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4ο Ενημεπψσικϋ Δελσίο 

04 Δεκεμβπίοτ 2014 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η Αισψλική Αναπστξιακή Α.Ε. ΟΣΑ, ςτνσονιςσήρ εσαίπορ σηρ  

Αναπστξιακήρ όμππαξηρ «ΑΙΣΩΛΙΑ», 

ςσο πλαίςιο σηρ δπάςηρ 9 «Δομή τμβοτλετσικήρ, Τποςσήπιξηρ και Ππούθηςηρ σηρ 

Απαςφϋληςηρ», σηρ Ππάξηρ «Δίκστο Ππούθηςηρ σηρ Απαςφϋληςηρ ςσην Αισψλία» 

ςαρ καλεί ςε ςτνάνσηςη με σον κ. Βήσα Κψνςσανσίνο,  

Αναπληπψσή Πποωςσάμενο σοτ Κένσποτ Ππούθηςηρ σηρ Απαςφϋληςηρ (2) Νατπάκσοτ,  

ποτ θα ππαγμασοποιηθεί σην Δετσέπα, 8 Δεκεμβπίοτ 2014 και ύπα 6:00μμ,  

ςσα γπαυεία σηρ Αισψλικήρ Αναπστξιακήρ Α.Ε. ΟΣΑ, (κϋμβορ πεπιυεπειακοό), 

Πλασανίσηρ Ανσιππίοτ. 

ση ςτνάνσηςη θα παποτςιαςσεί σο ππϋγπαμμα επιφοπήγηςηρ επιφειπήςεψν για σην 

ππϋςληχη ανέπγψν ψυελοόμενψν απϋ σο Σοπικϋ ςφέδιο για σην  

Απαςφϋληςη (Σοπ..Α.), ποτ τλοποιεί η Α.. «ΑΙΣΩΛΙΑ». 

 

5ο  Workshop σοτ Δικσόοτ Ππούθηςηρ σηρ Απαςφϋληςηρ «Αισψλία». 

σο πλαίςιο σηρ Δπάςηρ 7 «Δικσόψςη ςε σοπικϋ επίπεδο» σηρ Ππάξηρ «Δίκστο 

Ππούθηςηρ σηρ Απαςφϋληςηρ ςσην Αισψλία», οπγανύθηκε σην Δετσέπα, 1η Δεκεμβπίοτ 

2014, σο 5ο Workshop με θέμα «Ανάπστξη Κοινψνικήρ τνεσαιπιςσικήρ 

Επιφειπημασικϋσησαρ – Κοιν..Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ» ςσο Σπικοόπειο Πολισιςσικϋ Κένσπο 

σηρ Ι.Π. Μεςολογγίοτ, απϋ σο Επιμελησήπιο Αισψλοακαπνανίαρ,  εσαίπο σηρ Α.. 

«ΑΙΣΩΛΙΑ» και τπϋ σην αιγίδα σοτ Δήμοτ Ι.Π. Μεςολογγίοτ.  

κοπϋρ σοτ Workshop ήσαν να τπάπξει ενημέπψςη για σην Κοινψνική τνεσαιπιςσική 

Επιφειπημασικϋσησα, για σιρ δτνασϋσησερ σοτ νέοτ ατσοό κοινψνικοό αναπστξιακοό 

επγαλείοτ και σα ουέλη ποτ μποποόν να αποκομίςοτν η σοπική κοινψνία, οι άνεπγοι και 

οι εν δτνάμει νέοι επιφειπημασίερ απϋ σην αξιοποίηςη σοτ. Παπάλληλα, οι άνεπγοι και η 

σοπική κοινψνία,  να κασανοήςοτν και να αξιοποιήςοτν ση νέα ατσή έννοια κοινψνικοό 

επιφειπείν καθύρ και να εκμεσαλλετσοόν σα ππογπάμμασα σηρ νέαρ ππογπαμμασικήρ 

πεπιϋδοτ σα οποία θα αποσελέςοτν ευαλσήπιο ανάπστξηρ νέαρ, βιύςιμηρ 

επιφειπημασικϋσησαρ και δημιοτπγίαρ νέψν θέςεψν επγαςίαρ.   

 

Σο Workshop άνοιξε με φαιπεσιςμϋ σοτ κ Καπαπάνοτ Νικϋλαοτ, Δήμαπφο Ι.Π. 

Μεςολογγίοτ, ο οποίορ έκανε ειδική αναυοπά ςσην ςημαςία ποτ δίνει η νέα δημοσική 



απφή αναυοπικά με σην ςσήπιξη σηρ τγιοόρ επιφειπημασικϋσησαρ και σοτ κοινψνικοό 

επιφειπείν και σϋνιςε σην ανάγκη για αλλαγή νοοσποπίαρ, εκμεσαλλετϋμενη σο νέο ατσϋ 

κοινψνικϋ αναπστξιακϋ επγαλείο σην  Κοινψνική τνεσαιπιςσική Επιφειπημασικϋσησα. 

 

Σο λϋγο πήπε ο κορ Κψςσικϋγλοτ ψκπάσηρ, Γενικϋρ Γπαμμασέαρ σοτ Επιμελησηπίοτ 

Αισψλοακαπνανίαρ, ο οποίορ με ση ςειπά σοτ αναυέπθηκε ςσιρ αναπστξιακέρ δπάςειρ 

σοτ Επιμελησηπίοτ Αισψλοακαπνανίαρ και ειδικϋσεπα ςσην τλοποίηςη ππογπαμμάσψν 

ποτ αυοποόν σην απαςφϋληςη και σην επιφειπημασικϋσησα. Επίςηρ, αναυέπθηκε ςσα 

ππογπάμμασα σηρ νέαρ ππογπαμμασικήρ πεπιϋδοτ 2014 -2020, ποτ θα αυοποόν σην 

Κοινψνική τνεσαιπιςσική Επιφειπημασικϋσησα και σην δημιοτπγία Μηφανιςμύν σήπιξηρ 

σηρ Κοινψνικήρ Επιφειπημασικϋσησαρ ενϋρ νέοτ θεςμοό ποτ θα αποσελέςει ςσο μέλλον 

σο βαςικϋ επγαλείο ανάπστξηρ σηρ Κοινψνικήρ Οικονομίαρ, ππούθηςηρ σηρ κοινψνικήρ 

επιφειπημασικϋσησαρ και τποςσήπιξηρ σψν Κοινψνικύν τνεσαιπιςσικύν Επιφειπήςεψν.  

 

Ο ςτνσονιςσήρ σηρ ςτνάνσηςηρ κ. Ρϋμπολαρ Γεύπγιορ, Τπεόθτνορ Ππάξηρ για σο 

Επιμελησήπιο Αισψλοακαπνανίαρ, παποτςίαςε σοτρ ςσϋφοτρ σηρ Ππάξηρ «Δίκστο 

Ππούθηςηρ σηρ Απαςφϋληςηρ ςσην Αισψλία» και σιρ δπάςειρ ποτ τλοποίει σο 

Επιμελησήπιο Αισψλοακαπνανίαρ ψρ εσαίπορ σηρ Α.. «ΑΙΣΩΛΙΑ». 

 

ση ςτνέφεια ο κορ οπιλιδηρ Θψμάρ, ππϋεδπορ σηρ Κοινψνικήρ τνεσαιπιςσικήρ 

Επιφείπηςηρ «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ», ανέλτςε εκσενέςσεπα σην έννοια σηρ Κοινψνικήρ 

τνεσαιπιςσικήρ Επιφειπημασικϋσησαρ, σιρ δτνασϋσησερ σοτ νέοτ ατσοό κοινψνικοό 

αναπστξιακοό επγαλείοτ, σα ουέλη ποτ μποποόν να αποκομίςοτν οι σοπικέρ κοινψνίερ, 

οι άνεπγοι και οι εν δτνάμει νέοι επιφειπημασίερ απϋ σην αξιοποίηςη σοτ. Παποτςίαςε 

σην Κοιν..Επ. «ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΣΟΤ», σιρ δπάςειρ σηρ, σο ϋπαμα σηρ, ακϋμη και σα 

πποβλήμασα-εμποδια ποτ παποτςιάςσηκαν ςσο δπϋμο σοτ και σϋνιςε σην ανάγκη, 

εταιςθησοποίηςηρ σηρ κοινψνίαρ και σψν υοπέψν και σην ανάπστξη σηρ κοινψνικήρ 

εσαιπικήρ ετθόνηρ.  

 

Ακολοόθηςαν επψσήςειρ και μια ενδιαυέποτςα ςτζήσηςη μεσαξό σοτ κοινοό και σψν 

ομιλησύν, κασά σην οποία λόθηκαν απκεσέρ απϋ σιρ αποπίερ σψν παπετπιςκϋμενψν, 

κτπίψρ ςφεσικά με σην ίδπτςη και σα ππύσα βήμασα για σην δημιοτπγία μιαρ 

Κοινψνικήρ τνεσαιπιςσικήρ Επιφείπηςηρ, σην τποςσήπιξη και σην ενημέπψςη ποτ 

μποπεί να λάβει κάποιορ ψρ νέορ Κοινψνικϋρ Επιφειπημασίαρ και σον πϋλο ποτ θα 

παίξοτν ςε ατσϋ οι  Μηφανιςμοί σήπιξηρ σηρ Κοινψνικήρ Επιφειπημασικϋσησαρ.  

 

ΟΑΕΔ: Ππϋγπαμμα ππϋςληχηρ 6.000 ανέπγψν ηλικίαρ 25- 66 εσύν.      

Απϋ σιρ 4 Δεκεμβπίοτ οι αισήςειρ σψν επιφειπήςεψν. 

Ξεκινά ςσιρ 4 Δεκεμβπίοτ ςσιρ 10:00 σο ππψί, η τποβολή αισήςεψν για ςτμμεσοφή ςση 

δεόσεπη υάςη σοτ «Ππογπάμμασορ επιφοπήγηςηρ επιφειπήςεψν για σην ππϋςληχη 

ανέπγψν ηλικίαρ 25- 66 εσύν» σοτ Οπγανιςμοό Απαςφϋληςηρ Επγασικοό Δτναμικοό 

(ΟΑΕΔ), με ςκοπϋ ση δημιοτπγία 6.000 θέςεψν (επιπλέον σψν 5.000, ποτ είφαν απφικά 

πποκηπτφθεί) εξαπσημένηρ επγαςίαρ πλήποτρ απαςφϋληςηρ. 

Δικαιοόφοι είναι ϋλερ οι επιφειπήςειρ και γενικά οι επγοδϋσερ σοτ ιδιψσικοό σομέα, ποτ 

αςκοόν οικονομική δπαςσηπιϋσησα. Οι επιφειπήςειρ ποτ επιθτμοόν να ενσαφθοόν ςσο 

ππϋγπαμμα, μποποόν να τποβάλοτν ηλεκσπονικά μϋνο μια αίσηςη τπαγψγήρ και έψρ 

δόο θέςειρ απαςφϋληςηρ. 

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/oaed-programma-proslipsis-6-000-anergon-ilikias-25-66-eton-apo-tis-4-dekemvriou-oi-aitiseis-ton-epixeiriseon
http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/oaed-programma-proslipsis-6-000-anergon-ilikias-25-66-eton-apo-tis-4-dekemvriou-oi-aitiseis-ton-epixeiriseon


Δικαίψμα να τποβάλοτν αίσηςη έφοτν και οι επιφειπήςειρ ποτ ςτμμεσείφαν ςσην α’ 

υάςη σοτ παπϋνσορ ππογπάμμασορ και οι αισήςειρ σοτρ είναι ςε ςσάδιο αναμονήρ. σιρ 

πεπιπσύςειρ ατσέρ, οι πποηγοόμενερ αισήςειρ δεν εξεσάζονσαι. 

Επιςημαίνεσαι ϋσι δεν μποποόν να ςτμμεσέφοτν ςση β’ υάςη σοτ ππογπάμμασορ: 

 Δικαιοόφοι σοτ «Ππογπάμμασορ επιφοπήγηςηρ επιφειπήςεψν για σην ππϋςληχη 

10.000 ανέπγψν ηλικίαρ 30- 66 εσύν». 

 Επιφειπήςειρ ποτ είφαν τποβάλει αίσηςη ςσο «Ππϋγπαμμα επιφοπήγηςηρ για σην 

ππϋςληχη 10.000 ανέπγψν ηλικίαρ 30- 66 εσύν» για σιρ τπολειπϋμενερ 2.500 

θέςειρ. 

 Επιφειπήςειρ ποτ εκδήλψςαν ενδιαυέπον ςσην α’ υάςη σοτ παπϋνσορ 

«Ππογπάμμασορ επιφοπήγηςηρ για σην ππϋςληχη 5.000 ανέπγψν ηλικίαρ 25- 66 

εσύν» και οι αισήςειρ έγιναν αποδεκσέρ. 

Η διαδικαςία τποβολήρ σηρ αίσηςηρ απϋ σοτρ ενδιαυεπϋμενοτρ γίνεσαι με ση φπήςη 

κψδικύν ππϋςβαςηρ (κλειδαπίθμοτ) ςσο πληπουοπιακϋ ςόςσημα σοτ ΟΑΕΔ. 

Επγοδϋσερ ποτ δεν διαθέσοτν κλειδάπιθμο, θα ππέπει να πποςέλθοτν ςσην απμϋδια 

Τπηπεςία σοτ ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), πποκειμένοτ να πιςσοποιηθοόν. 

Σο τπϋδειγμα σηρ αίσηςηρ, είναι αναπσημένο ςσην ιςσοςελίδα σοτ Οπγανιςμοό 

(www.oaed.gr). σην ίδια ςελίδα οι ενδιαυεπϋμενοι μποποόν να αναζησήςοτν 

πεπιςςϋσεπερ πληπουοπίερ αναυοπικά με σοτρ ϋποτρ και σιρ πποϊποθέςειρ ςτμμεσοφήρ 

ςσο ππϋγραμμα. 

 

«Ζεςσϋ» φπήμα μέςψ ΕΠΑ: 100 εκ. ετπύ για φπημασοδϋσηςη 

επιφειπήςεψν 

«Ζεςσϋ» φπήμα ςε νεουτείρ αλλά και τυιςσάμενερ επιφειπήςειρ 

εσοιμάζεσαι να πίξει σο τποτπγείο Ανάπστξηρ μέςψ σψν ΕΠΑ. 

Σα κονδόλια σοτ νέοτ ππογπάμμασορ ανέπφονσαι ςε 100 εκ. ετπύ και θα ςπάνε ςε δόο 

δπάςειρ. Η ππύση θα απετθόνεσαι ςε επιφειπήςειρ startups και θα επιδοσεί με έψρ 

40.000 ετπύ κάθε επιλέξιμο έπγο, ενύ θα καλόπσει ςσο 100% σα λεισοτπγικά έξοδα και 

οι θέςειρ επγαςίαρ. 

Η δεόσεπη δπάςη θα υοπά τυιςσάμενερ επιφειπήςειρ ϋποτ η ενίςφτςη θα υθάνει έψρ 

και σιρ 200.000 ετπύ. Οι ενδιαυεπϋμενερ επιφειπήςειρ θα ππέπει να ενσάςςονσαι ςε 

έναν απϋ σοτρ παπακάσψ κλάδοτρ δπαςσηπιϋσησαρ: αγποδιασπουή, ευοδιαςσική 

αλτςίδα, πεπιβάλλον, τγεία-υαπμακετσική βιομηφανία, ενέπγεια, τλικά-κασαςκετέρ, 

σεφνολογίερ πληπουοπικήρ και επικοινψνιύν και δημιοτπγικέρ και πολισιςσικέρ 

βιομηφανίερ. Εκσιμάσαι ϋσι η ππϋςκληςη θα πποδημοςιετσεί σοτρ επϋμενοτρ 2-3 μήνερ. 

 

Ανακοινύθηκε η πποδημοςίετςη έξι (6) ππογπαμμάσψν απϋ ση Γενική 

Γπαμμασεία Έπετναρ & Σεφνολογίαρ                                                  

ςτνολικοό πποϊπολογιςμοό 123 εκ ετπύ. 

σο πλαίςιο σηρ νέαρ Ππογπαμμασικήρ Πεπιϋδοτ 2014-2020, η Γενική Γπαμμασεία 

Έπετναρ και Σεφνολογίαρ και η ΕΤΔΕ-ΕΣΑΚ, πποφύπηςαν ςση πποδημοςίετςη έξι (6) 



Δπάςεψν με ςτνολική πποβλεπϋμενη Δημϋςια Δαπάνη 123.000.000€. 

σα κείμενα ποτ κοινοποιοόνσαι γίνεσαι πποςπάθεια να κευαλαιοποιηθεί η εμπειπία 

ποτ αποκσήθηκε ςσιρ Δπάςειρ σοτ ΕΠΑ 2007-2014 με έμυαςη ςσο παπαγϋμενο 

αποσέλεςμα και γνύμονα σην απλοόςσετςη σψν ακολοτθοόμενψν διαδικαςιύν.  

Οι Δπάςειρ ατσέρ έφοτν κασαπσιςθεί ςόμυψνα με σιρ πποσεπαιϋσησερ ποτ έφοτν 

ςτμυψνηθεί ςσο πλαίςιο σοτ τμυύνοτ Εσαιπικήρ φέςηρ 2014-2020 και εςσιάζοτν 

ςσοτρ σομείρ ανάπστξηρ σηρ Έξτπνηρ Εξειδίκετςηρ ϋπψρ ατσέρ έφοτν κασαπσιςθεί 

έπεισα απϋ ςσοφετμένη ϋςο και ετπεία διαβοόλετςη με σοτρ ενδιαυεπϋμενοτρ. σϋφορ 

σψν δπάςεψν ατσύν είναι η ενίςφτςη σηρ έπετναρ και σεφνολογικήρ ανάπστξηρ, η 

δημιοτπγία νέψν θέςεψν επγαςίαρ, ιδιαίσεπα ςε σομείρ τχηλήρ πποςσιθέμενηρ αξίαρ με 

σην σατσϋφπονη ανσιμεσύπιςη σηρ μεσανάςσετςηρ επιςσημϋνψν και σην κινησοποίηςη 

σοτ ιδιψσικοό σομέα για επενδόςειρ ςε Έπετνα Σεφνολογική Ανάπστξη και Καινοσομία.  

Σα έξι (6) ππογπάμμασα ποτ πποδημοςιεόθηκαν είναι:  

 Δπάςη Βιομηφανικήρ Αξιοποίηςηρ Αποσελεςμάσψν Έπετναρ. 

 Πιλοσική Δπάςη Ενίςφτςηρ Νέψν Επιςσημϋνψν Τχηλήρ Κασάπσιςηρ ςε 

Πποκασαπκσικέρ Ενέπγειερ Μεσαςφημασιςμοό Καινοσομικύν Ιδεύν ςε 

Επιφειπημασικά φέδια και Τποςσήπιξη σηρ Ευαπμογήρ σοτρ. 

 Δπάςη Ανάπστξηρ Πιλοσικύν Δομύν Καθεσοποιημένηρ Τποςσήπιξηρ 

Επιφειπήςεψν Αγποδιασπουικοό Κλάδοτ με Ειςαγψγή Καινοσϋμψν Διαδικαςιύν. 

 Επικείμενη Ππϋςκληςη Τποβολήρ Πποσάςεψν για ση Δπάςη: "Ενίςφτςη Απφικύν 

Βαθμίδψν Μελύν ΔΕΠ, ΕΠ και Επετνησύν".  

 Επικείμενη Ππϋςκληςη Τποβολήρ Πποσάςεψν για ση Δπάςη: "Ενίςφτςη Ανψσέπψν 

Βαθμίδψν Μελύν ΔΕΠ, ΕΠ και Επετνησύν. 

 Δπάςη Εθνικήρ Εμβέλειαρ "Ππϋγπαμμα Ανάπστξηρ Βιομηφανικήρ Έπετναρ & 

Σεφνολογίαρ (ΠΑΒΕΣ)". 

Για να διαβάςεσε αναλτσικά σιρ πποδημοςιεόςειρ ςφεσικά με σα έξι (6) ππογπάμμασα 

δείσε www.gsrt.gr 

Πποκασαβολή επιδϋσηςηρ έψρ 100% με σον νέο επενδτσικϋ 

Ανοίγει η ατλαία για σον νέο επενδτσικϋ νϋμο ποτ υέπνει αλλαγέρ ςσιρ δπαςσηπιϋσησερ 

ποτ επιφοπηγοόνσαι και σα ποςοςσά σψν ενιςφόςεψν, πποβλέπονσαρ ση δτνασϋσησα 

πποκασαβολήρ έψρ και 100% σηρ επιδϋσηςηρ με κάλτχη εγγτησικήρ επιςσολήρ για 52 

βαςικέρ επαγγελμασικέρ ειδικϋσησερ. Με σον νέο επενδτσικϋ νϋμο ενιςφόονσαι μια ςειπά 

απϋ επιφειπημασικέρ δπαςσηπιϋσησερ ποτ έφοτν να κάνοτν με σον ππψσογενή σομέα, ση 

μεσαποίηςη, σον σοτπιςμϋ και σην παποφή τπηπεςιύν με ποςοςσά ποτ υθάνοτν έψρ και 

45%, ςσοφεόονσαρ ςσην σϋνψςη κασά βάςη σψν πολό μικπύν και μικπύν, μεςαίψν αλλά 

και μεγάλψν επιφειπήςεψν ςε ϋλερ σιρ πεπιυέπειερ σηρ φύπαρ. 

Οι «Επαγγελμασικέρ Ετκαιπίερ» παποτςιάζοτν σιρ βαςικέρ αλλαγέρ σοτ νέοτ 

επενδτσικοό νϋμοτ, ςε ςφέςη με σο ποιερ επαγγελμασικέρ δπαςσηπιϋσησερ μποποόν να 

ενιςφτθοόν, σιρ επιλέξιμερ δαπάνερ ποτ μποποόν να κάνοτν οι ενδιαυεπϋμενοι και σα 

ποςοςσά ενιςφόςεψν. 

http://www.gsrt.gr/


κοπϋρ σοτ νέοτ επενδτσικοό νϋμοτ είναι ο εκςτγφπονιςμϋρ και η βελσίψςη σοτ 

θεςμικοό πλαιςίοτ ιδιψσικύν επενδόςεψν, η αόξηςη σηρ πετςσϋσησαρ, η επισάφτνςη 

σψν επενδτσικύν διαδικαςιύν και η διαςυάλιςη σηρ διαυάνειαρ παπέφονσαρ ςσοτρ 

επενδτσέρ ένα αποσελεςμασικϋ θεςμικϋ πλαίςιο και επισαφόνονσαρ σιρ διαδικαςίερ 

έγκπιςηρ σψν επενδτσικύν ςφεδίψν. 

 

τγκεκπιμένα: 

 Θα επιφοπηγοόνσαι νέερ και καινοσϋμερ μοπυέρ δπαςσηπιϋσησαρ ςση μεσαποίηςη 

αγποσικύν πποωϋνσψν, μεσαποίηςη ππύσψν τλύν με έμυαςη και ςσϋφετςη ςσιρ 

εξψςσπευείρ δπαςσηπιϋσησερ. 

 σον σοτπιςμϋ θα επιφοπηγοόνσαι νέερ μοπυέρ σοτπιςμοό και κασαλτμάσψν με 

έμυαςη ςσιρ εναλλακσικέρ μοπυέρ σοτ σοτπιςμοό και ση δημιοτπγία τχηλύν 

πποδιαγπαυύν κασαλτμάσψν ςσην όπαιθπο αλλά και ςσιρ πϋλειρ. 

 Θα τπάπξει ειδική αναυοπά ςσην αξιοποίηςη και ενεπγοποίηςη σψν κλάδψν σηρ 

ανθπύπινηρ τγιεινήρ με έμυαςη ςσον σοτπιςμϋ τγείαρ και ετεξίαρ. 

 Θα πποβλέπονσαι κίνησπα για σην ανάπστξη σοτ σομέα σψν ςόγφπονψν 

διαμεσακομιςσικύν κένσπψν παπέφονσαρ ενιςφόςειρ για ση ςόμππαξη εσαιπειύν 

παπεμυεπύν κλάδψν. 

 Θα πποβλέπει παποφή πετςσϋσησαρ και επισάφτνςη σψν διαδικαςιύν 

επιφοπήγηςηρ επενδόςεψν. 

 Ενιςφόεσαι η πετςσϋσησα σψν επενδτσύν με ση δτνασϋσησα πποκασαβολήρ έψρ 

και 100% σηρ επιδϋσηςηρ με κάλτχη εγγτησικήρ επιςσολήρ. 

 Θα ςτνεφιςσεί η φπήςη σψν υοποαπαλλαγύν, ύςσε να ενιςφτθεί η πετςσϋσησα 

σψν επιφειπήςεψν και η βιψςιμϋσησά σοτρ. 

σο καθεςσύρ ενιςφόςεψν σοτ νέοτ επενδτσικοό νϋμοτ θα τπάγονσαι ϋλερ οι 

επιφειπήςειρ οι οποίερ: 

 Έφοτν ση μοπυή Ασομικήρ επιφείπηςηρ, Εμποπικήρ εσαιπείαρ (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 

Α.Ε., Ι.Κ.Ε) ή τνεσαιπιςμοό. 

 Θα επιφοπηγοόνσαι νέερ και τπϋ ςόςσαςη εσαιπείερ με σην τποφπέψςη να 

ςτςσαθοόν ενσϋρ σηρ πποθεςμίαρ ποτ σάςςεσαι ςσην απϋυαςη τπαγψγήρ σηρ 

και ππιν σην κασαβολή οποιαςδήποσε ενίςφτςηρ. 

Οι ενιςφόςειρ θα αυοποόν: 

 Ση δημιοτπγία νέαρ μονάδαρ 

 Επέκσαςη τπάπφοτςαρ μονάδαρ 

 Ση διαυοποποίηςη σηρ παπαγψγήρ μίαρ μονάδαρ ππορ νέα ππϋςθεσα πποωϋνσα 

 Σον εκςτγφπονιςμϋ σηρ μονάδαρ. 

 

Πποςυέπονσαι σα παπακάσψ κίνησπα: 

o Υοπολογική απαλλαγή. Απαλλαγή για φπονικϋ διάςσημα κάποιψν εσύν, η 

διάπκεια θα οπιςσεί με σην πποκήπτξη σοτ νϋμοτ απϋ σην κασαβολή υϋποτ 

ειςοδήμασορ επί σψν ππαγμασοποιοόμενψν ππο υϋπψν κεπδύν. Σο ποςϋ σηρ 

υοπολογικήρ απαλλαγήρ ςτνιςσά ιςϋποςο αυοπολϋγησο αποθεμασικϋ. 

o Επιφοπήγηςη. Δψπεάν παποφή φπημασικοό ποςοό απϋ σο Δημϋςιο για σην 

κάλτχη σμήμασορ σψν ενιςφτϋμενψν δαπανύν σοτ επενδτσικοό ςφεδίοτ. 



o Επιδϋσηςη φπημασοδοσικήρ μίςθψςηρ (leasing). Κάλτχη απϋ σο Δημϋςιο 

σμήμασορ σψν κασαβαλλϋμενψν δϋςεψν φπημασοδοσικήρ μίςθψςηρ ποτ 

ςτνάπσεσαι για σην απϋκσηςη νέοτ μηφανολογικοό και λοιποό εξοπλιςμοό. 

o Ετνοωκά δάνεια μέςψ σοτ ΕΣΕΑΝ. Φπημασοδϋσηςη σοτ ποςοό ποτ πποβλέπεσαι 

να καλτυθεί με σπαπεζικϋ δανειςμϋ με δάνεια φαμηλοό κϋςσοτρ, απϋ σιρ 

σπάπεζερ ποτ ςτνεπγάζονσαι με σο ΕΣΕΑΝ. 

Θα πποβλέπονσαι νέερ κασηγοπίερ επιφοπηγοτμένψν δαπανύν ποτ μεσαξό άλλψν θα 

πεπιλαμβάνοτν: 

o Κσιπιακέρ, ειδικέρ, βοηθησικέρ εγκασαςσάςειρ και διαμϋπυψςη 

πεπιβάλλονσορ φύποτ. 

o Αγοπά πάγιψν ςσοιφείψν ενεπγησικοό ποτ ςτνδέονσαι άμεςα με μία 

παπαγψγική μονάδα. 

o Αγοπά και leasing καινοόπγιψν ςόγφπονψν μηφανημάσψν και λοιποό 

εξοπλιςμοό. 

o Δαπάνερ ςτςσημάσψν και ελέγφοτ ποιϋσησαρ, πιςσοποιήςειρ. 

o Ππομήθεια και εγκασάςσαςη λογιςμικοό και ςτςσήμασορ οπγάνψςηρ σηρ 

επιφείπηςηρ. 

o Δαπάνερ για ση μεσαυοπά σεφνολογίαρ μέςψ σηρ αγοπάρ δικαιψμάσψν 

πνετμασικήρ ιδιοκσηςίαρ, αδειύν εκμεσάλλετςηρ, ετπεςισεφνιύν, 

σεφνογνψςίαρ και μη κασοφτπψμένψν σεφνικύν γνύςεψν κ.ά. 

o Δαπάνερ ποτ αυοποόν μελέσερ και αμοιβέρ ςτμβοόλψν. 

o Λεισοτπγικέρ δαπάνερ. 

 

Οι 52 επαγγελμασικέρ δπαςσηπιϋσησερ ποτ ππιμοδοσοόνσαι 

Ο νέορ νϋμορ πποβλέπει ενίςφτςη δπαςσηπιοσήσψν ςσοτρ παπακάσψ κλάδοτρ: 

Μεσαποίηςη αγποσικύν πποωϋνσψν. 

o Καλλιέπγεια και μεσαποίηςη σοτ ιππουαοόρ 

o Καλλιέπγεια και μεσαποίηςη απύνιαρ 

o Καλλιέπγεια και μεσαποίηςη γκϋσζι μπέπι 

o Καλλιέπγεια και μεσαποίηςη κσηνοσπουικύν υτσύν 

o Καλλιέπγεια και μεσαποίηςη τποσποπικύν υτσύν. Σέσοιερ μοπυέρ καλλιέπγειαρ 

είναι σο αβοκάνσο, η μπανάνα, η υπαγκοςτκιά, η φοτπμαδιά ,σο πεκάν, σο 

μάνγκο, ο λψσϋρ, η γκοτάβα 

o Μονάδερ ξηπανσήπιψν κσηνοσπουικύν και δημησπιακύν υτσύν 

o Μονάδερ στποποίηςηρ ςτςκεταςίαρ και ςτνσήπηςηρ οςππίψν 

o Μονάδερ μεσαποίηςηρ ενεπγειακύν καλλιεπγειύν και τπολειμμάσψν σηρ 

γεψπγικήρ παπαγψγήρ 

o Μονάδερ επεξεπγαςίαρ δαςοκομικύν πποωϋνσψν για αξιοποίηςη σηρ βιομάζαρ 

για παπαγψγή pellets ή βιοαεπίοτ 

o Μονάδερ παπαγψγήρ αιθέπιψν ελαίψν 

 

Μεσαποίηςη ππύσψν τλύν με έμυαςη ςσιρ εξψςσπευείρ δπαςσηπιϋσησερ 

o Εξϋπτξη και μεσαποίηςη οπτκσύν πϋπψν (μάπμαπα κ.α.) 

o Παπαγψγή φημικύν πποωϋνσψν απϋ τποκασάςσασα πεσπελαίοτ 



o Παπαγψγή πλαςσικύν 

o Μονάδερ επεξεπγαςίαρ σπουίμψν 

o Μονάδερ παπαγψγήρ σοπικύν ποσύν 

o Καινοσϋμερ ςτςκεταςίερ σπουίμψν και καινοόπγιψν πποωϋνσψν (άπσορ, γλτκά, 

ποσά) 

o Παπαγψγή βαςικύν υαπμακετσικύν πποωϋνσψν και υαπμακετσικύν ςκεταςμάσψν 

o Παπαγψγή άλλψν μη μεσαλλικύν οπτκσύν πποωϋνσψν 

o Παπαγψγή απψμάσψν 

o Παπαγψγή παπαςκεταςμάσψν καλλψπιςμοό 

o Κασαςκετή κοςμημάσψν 

o Ανανεύςιμερ πηγέρ ενέπγειαρ πλην υψσοβολσαωκύν ςτςσημάσψν 

o Παπαγψγή πποωϋνσψν καπνοό 

o Παπαγψγή κλψςσοϊυανσοτπγικύν τλύν 

o Κασαςκετή ειδύν ένδτςηρ 

o Βιομηφανία δέπμασορ και δεπμάσινψν ειδύν 

o Βιομηφανία ξόλοτ και κασαςκετή πποωϋνσψν απϋ ξόλο και υελλϋ, εκσϋρ απϋ 

έπιπλα - κασαςκετή ειδύν καλαθοποιίαρ 

o Φαπσοποιία και κασαςκετή φάπσινψν πποωϋνσψν 

o Εκστπύςειρ και αναπαπαγψγή πποεγγεγπαμμένψν μέςψν 

o Κασαςκετή πποωϋνσψν απϋ ελαςσικϋ (καοτσςοόκ) και πλαςσικέρ όλερ 

 

Άλλερ μεσαποιησικέρ δπαςσηπιϋσησερ 

o Κασαςκετή μεσαλλικύν πποωϋνσψν, με εξαίπεςη σα μηφανήμασα και σα είδη 

εξοπλιςμοό 

o Κασαςκετή ηλεκσπονικύν τπολογιςσύν, ηλεκσπονικύν και οπσικύν πποωϋνσψν 

o Κασαςκετή ηλεκσπολογικοό εξοπλιςμοό 

o Κασαςκετή επίπλψν 

o Καινοσϋμερ τπηπεςίερ 

o Τπηπεςίερ αυαλάσψςηρ θαλαςςινοό νεποό 

o Τπηπεςίερ βιολογικοό καθαπιςμοό λτμάσψν 

 

Σοτπιςμϋρ - εναλλακσικέρ μοπυέρ σοτπιςμοό 

o Θπηςκετσικϋρ σοτπιςμϋρ 

o Ιασπικϋρ σοτπιςμϋρ 

o Σοτπιςμϋρ ετεξίαρ-spa ςσο πλαίςιο ολοκληπψμένοτ επενδτσικοό ςφεδίοτ και ϋφι 

μϋνα σοτρ. 

o Ιαμασικϋρ σοτπιςμϋρ 

o τνεδπιακά κένσπα-σοτπιςμϋρ 

 

 

Δημιοτπγία τχηλύν πποδιαγπαυύν κασαλτμάσψν 

o Εκςτγφπονιςμοί και δημιοτπγία ξενοδοφείψν (Ενιςφόεσαι σο επάγγελμα σοτ 

ξενοδϋφοτ ππακσικά απϋ σιρ ππύσερ κασηγοπίερ σοτπιςσικύν κασαλτμάσψν 

μέφπι και σα πένσε αςσέπψν ξενοδοφεία 



o Ίδπτςη νέοτ σόποτ κασαλτμάσψν (π.φ. μοσέλ) 

o Δημιοτπγία ολοκληπψμένηρ μοπυήρ σοτπιςσικύν κασαλτμάσψν ποτ θα 

ςτνδτάζοτν ξενοδοφειακέρ μονάδερ πολλύν αςσέπψν με παπαθεπιςσικέρ 

κασοικίερ. 

Logistics 

o Δημιοτπγία ςόγφπονψν διαμεσακομιςσικύν κένσπψν παπέφονσαρ ενιςφόςειρ για 

ση ςόμππαξη εσαιπειύν παπεμυεπύν κλάδψν. (Θα επιφοπηγοόνσαι εσαιπείερ 

μεσαυοπάρ, αποθήκετςηρ και διακίνηςηρ εμποπετμάσψν σπίσψν. Δίνεσαι ύθηςη 

ςσο επάγγελμα σοτ μεσαυοπέα δημιοτπγύνσαρ κίνησπα για ςόμππαξη με άλλοτρ 

ςτναδέλυοτρ σοτρ για να δημιοτπγήςοτν κάσι μεγαλόσεπο απϋ ατσϋ ποτ κάνοτν 

σύπα) 

o Σαφτδπομικέρ και σαφτμεσαυοπικέρ δπαςσηπιϋσησερ 

o Τπηπεςίερ 

o Παπαγψγή κινημασογπαυικύν σαινιύν, βίνσεο και σηλεοπσικύν ππογπαμμάσψν 

o Ηφογπαυήςειρ και μοτςικέρ εκδϋςειρ 

o Επεξεπγαςία δεδομένψν, κασαφύπιςη και ςτναυείρ δπαςσηπιϋσησερ, δικστακέρ 

πόλερ 

o Υψσογπαυικέρ δπαςσηπιϋσησερ 

o Δπαςσηπιϋσησερ μεσάυπαςηρ και διεπμηνείαρ 

o Δπαςσηπιϋσησερ σηλευψνικύν κένσπψν. 

 

Πύρ διαμοπυύνεσαι ο φάπσηρ σψν ενιςφόςεψν 

όμυψνα με σον Φάπση Πεπιυεπειακύν Ενιςφόςεψν για σην πεπίοδο 2014-2020, 

πποβλέπεσαι η ενίςφτςη σοτ ςτνϋλοτ σηρ Ελληνικήρ Επικπάσειαρ με ποςοςσά ποτ θα 

υσάνοτν έψρ σο 45%. 

Ο φάπσηρ πεπιυεπειακύν ενιςφόςεψν πποςδιοπίζει σιρ πεπιοφέρ ενϋρ κπάσοτρ-μέλοτρ 

ποτ είναι επιλέξιμερ για εθνικέρ επενδτσικέρ ενιςφόςειρ πεπιυεπειακοό φαπακσήπα 

βάςει σψν κανϋνψν σηρ ΕΕ πεπί κπασικύν ενιςφόςεψν. Ο φάπσηρ έφει σεθεί ςε ιςφό απϋ 

σην 1η Ιοτλίοτ 2014 έψρ σην 31η Δεκεμβπίοτ 2020 και πποςδιοπίζει επίςηρ σα ανύσασα 

επίπεδα ενίςφτςηρ ποτ μποποόν να φοπηγηθοόν ςε πεπιυεπειακά επενδτσικά έπγα ποτ 

τλοποιοόνσαι απϋ μεγάλερ επιφειπήςειρ ςε ενιςφτϋμενερ πεπιοφέρ, σα οποία 

κτμαίνονσαι μεσαξό 10% και 25% σοτ ςτνολικοό κϋςσοτρ σψν επενδόςεψν, ανάλογα με 

σην εκάςσοσε πεπιοφή. Για σιρ μεςαίερ και μικπέρ επιφειπήςειρ σα ποςοςσά ατσά 

ατξάνονσαι έψρ και 20% ανάλογα με σο μέγεθορ σηρ επιφείπηςηρ, αλλά και σην πεπιοφή 

ςσην οποία θα δπαςσηπιοποιείσαι και μποπεί να υσάςοτν έψρ σο 45%. 

Φαπακσηπιςσικϋ σψν νέψν ποςοςσύν επιδϋσηςηρ ςτνεπύρ και σοτ νέοτ φάπση 

πεπιυεπειακύν ενιςφόςεψν είναι ϋσι ενσϋρ σηρ ίδιαρ πεπιυέπειαρ και ςε κάποιοτρ 

νομοόρ σηρ φύπαρ θα τπάπφοτν διαυοπεσικά ποςοςσά επιφοπήγηςηρ για σην ππύση 

σπιεσία 2014-2017 και διαυοπεσικά για ση δεόσεπη απϋ σο 2017-2020. 

Σα ποςοςσά ατσά θα επαναξιολογηθοόν πάλι σο 2016, οπϋσε και πιθανύρ να 

πποκόχοτν εκ νέοτ αλλαγέρ ςσα ποςοςσά επιφοπήγηςηρ ποτ θα παίπνει κάθε 

ενδιαυεπϋμενορ υοπέαρ. 


