund) με διαχειριστή αυτού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Με βάση 
τη Σύμβαση Χρηματοδότησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
του ΕΤαΕ, η Ελληνική Δημοκρατία κατέβαλε στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Jeremie το 
ποσό των 100 εκατ. œ. Το ποσό αυτό διατέθηκε από το ΕΠ ÇΑνταγωνιστικότητα και 
ΕπιχειρηματικότηταÈ και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και θα 
ενισχυθεί με 150 εκατ. œ από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Μορφή Στήριξης:

Το πρώτο υποπροϊόν θα ονομάζεται Εργαλείο Επιμερισμού Κινδύνων (Funded Risk 
Sharing Product) συνολικού ύψους 60 εκατ. œ και αφορά σε χορήγηση δανείων (έως 
100.000 œ) σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έννοια των 
κοινοτικών κανονισμών. Τα δάνεια θα χρηματοδοτούνται κατά 50% από κεφάλαια του 
Jeremie και κατά 50% από τραπεζικά κεφάλαια. Σχετική πρόσκληση προς τα πιστωτικά 
ιδρύματα προκειμένου να αναλάβουν το ρόλο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών έχει ήδη εκδοθεί.

Το δεύτερο υποπροϊόν "Microcredit", προϋπολογισμού 30 εκατ. œ αφορά σε μικροδάνεια 
(έως 25.000 œ) σε στοχευμένες ομάδες πληθυσμού (π.χ. μακροχρόνια άνεργους, ώριμους 
ηλικιακά επιχειρηματίες, γυναίκες κ.λ.π.). Παράλληλα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
εξετάζεται η δυνατότητα να δεσμευθούν επιπλέον πόροι σχετικά άμεσα σε παρόμοια 
εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το ETαΕ (π.χ venture capital).

To τρίτο υποπροϊόν ÇΕνισχυσείς για Στήριξη Κοινωνικής ΟικονομίαςÈ (50εκατ. œ), 
αφορά σε δράσεις στο πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης και 
αύξησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, όπως:

–  Ενίσχυση δημιουργίας/start ups επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

–  Ενθάρρυνση και διευκόλυνση πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό μέσω πρότυπου 
δανειακού προϊόντος στο πλαίσιο των μικροπιστώσεων

–  Οργάνωση και λειτουργία δομών συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 

–  Σύνδεση χρηματοδοτικών εργαλείων με πρωτοβουλίες Jeremie και Jasmine

 To τέταρτο υποπροιόν ÇΕυνοϊκά προϊόντα για ψηφιακή σύγκλισηÈ θα αφορά σε δράσεις 
δανειοδότησης, δημιουργίας seed capital, startup capital, venture capital κ.λπ., για 
επιχειρήσεις  τεχνολογίας και δράσεις Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

Φορέας Προκήρυξης: 
Ειδική Υπηρεσία 
Πολιτισμού του 

Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού,

www.yppo.gr 

Φορέας Προκήρυξης:  
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων,

www.eis.org



46 47

(ΤΠΕ) με υψηλή προστιθέμενη αξία, και σε ομάδες στόχους (π.χ. νέοι επιχειρηματίες)  
με μειωμένες εξασφαλίσεις. Ο προϋπολογισμός που θα προέλθει από το ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση και τις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης αναμένεται να ανέλθει σε 150 
εκατ. œ. 

Η επιλογή της στήριξης και ανάπτυξης των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 
μέσω ανακυκλούμενων εργαλείων πιστώσεων αποβλέπει πρωτίστως στη βελτίωση της 
πιστοληπτικής ικανότητας, στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων, με 
απώτερο σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας.

 

ÇΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΕΠΕÈ
 ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παρεμβαίνοντας στο ζήτημα της 
βιομηχανικής εγκατάστασης και βελτιώνοντας τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν 
από την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε οργανωμένους και εξοπλισμένους με την 
κατάλληλη υποδομή χώρους, σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης είναι:

–  η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, εφόσον στις βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται δεν έχουν 
συσταθεί φορείς διαχείρισης.

–  Φορείς διοίκησης και διαχείρισης ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που έχουν συσταθεί ή 
πρόκειται να συσταθούν.

Οι υπό σύσταση φορείς οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύστασής τους πριν 
την καταβολή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης και το αργότερο σε τρεις μήνες από 
την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Χρηματοδοτούνται:

–  Έργα ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού.

–  Έργα εξοπλισμού ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών.

–  Δαπάνες που αφορούν σε διευκολύνσεις για τη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων  
τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής (Τεχνολογίες 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών πάσης φύσεως).

–  Δαπάνες για την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου των προς εξυπηρέτηση 
περιοχών, καθώς και έργα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

–  Δαπάνες για την κατασκευή κτιρίων για κοινή χρήση, όπως κτίριο διοίκησης, 
εκθεσιακό κέντρο, κ.λ.π. ή την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, 
βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης των ΒΕΠΕ.

–  Δαπάνες για την κατασκευή, βελτίωση οδικών δικτύων εντός της ΒΕΠΕ, καθώς και 
κόμβων σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.

–  Δαπάνες για την κατασκευή, βελτίωση, συμπλήρωση και επέκταση δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων.

–  Δαπάνες για τη βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών.

–  Κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της ΒΕΠΕ (αγωγοί, δεξαμενές, 
κ.λ.π.).

–  Λοιπές δαπάνες που θα αξιολογηθούν για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση των 
ΒΕΠΕ.

 

Φορέας Προκήρυξης: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας,

www.ggb.gr
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Β.1. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
 

ÇNΟΜΟΣ Ν.3853/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝÈ

 ΑΡΧΗ 4 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Πρωταρχικός στόχος είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης και 
λειτουργίας των εταιρειών στη χώρα μας, με την ελαχιστοποίηση των ενεργειών που 
απαιτούνται. Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται η Υπηρεσία Μιας Στάσης (one-stop shops) 
για την ίδρυση όλων των μορφών των εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ).

Με τις αλλαγές που εισάγονται:

–  Πρώτον, μειώνεται πάνω από 70% το κόστος σύστασης των εταιρειών. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το κόστος σύστασης μιας μέσης ΕΠΕ από 1.900 œ μειώνεται στα 590 œ 
(72% μείωση).

–  Δεύτερον, όλες οι διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων περιορίζονται σε ένα μόνο 
βήμα, αντί για δεκαέξι για τις ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ και δεκαπέντε για τις ΕΠΕ.

–  Τρίτον, μειώνεται δραστικά σε μία ημέρα ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση 
ΕΠΕ, δεδομένου ότι ο μέσος όρος του χρόνου για την ίδρυση μιας ΕΠΕ σύμφωνα με 
στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας μέχρι και το 2008 ήταν 38 ημέρες.

–  Τέταρτον, ανέρχεται κατά 19 θέσεις η χώρα μας στην παγκόσμια κατάταξη 
ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας, από τη θέση 109 στην θέση 90. 
Σημαντική βελτίωση προκύπτει και στην κατάταξη της θέσης της χώρας, αναφορικά 
με το Çstarting a businessÈ, αφού από τη θέση 140 το 2009 θα ανέλθουμε 97 
ολόκληρες θέσεις και θα βρεθούμε σύντομα μέσα στις 43 πιο ευέλικτες οικονομίες.

Ταυτόχρονα, με τον ν. 3853/2010 επιτυγχάνεται η ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ, δεδομένου 
ότι ο νόμος που το θεσμοθετούσε έμενε ανενεργός, όλα αυτά τα χρόνια, ένεκα του 
υπερβολικά μεγάλου αριθμού υπουργικών εξουσιοδοτικών αποφάσεων που περιείχε 
και της ÇατολμίαςÈ της διοίκησης να τις εκδώσει. Με το ν. 3853/2010 με μία μόνο 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ως ορίζεται από τον ίδιο το νόμο θα εκδοθεί εντός 
τετραμήνου από δημοσιεύσεως του τελευταίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
άρχεται η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, θεσμού μειζόνου σημασίας για 
το ÇεπιχειρείνÈ εν γένει και όλο τον εμπορικό κόσμο.

ÇΝΟΜΟΣ 3840/2010 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣÈ
ΑΡΧΗ 4 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Απλοποιήθηκαν και επιταχύνθηκαν δραστικά όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι 
διαπιστωμένες δυσκαμψίες κατά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ με ειδικό νόμο που ψηφίστηκε 
ήδη από το Μάρτιο του 2010 (Ν. 3840/2010). Μέσω του νέου νόμου τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε ο νόμος 3614/2007 ÇΔιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013È,και η Κυβέρνηση υλοποιεί τη 
δέσμευσή της να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η 
αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών 
και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ, με στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή 
τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος.

Πρωτεύοντα ρόλο, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αναλαμβάνουν να επιτελέσουν 
οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, που έχουν συναφθεί μεταξύ της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών και Γενικών 
Γραμματέων των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι διαχειριστικές αρχές και 
ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, και με τις οποίες 
επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εξειδίκευση και η ταχεία υλοποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που έχουν εκπονηθεί από τα Υπουργεία και τις 
Περιφέρειες. Περιορίζεται η εμπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τις διαδικασίες 
διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ, ακυρώνεται ο συγκεντρωτισμός και οι εμπλοκές στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων.

ÇΝ.3816/2010 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣÈ
ΑΡΧΗ 6 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η αναθέρμανση της οικονομίας ως στόχος για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης 
επιβάλλει μέτρα που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά.

Στην επίτευξη του στόχου αυτού έρχεται να συνεισφέρει η ρύθμιση αυτή, θέτοντας στο 
επίκεντρο τη στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών, τη διατήρηση της 
πιστοληπτικής τους ικανότητας και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους στην 
οικονομική ζωή.

Οι διατάξεις του νόμου έδιναν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και 

Φορέας Προκήρυξης:  
Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, 

www.ypoian.gr

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 
Επενδύσεων & Ανάπτυξης, 
www.mnec.gr

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή,

www.efpolis.gr
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αγρότες που έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση μέσα από τη ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα και την αναστολή ή μετάθεση 
της εκπλήρωσης δανειακών τους υποχρεώσεων να ÇανασάνουνÈ, να καλύψουν τις 
άμεσες ανάγκες τους, να επανασχεδιάσουν τις προτεραιότητές τους, να διατηρήσουν τη 
βιωσιμότητά τους και να προάγουν μέσα σε δυσχερείς συνθήκες την επιχειρηματική τους 
δράση. Για την υπαγωγή στις  ρυθμίσεις του νόμου αυτού υποβλήθηκαν 27.000 αιτήσεις, 
ενώ σε ό,τι αφορά την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, έχει 
δοθεί παράταση  μέχρι τις  30/7/2010. 

ÇΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝÈ
 ΑΡΧΗ 2 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ανάσα για τους δανειολήπτες, που δεν έχουν καταφέρει και λόγω της οικονομικής κρίσης 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αποτελεί η τροπολογία που κατατέθηκε την 11η  
Ιουνίου 2010 για αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2010). 

Η διάταξη θέλει να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους δανειολήπτες να ανακάμψουν και 
να επιδιώξουν την καλύτερη δυνατή διευθέτηση των οφειλών τους. Έτσι, παρατείνεται 
για ένα ακόμη εξάμηνο η υπάρχουσα ευεργετική διαδικασία περί αναστολής των 
πλειστηριασμών που είχε αποφασιστεί με την παράγραφο 3 του δεύτερου άρθρου 
του Ν.3814/2010 για την ÇΚύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες 
διατάξειςÈ(ΦΕΚ 3/Α) και ίσχυε μέχρι την 30/6/2010.

Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής: ÇΑναστέλλονται από 1/7/2010 έως και 31/12/2010 
οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν 
υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα 
και εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτώνÈ.

 

ÇΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗÈ
 ΑΡΧΗ 2 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ο νόμος 3816/10 θέτει σημαντικούς περιορισμούς στην επεξεργασία δυσμενών 
οικονομικών δεδομένων από την Τειρεσίας ΑΕ και σε αδικαιολόγητους και μακρόχρονους 
αποκλεισμούς οφειλετών από την οικονομική ζωή.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει :

–  Το μέτρο της γενικευμένης ÇαμνηστίαςÈ, της διαγραφής δηλαδή των δυσμενών 

δεδομένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών μηνών 
από τη δημοσίευση του νόμου τις οφειλές τους.

–  Τη μείωση κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον Τειρεσία.

–  Επιταγές και συναλλαγματικές που εξοφλούνται σε τριάντα ημέρες από τη σφράγισή 
τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές μέχρι 1.000 œ όπως και πρόσφατα 
εξοφλημένες μέχρι 3.000 œ δεν εμφανίζονται στον Τειρεσία.

–  Την υποχρέωση στις τράπεζες να ενημερώνουν χωρίς αμοιβή ή καθυστέρηση τον 
Τειρεσία για την εξόφληση των οφειλών.

–  Υπό προϋποθέσεις, τη μη εμφάνιση στον Τειρεσία οφειλών που δικαιολογημένα 
αμφισβητούνται.

–  Τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη 
δυνατότητα, εφόσον υφίσταται εγγύηση.

 

 

Φορέας: 
 Γενική Γραμματεία 

Καταναλωτή,

www.efpolis.gr

Φορέας: 
 Γενική Γραμματεία 

Καταναλωτή,

www.efpolis.gr
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Β.2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2010

ÇΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝÈ  

 ΑΡΧΗ 4 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, σημαντική προτεραιότητα αποτελεί ο 
εκσυγχρονισμός και η απλούστευση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την 
αδειοδότηση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εν γένει επιχειρηματικών 
εγκαταστάσεων. 

Το υφιστάμενο θεσμικό και νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, το νόμο 
2545/1997 για ÇΒιομηχανικές και Επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξειςÈ 
και το νόμο 3325/2005 για την ÇΊδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξειςÈ, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  Οι προαναφερθέντες νόμοι  παρουσίασαν σημαντικές 
αδυναμίες στην εφαρμογή τους και εν γένει δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά την επιχειρηματική χωροθέτηση και τις πολύπλοκες και χρονοβόρες 
διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων. 

Με βάση τα παραπάνω και με στόχο τη διαμόρφωση και την έγκαιρη υλοποίηση ενός 
προγράμματος σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών για την απλοποίηση των διαδικασιών 
αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, που συνάδουν με το Ελληνικό 
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Ν.3845 (ΦΕΚ:65Α)/2010, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, το ΥΠΟΙΑΝ προχωρά 
στην αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού και νομικού πλαισίου της ίδρυσης και 
λειτουργίας των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, καθώς και το  καθεστώς 
ίδρυσης και λειτουργίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, ώστε 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συμβάλλοντας σημαντικά στην απλοποίηση των διαδικασιών 
αδειοδότησης, στην αποτελεσματική μείωση του διοικητικού κόστους και στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας. 

 

ÇΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝÈ
ΑΡΧΗ 4 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Στο Παράρτημα IV του ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65Α) ÇΜέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίαςÈ όπου έχει ενσωματωθεί το Μνημόνιο Συνεννόησης, 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης να λάβει τα 
κατάλληλα θεσμικά μέτρα για την απλούστευση της νομοθεσίας, για την αδειοδότηση 
των επιχειρήσεων και τα τεχνικά επαγγέλματα, εφαρμόζοντας πλήρως τις Οδηγίες 
36/2005/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την 123/2006/ΕΚ 
για τις υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο 
Ελληνικό Δίκαιο με το ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) και το ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ 78Α) αντίστοιχα.

Έχοντας υπόψη την ως άνω ρητή δέσμευσή μας και ότι το υφιστάμενο στη χώρα μας 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως ο ν.6422/1934, το ΒΔ 16.3.1950 και άλλα προεδρικά 
διατάγματα, κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και συνθήκες, 
αναλάβαμε την πρωτοβουλία της επεξεργασίας θεσμικών ρυθμίσεων για την 
απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των σχετικών διατάξεων και της προώθησης νέου 
νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων, που εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα της ΓΓΒ, με στόχο την απλοποίηση και τη μείωση του διοικητικού 
κόστους. 

Για την επίτευξη του άνω στόχου θα εκτιμηθεί η εμπειρία από την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας, αλλά και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική, θα εξεταστούν οι 
υφιστάμενες σήμερα πραγματικές ανάγκες της εθνικής μας οικονομίας για νομοθετικά 
κατοχυρωμένα τεχνικά επαγγέλματα, οι υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης, οι 
προϋποθέσεις απόδοσης των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς και οι 
σχετικοί μηχανισμοί αδειοδότησης των επαγγελματιών.

 

ÇΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (ΒΕΠΕ)È
ΑΡΧΗ 4 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η αναθεώρηση του πλαισίου ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων, δίνοντας έμφαση στην 
πράσινη αναπτυξιακή διάσταση, στην απλοποίηση και στην επιτάχυνση των διαδικασιών 
ίδρυσης και υλοποίησης, καθώς και τη βιωσιμότητά τους. Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται 
για τη δυνατότητα ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές άτυπων βιομηχανικών 
συγκεντρώσεων.      

 

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 
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ÇΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣÈ

 ΑΡΧΗ 7 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της αγοράς τόσο σε 
επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. 

Η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της αγοράς 
υποστηρίζει με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, από πλευράς διαδικασιών και υλικοτεχνικής 
υποδομής, την εποπτεία της αγοράς σχετικά με τις ποιοτικές προδιαγραφές των 
βιομηχανικών προϊόντων, για τη βελτίωση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

    

 ÇΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΑΝ)È

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θέτει το πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ξεφεύγοντας από κλαδικά ή άλλου είδους περιοριστικά 
κριτήρια σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Ο νέος νόμος συνδέεται κατά κύριο λόγο με τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, 
ενισχύοντας εκείνες οι οποίες:

1.  Αυξάνουν το ΑΕΠ κι ενισχύουν την εξωστρέφεια

2.  Συμβάλλουν στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό

3.  Δημιουργούν και αξιοποιούν συνέργειες

4.  Προσανατολίζονται σε πρακτικές πράσινης επιχειρηματικότητας

5.  Διασφαλίζουν την ισόρροπη ανάπτυξη, την απασχόληση και την αναδιάρθρωση

Ο ΝΑΝ κατατίθεται στη Βουλή εντός του Ιουλίου 2010 και αναμένεται να έχει ψηφιστεί 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μέχρι το τέλος του χρόνου, προβλέπεται να έχει 
ολοκληρωθεί η έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών Υπουργικών Αποφάσεων, ώστε 
να υποβληθούν οι πρώτες αιτήσεις το 2011.

 

ÇΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ) 
ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝÈ.
ΑΡΧΗ 4 ÇΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÈ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η απλοποίηση των διαδικασιών και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Βάσει της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με 
το ν.3844/2010, απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης δραστηριοτήτων παροχής 
υπηρεσιών στα σημεία εκείνα που το νομοθετικό πλαίσιο έρχεται σε αντίθεση με τα 
γενικώς οριζόμενα στην Οδηγία.

Έχουν εντοπιστεί τέτοια σημεία στη νομοθεσία περί μεσιτών, εμπορικών αντιπροσώπων, 
υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου & στάσιμου) και διοργάνωσης εκθέσεων.

ÇΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣÈ
ΑΡΧΗ 7  ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η θεσμοθέτηση ενός εμπορικού σήματος ποιότητας που θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις 
του εμπορικού τομέα που εμπορεύονται προϊόντα ποιοτικά, έχουν υψηλό επίπεδο 
παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, έχουν ποιοτικές διαδικασίες 
λειτουργίας και ταυτόχρονα έχουν υιοθετήσει οικολογικές πρακτικές. Λέγοντας σήμα 
εμπορικής ποιότητας δεν νοείται ότι ο πελάτης πρέπει να αναγνωρίζει την ποιότητα 
μόνο μέσω του διακριτικού σήματος, αλλά να την αισθάνεται άμεσα από τις βελτιωμένες 
παροχές της επιχείρησης.

Βασική επιδίωξη είναι το σήμα να αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν 
υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, να υιοθετήσουν 
οικολογικές εμπορικές πρακτικές και να παρουσιάσουν πλήρη εναρμόνιση με την 
ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός προτύπου σήματος και την ενίσχυση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την υλοποίηση των προϋποθέσεων του προτύπου 
και την απόκτηση πιστοποίησης.

 

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας,

www.ggb.gr 

Φορέας Προκήρυξης:  
Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, 

www.ypoian.gr

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 
Eμπορίου,

www.gge.gr 

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή,

www.efpolis.gr
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ÇΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣÈ
 ΑΡΧΗ 7 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Η θεσμοθέτηση ενός εθελοντικού στη χρήση, εμπορικού σήματος πιστοποίησης 
της ελληνικής προέλευσης προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας και η προβολή τόσο στην εγχώρια όσο και στην 
εξωτερική αγορά.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα που οφείλουν να αποδεικνύουν σε 
πιστοποιημένους οργανισμούς την προέλευση των πρώτων υλών ή των υπηρεσιών που 
ενσωματώνονται σε ένα προϊόν. Βασική επιδίωξη είναι το σήμα να αποτελέσει κίνητρο 
για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε παραγωγικές δραστηριότητες στη χώρα μας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός προτύπου σήματος.

 

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3758/2009  ÇΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣÈ

 ΑΡΧΗ 2 ÒΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥÓ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜμΕ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ο νόμος ν.3758/2009 περιορίστηκε απλά και μόνο στην οριοθέτηση ενός πλαισίου  
λειτουργίας των εταιρειών που συστήνονται με αποκλειστικό καταστατικό σκοπό 
την ενημέρωση των καταναλωτών. Οι περιορισμοί που τέθηκαν με το νόμο αυτό στη 
συχνότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι ανεπαρκείς, το ίδιο και οι διατάξεις που 
απαγορεύουν αθέμιτες ή παραπλανητικές πρακτικές, μη διασφαλίζοντας την προστασία 
της ιδιωτικής σφαίρας. Δεν προβλέπονται εξάλλου αποτελεσματικά μέσα προστασίας.

Για την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών απο παρενοχλητικές πρακτικές, θα 
αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία που θα επιτρέπει τις ακόλουθες αλλαγές:  διεύρυνση 
του καταλόγου των αθέμιτων πρακτικών, αποχή από τηλεφωνικές οχλήσεις με δήλωση 
του οφειλέτη, ωράριο ενημέρωσης οφειλετών μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες, καταγραφή 
της επικοινωνίας με ενημέρωση του οφειλέτη, επέκταση των απαγορεύσεων και στους 
δανειστές, δυνατότητα επιβολής προστίμων και σε εταιρείες που παρενοχλούν χωρίς 
να είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο, θέσπιση περιορισμών και για δικηγόρους, 
διεύρυνση των εξουσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή κ.ά.

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου,

www.gge.gr

Φορέας: 
Γενική Γραμματεία 

Καταναλωτή,

www.efpolis.gr




