
α. ΠροΓραμματα οαεΔ:  
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας:
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το ανασχεδιασμένο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» για 3.000 ανέργους,

με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και στις γυναίκες. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους

διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός του διαστήματος 01.01.2012 έως 31.10.2020 να δημιουργήσουν μια νέα

επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση)

έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί

να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης. 

σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές που το καθιστούν πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό:

 Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες  Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας θα λαμβάνουν 40%

επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων  Ευέλικτοι όροι συστέγασης σε θερμοκοιτίδες (business

incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και λειτουρ-

γίας εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις  ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα λαμβάνουν
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60% επιπλέον μόρια κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/10/2020 (αντί για

1/1/2012-6/8/2018 που ίσχυε)  δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε

συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας  δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα

από 1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης και  έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία

εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη

δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους

σχεδίου από τον ΟΑΕΔ, θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών. Η δαπάνη του προγράμματος

ύψους 48.000.000 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Περισσότερα: https://www.oaed.gr/programma-deuteres-epicheirematikes-eukair ias-5-000-anergon-proen-

autoapascholoumenon-me-stocho-ten-epanentaxe-tous-sten-agora-ergasias

επίσης, στο πλαίσιο των νέων και βελτιωμένων ενεργητικών απασχόλησης του υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών
υποθέσεων, ο οαεΔ υλοποιεί τα παρακάτω 3 ανοικτά προγράμματα.

Πρόκειται για προγράμματα «αμέσου δράσεως» για την τόνωση της απασχόλησης που μπορεί να λειτουργήσουν ως «γέφυρα»

μέχρι την ενεργοποίηση της νέας γενιάς  πρωτοβουλιών που θα  τρέξουν με κεφάλαια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης την

επόμενη ημέρα της πανδημίας.

ειδικότερα: 
1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες

μεικτές απολαβές τα 830€ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης

στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830€ 

μηνιαίως. 

2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις,

καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12

μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750€ μηνιαίως. 

3. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με

δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού

κόστους έως τα 800€ μηνιαία.

Δείτε  στον σύνδεσμο  που ακολουθεί ‘όλα τα ανοικτά προγράμματα του οαεΔ:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta
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β. Πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας,
μέσω της της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών

Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181) επιδοτείται, για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και

εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι ασφα-

λιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποί-

ους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί

το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο.Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό από  01.10.2020 ΚΑΙ επεκτά-

θηκε: Επέκταση του ανοιχτού προγράμματος θέσεων εργασίας νόμου 4726/2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νόμο

4855/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 215/12.11.2021, από 1.1.2022 οι νέες θέσεις εργασίας του αυξάνονται κατά πενήντα χιλιάδες

(50.000).Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης:

https://www.eber.gr/index.php?id=107,8719,0,0,1,0

Γ.  Πρόγραμμα «Πρώτο ένσημο» με επιδότηση 1.200 ευρώ
Προσαύξηση των αποδοχών για νέους, που θα προσληφθούν για πρώτη δουλειά και ελάφρυνση του κόστους για τον εργοδότη

δίνει η επιδότηση για το «πρώτο ένσημο», που ισχύει από 1/1/2022. 

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει αρχικά 35 χιλιάδες νέους και το κόστος για το 2022 και το 23 να ανέρχεται στα
42 εκατομμύρια ευρώ.

Η 6μηνη επιδότηση των 1200 ευρώ για την πλήρη απασχόληση (600 για εργαζόμενο και 600 για εργοδότη) θα δοθεί σε δύο τρι-
μηνιαίες δόσεις. Το ποσό μειώνεται στο 50% για μερική απασχόληση.

Οι νέοι έως 29 ετών που δεν έχουν προϋπηρεσία, όταν θα προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται από την πολι-

τεία επί 6 μήνες με 1.200 ευρώ για όλη την περίοδο. Τα 600 ευρώ θα κατευθύνονται στους εργοδότες, μειώνοντας έτσι το μισθο-

λογικό κόστος. Τα άλλα 600 θα πηγαίνουν απευθείας στο νέο και στη νέα, επιπλέον της αμοιβής τους.
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το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η ιανουαρίου 2022 σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης: Νόμος 4855/2021 – φεΚ τεύχος
A 215/12.11.2021 

Για το πρόγραμμα αυτό ισχύουν τα εξής:

• Την ευθύνη για τη διαχείρισή του θα την έχει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

• Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας παρόμοια με αυτή που ισχύει για άλλα προ-

γράμματα, του υπουργείου ή του ΟΑΕΔ.

• Θα μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, όπως π.χ. αυτό των 150.000 νέων θέσεων εργασίας (σ.σ. Το πρόγραμμα των

100.000 νέων θέσεων εργασίας, που ήδη “τρέχει” και στο οποίο προστίθενται άλλες 50.000 θέσεις). Θα μπορεί να συνδυαστεί

επίσης με προγράμματα του οαεΔ.

• Όπως σημειώθηκε ήδη από το υπουργείο Οικονομικών, θα προβλέπεται επιδότηση και για θέσεις μερικής απασχόλησης,

καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, η οποία θα είναι στο 50% σε σχέση με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Τους επόμενους μήνες, θα ακολουθηθούν και από άλλα μέτρα είτε αυτά αφορούν το ταμείο ανάκαμψης, το νέο εσΠα και τα

προγράμματα για εργαζόμενους και ανέργους, που θα ξεδιπλωθούν από εκεί, ιδιαίτερα μάλιστα τους νέους είτε αφορούν συνο-

λικότερα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που θα έρθουν και θα στηρίξουν εμπράκτως την απασχόληση, τους εργαζόμενους και

τους ανέργους.
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Δ. επέκταση του προγράμματος συΝ-ερΓασια, μέχρι την 31η μαΐου 2022
Στο πρόγραμμα μπορούν και συμμετέχουν επιχειρήσεις-εργοδότες που παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του
κύκλου εργασιών σε σχέση με το επίπεδο αναφοράς που έχει οριστεί ή ορίζεται εκ νέου σε περίπτωση επέκτασης του προ-
γράμματος. οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό συΝ-ερΓασια για έναν ή περισσότερους

μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.

Δικαιούχοι εργαζόμενοι της κρατικής επιδότησης είναι όσοι έχουν μείωση έως 50% επί των αποδοχών τους μετά από αντί-
στοιχη μείωση του χρόνου εργασίας τους. Το κράτος επιδοτεί το 60% της μείωσης των καθαρών αποδοχών τους, ενώ καλύπτει

και το 100% των εισφορών τους (εργοδοτικών και εργατικών) οι οποίες αντιστοιχούν στις μειωμένες μεικτές αποδοχές τους. Η

μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας ωστόσο δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσ-

σονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, που

εντάσσονται στο ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ συνεχίζουν να έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης, παρόλο που απασχολούνται με μειωμένο

ωράριο. Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό προστατεύονται από απόλυση κατά την διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

Η απαγόρευση της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας δεν αφορά όμως όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά μόνο

όσους εντάσσονται στον μηχανισμό.

Στο πρόγραμμα υπάρχει πλέον ανώτατο πλαφόν στις μικτές αποδοχές του εργαζόμενου που μπορεί να ενταχθεί στον μηχανισμό.

Το πλαφόν έχει οριστεί στα 6.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ο ανώτατος ονομαστικός μισθός που θα μπορεί να δηλωθεί στον

μηχανισμό δεν θα υπερβαίνει τις 6.500 ευρώ. Το ανώτατο όριο του μισθού που μπορεί να δηλωθεί βάζει αυτόματα πλαφόν και

στην οικονομική ενίσχυση του κράτους. Έτσι το ανώτατο όριο της κρατικής ενίσχυσης για το μισθό καθορίζεται στα 1.950 ευρώ.

Για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, ο προϋπολογισμός θα ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της

αμοιβής (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους αμοιβής) που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να

καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου (επί του 100% που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας). Για

όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγ-

γελία της σύμβασης εργασίας ούτε σε μείωση του ύψους της αμοιβής του εργαζομένου.
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E. Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων φορείς Κ.αΛ.ο για την
Πρακτική Άσκηση σπουδαστών ατει - ασΠαιτε

Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.Α.Λ.Ο και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις οποιεσδήποτε εμπο-

ρικές  Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται

στο Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με το Μητρώο Υπηρεσιών & Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης όπως ισχύει κάθε φορά, να δέχονται

σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης τους,  (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραί-

τητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

Οι ανωτέρω δυνητικά δικαιούχοι θα απευθύνονται στις Υπηρεσίες  ΚΠΑ 2  του ΟΑΕΔ  όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα

της επιχείρησης  όπου θα ασκηθεί ο πρακτικά ασκούμενος. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι

έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της Πρακτικής ΄Ασκησης του/της σπουδαστή

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δυνητικά δικαιούχοι  στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υπο-

κατάστημα της επιχείρησης στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής προκειμένου να καταβληθεί μετά από σχετικό διοικητικό έλεγχο

η επιχορήγηση είναι τα εξής: 

βεβαίωση σπουδών του ατει ή ασΠαιτε - όπου αναφέρεται ότι  ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους

των σπουδών και έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση  του πτυχίου του.

Η ανωτέρω Βεβαίωση Σπουδών δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2 είτε ως ευκρινές φωτο-

αντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή).

Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ)  η οποία χορηγείται

από το ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.   Η ανωτέρω Ειδική Σύμβαση δύναται να υποβληθεί από την δικαιούχο επιχείρηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2

είτε ως ευκρινές φωτοαντίγραφο, είτε ως ευκρινή τηλεομοιοτυπία είτε και με ηλεκτρονική σάρωση (ευκρινή).

Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (υποβάλλεται εις διπλούν) η οποία χορηγείται

από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπου-

δαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης).

Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης του Πρακτικά ασκουμένου σπουδαστή και αντίγραφα πληρωμών γραμματίων είσπραξης ή βεβαί-

ωση ασφαλιστικών εισφορών    οριστικοποιημένες εγγραφές ή Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) του εξαμήνου της πρακτικής

άσκησης  με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά

ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12η  ασφαλιστική κλάση για 1%  και  με πακέτο κάλυψης 210 ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). 

Οι ΕΠΕ, ΙΚΕ & Α.Ε προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ που αφορά στην εκπροσώπήση και τη διάρκειά τους. Οι Ο.Ε.

προσκομίζουν φωτοτυπία του καταστατικού τους. Επίσης για τις Α.Ε. προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους και

απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου.

Αντίγραφο του IBAN (τραπεζικού λογαριασμού) της επιχείρησης προκειμένου να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης και

Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει καταβάλει την αποζημίωση στον Πρακτικά ασκούμενο σπουδαστή

Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής των επιχορηγουμένων μαθητών/σπουδαστών/φοιτητών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα

σύμφωνα με τo  άρθρο 52 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή το 80% του  κατώτατου νομο-

θετημένου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη  που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται

από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 1.1.2022  107675/27.12.2021 (ΦΕΚ Β' 6263/27-12-2021) Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου

ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας ,  το νέο θεσμοθετημένο κατώτατο  ημερομίσθιο

ανέρχεται  στο ποσό των 29,62  ΕΥΡΩ   ανεξαρτήτου ηλικίας 29,04Χ80%=23,70

Περισσότερα: https://www.oaed.gr/proghramma-epikhorighisis-idiotikwn-epikheiriseonseon-foris-kalo-gia-thn-praktikh-

askhsh-spudaston-ati-aspaite 
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αΝαμεΝομεΝα ΠροΓραμματα αΠασΧοΛΗσΗσ: 
Τα προγράμματα που θα ανοίξουν το 2022 χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σε εκείνα που θα επιχορηγηθούν από το ταμείο ανά-
καμψης και σε εκείνα που θα επιχορηγηθούν από το εσΠα. Σε σχέση με τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης (για 35.000

ανέργους) αφορούν σε:

• 10.000 μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας (για 12-18 μήνες με μηνιαία επιδότηση

653 ευρώ -746 ευρώ).

• 10.000 άνεργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας (για 12-24

μήνες με 700 ευρώ – 750 ευρώ).

• 10.000 άνεργους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (για 7 μήνες).

• 5.000 άνεργους στους τομείς της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις γυναίκες (για 15 μήνες με 700 ευρώ/μήνα).

με πόρους του εσΠα, εφέτος προγραμματίζεται να «ανοίξουν» νέα προγράμματα για 27.000 νέες

θέσεις απασχόλησης. Θα αφορούν:

• 10.000 άνεργους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (για 7 μήνες με 100% επιδότηση).

• 4.000 άνεργους άνω των 30 ετών στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες με έμφαση στις γυναίκες (για 12 μήνες με επι-

δότηση 467 ευρώ – 700 ευρώ/μήνα).

• 4.000 άνεργους για την άσκηση νέας επιχειρηματικότητας στην ψηφιακή οικονομία (για 12 μήνες με συνολική επιδότηση 14.800

ευρώ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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β. αΛΛα ΠροΓραμματα 
ι. Tαμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID - 19
Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου ανέρχονται σε 1,78 δισ ευρώ (1 δισ. ευρώ από τον Α' κύκλο και

780 εκατ ευρώ από τον Β' κύκλο της Δράσης). Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, διατηρείται η χρηματοδοτική συνει-

σφορά πόρων ύψους έως 250.000.000 ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα δάνεια θα χορηγηθούν προς

τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επ  ς, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 και αναμένεται στον Β' κύκλο να προσεγγίσουν τα

2,5 δις ευρώ. Στο πλαίσιο του Α' κύκλου εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν δάνεια πάνω από 3,5 δις ευρώ. Το συνολικό ύψος των

δανείων και των δύο κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ.

σε ποιους απευθύνεται: Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός: των εξωχώριων, των εταιριών συμ-

μετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους,

των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μην θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31/12/2019. Αν η

επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31/12/2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την

υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρα-

τικής ενίσχυσης.

ειδικά για τις Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 θα πρέ-
πει: να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση

διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης, να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τρά-

πεζα, να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των

πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019, να μην συν-

τρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17 (Α 137/139/17) (πράξεις επιβολής προστίμου, κυρώσεις για παραβάσεις

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας), να μη εκκρεμεί

εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.Για επιχειρήσεις που

έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) είτε αυτά που έληξαν είτε

αυτά που βρίσκονται σε ισχύ, βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην απο-

πληρωμή των οφειλών τους. Στην περίπτωση που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, θα πρέπει

να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.



Περίοδος υποβολής: από 3/6/2020

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr και μετά την ορι-

στικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους προς αξιολόγηση στις συνερ-

γαζόμενες Τράπεζες – Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (οι οποίες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για υπαγωγή

στον Β' κύκλο της Δράσης έως τις 12 Οκτωβρίου 2020)

τι χρηματοδοτείται - εγγυήσεις

Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου και παύει να ισχύει στην προγε-

νέστερη των παρακάτω ημερομηνιών: την 31/12/2025 ή την ημερομηνία (αν υπάρξει) ανάλωσης του ανώτατου ποσού

εγγύησης και κατά την οποία η ΕΑΤ δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση

δεν μπορεί να κατατεθεί αίτημα κατάπτωσης της εγγύησης μετά τις 31/12/2026. Η προμήθεια της εγγύησης που κατα-

βάλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως στους δύο κύκλους λειτουργίας του Ταμείου, τηρουμένων των περιορι-

σμών των κρατικών ενισχύσεων. Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εμπίπτουν οι δύο κύκλοι του Ταμείου

είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρ-

κεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

σχετικά αρχεία: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στον Επενδυτικού Νόμο

4399/2016, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού

Νόμου μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022 με 13 καινούρια θεσμικά καθεστώτα και αυξημένα ποσοστά ενι-

σχύσεων έως και 75%.
 

1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

4. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

5. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

6. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ

7. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ

13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3600

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Ο επενδυτής δύναται να επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης που συμβαδίζει με

τις ανάγκες και το επιχειρηματικό του σχέδιο, εφόσον πληροί τις προϋπο-

θέσεις αυτού. Ορισμένες κατηγορίες ταυτίζονται με συγκεκριμένους οικο-

νομικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η «Ενίσχυση τουριστικών επενδύ-

σεων», ενώ άλλες κατηγορίες όπως ο «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετα-

σχηματισμός επιχειρήσεων» είναι συμβατές με τους περισσότερους  επιλέ-

ξιμους τομείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ποσοστα εΝισΧυσΗσ του Νεου 
αΝαΠτυΞιαΚου Νομου
το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογι-
σμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του Νέου Χάρτη Περι-

φερειακών Ενισχύσεων. Ενώ, μόλις κοινοποιηθεί το Αναπτυξιακό Σχέδιο

Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης

ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (η ανώτατη επι-

χορήγηση για την περιοχή του Β. Αιγαίου ορίζεται σε 75%), με αποτέλεσμα

το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως και 75%  για τις Πολύ μικρές

και μικρές επιχειρήσεις. το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα
€10.000.000, με εξαίρεση το καθεστώς “Νέο επιχειρείν, όπου το μέγιστο

ποσό ενίσχυσης δε δύναται να υπερβαίνει τα 5.000.000€ και το καθεστώς

“Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθο-

ριστεί με ειδική Υπουργική Απόφαση.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι οι επιχειρήσεις

που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτή-

τως μεγέθους. Ενώ στο καθεστώς Νέο “Επιχειρείν”, δικαιούχοι είναι οι υπό

σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

είδη ενισχύσεων του Νέου αναπτυξιακού Νόμου:

• επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξι-
μων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη

τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

(leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβο-

λή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.

• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία

συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων

εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύ-

σεις στο καθεστώς «Νέo Επιχειρείν»

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρε-

πόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περι-

φερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το Καθεστώς Ενί-

σχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενι-

σχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέ-

χεται αυτοτελώς.



ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Για την υπαγωγή στα 13 καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και

συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,β. ποσό των πεντακο-

σίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων

(250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,δ. ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (100.000) ευρώ

για πολύ μικρές επιχειρήσεις,ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους

Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

(Α.Ε.Σ.).

Η οικονομική συμμετοχή του επενδυτή καλύπτεται είτε με ιδία κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Περισσότερα: https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/nomothesia.htm 

iii.  Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από 
την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων,
παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού

σε ποιους απευθύνεται:

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

• Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων

• Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

• Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας

• Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

Περίοδος υποβολής: από 16/3/2022 έως 15/4/2022 (ώρα 15:00)

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσε-

ων. Συγκεκριμένα:

• Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό

μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου

Κύκλου Εργασιών του έτους 2019

• Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός

του 2021, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019,

2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημε-

ρών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα

ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8%

του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών.
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• Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχει-

ρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα

επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολι-

κού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Για τον υπολογισμό του

κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερο-

μηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2020.

• Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα

από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους κατά το έτος αυτό, αποδί-

δεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο,

σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους

2021. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμέ-

νος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα

εσόδων) εντός του 2021.

τι χρηματοδοτείται:

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί
από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30/9/2022 βάσει των
Κωδικών:

• 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας,

• 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια),

• 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,

• 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.των εντύπων των σχετικών περιοδι-

κών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερ-

βαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται

πιο πάνω.

Περισσότερα: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=86&cs=



Iv. επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής
λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογι-

στών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παρο-

χής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να

ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού

τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης

ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η Δράση στοχεύει στο να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών

και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα),

ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμι-

ση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχί-

σουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υπο-

στηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση,

αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συν-

θήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

Προϋπολογισμός της Δράσης:

30 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς

πόρους.

Ωφελούμενοι της Δράσης:

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί
στα οικεία μητρώα που τηρούνται στο οικονομικό επιμελη-
τήριο της ελλάδας, ως εξής:  

• Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι

επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά

τάξεις και

• Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών

υπηρεσιών.

επιδότηση:

σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό αφμ) θα αποδίδεται μέγιστη
συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής
υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:

• Επιχορήγηση έως 2.000 ευρώ

0 =< έσοδα χρήσης 2020 =< 20.000 ευρώ

• Επιχορήγηση έως 1.500 ευρώ

έσοδα χρήσης 2020 > 20.000 ευρώ.

Περίοδος υποβολής:

από 9/3/2022 έως 18/4/2022 (ώρα 15:00)

Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 6 μήνες από την ημερομηνία

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι

πέραν της 31/12/2023.

Περισσότερα:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=8

5&cs= 

σε ποιους απευθύνεται:

Όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες

φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωρ-

γοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-

2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές,

διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενι-

σχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.

(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου», όπως ισχύει.

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε διάφορους κλάδους

της οικονομίας (ενημέρωση 30/3/2022)

Το ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνι-

στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", χρηματοδοτεί

προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων δια-

φόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξει-

δικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτή-

των. Τα προγράμματα υλοποιούν επαγγελματικοί και κλαδικοί

φορείς.

Δημοσιεύονται οι προσκλήσεις κατάρτισης που απευθύνονται

προς τους ωφελούμενους /εργαζόμενους προκειμένου να συμ-

μετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης.

Σημειώνεται ότι στο espa.gr δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις

που αποστέλλονται από τους επαγγελματικούς/κλαδικούς

φορείς.

Συστήνεται στους ενδιαφερόμενους για την πλήρη ενημέρωσή

τους, να επισκέπτονται και τους διαδικτυακούς τόπους των

επαγγελματικών/ κλαδικών φορέων του τομέα που τους ενδια-

φέρει.

Οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

συμμετοχής περιγράφονται στην Πρόσκληση κάθε προγράμμα-

τος.

ενεργές Προσκλήσεις:

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχει-

ριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

• Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου

και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ)

• Αντικείμενo: - Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών Κατάρτι-

σης ΙΕΚ (12 θέσεις) - Συγγραφείς μαθημάτων/ επαγγελμα-

τίες ειδικότητας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (14 θέσεις) -

Συγγραφείς/ εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων ειδικότη-

τας Οδηγών Κατάρτισης ΙΕΚ (12 θέσεις) - Σύμβουλοι

Μεθοδολογίας (12 θέσεις)

• Πληροφορίες: http://www.kaele.gr
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Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτι-
κών εγχειριδίων ινστιτούτων επαγγελματικής
Κατάρτισης (ιεΚ)

• Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρή-

σεων της ΓΣΕΒΕΕ

• Αντικείμενo: - Συγγραφείς-εκπαιδευτές πυρηνικών

μαθημάτων ειδικότητας οδηγών κατάρτισης ειδι-

κοτήτων ΙΕΚ (11 θέσεις)  - Επιστημονικοί Υπεύθυ-

νοι για την ανάπτυξη οδηγών κατάρτισης ειδικοτή-

των ΙΕΚ (11 θέσεις)                     - Συγγραφείς μαθη-

μάτων-επαγγελματίες ειδικότητας οδηγών κατάρ-

τισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (11 θέσεις)

Πληροφορίες:

https://tinyurl.com/9vfrxf45                    

https://tinyurl.com/2p8cbhm7

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτι-
κών εγχειριδίων ινστιτούτων επαγγελματικής
Κατάρτισης (ιεΚ)

• Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελλη-

νικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)

• Αντικείμενo: - Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας-

εκπαιδευτές πυρηνικών μαθημάτων, για την ανά-

πτυξη Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των

ΙΕΚ (6 θέσεις)  - Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδηγών

Κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (6 θέσεις) - Συγγρα-

φείς μαθημάτων ειδικότητας-επαγγελματίες ειδι-

κότητας για την ανάπτυξη Οδηγών Κατάρτισης των

ειδικοτήτων των ΙΕΚ (6 θέσεις)  - Σύμβουλοι Μεθο-

δολογίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης Οδη-

γών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ (6

θέσεις)

Πληροφορίες https://tinyurl.com/2p8z9pac

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των
κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα διοικη-
τικής υποστήριξης, αποθήκευσης και μεταφοράς
εμπορευμάτων

• Φορέας υλοποίησης: Πανελλαδική Ομοσπονδία

Συνδικάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς

(ΠΟΣΕΜ)

• Αντικείμενo: Διοικητική Υποστήριξη με χρήση ΤΠΕ,

Εργασίες αποθήκευσης, Ασφαλής οδήγηση και

μεταφορά εμπορευμάτων

• Πληροφορίες: https://www.posem.gr

ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε
θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματι-
κού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγ-

χρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών
'έξυπνων κτιρίων'

• Φορέας υλοποίησης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιο-

τεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων

(ΠΟΒΕΣΑ)

• Αντικείμενo: Εφαρμογές τεχνολογιών έξυπνης δια-

χείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και

εγκαταστάσεις -'Έξυπνα κτίρια',Συστήματα μετα-

φοράς και ανύψωσης νέας τεχνολογίας για εξοικο-

νόμηση ενέργειας (Υδραυλικοί και μηχανικοί ανελ-

κυστήρες νέας γενιάς – Green edition), Εκτίμηση

επαγγελματικού κινδύνου - Συστήματα διαχείρισης

υγείας και ασφάλειας στην εργασία

• Πληροφορίες: https://www.povesa.gr/espa.html

στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποί-
ησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελλη-

νικών Χημικών Βιομηχανιών

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος περιβαλλοντικής

διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών απο-

βλήτων, Στέλεχος διεθνούς εμπορίου και εξωστρέ-

φειας

• Πληροφορίες: https://katartisi.haci.gr

Προσκλήσεις για τις οποίες έχει λήξει η υποβολή
αιτήσεων:

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των

κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδι-

κευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και

ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία

Ψυκτικών Ελλάδος

• Αντικείμενα κατάρτισης: Τεχνικός Ψυκτικών Εγκα-

ταστάσεων, Τεχνίτης Γενικών Υδραυλικών Εργα-

σιών, Τεχνίτης Φυσικού Αερίου, Οργανωσιακή

Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου 

• Πληροφορίες: https://110.opse.gr

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των
κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα μάρκε-
τινγκ και ασφάλειας - ποιότητας παραγωγής

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελλη-

νικού Οίνου

• Αντικείμενα κατάρτισης:  Ψηφιακό Μάρκετινγκ και

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνικές Παραγωγής Ασφα-

λών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών,  Συστήματα

Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

Πληροφορίες: http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=460



Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της

μεταποίησης του αλουμινίου

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

• Πληροφορίες: https://katartisialuminio.gr/

Πιλοτικά προγράμματα εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτι-
σης στη συμβουλευτική σταδιοδρομία/ επαγγελματικού προσανατολισμού.

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπον-

δίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)

• Πληροφορίες: https://www.inegsee.gr/prosklisi/prosklisi-ekdilosis-

endiaferontos-5003379-n-gia-symmetochi-se-programma-ex-apostaseos-

katartisis-syep/

Κατάρτιση και πιστοποίηση επιστημονικών/τεχνικών στελεχών στη βιομηχανία
τροφίμων και την περιβαλλοντική διαχείριση

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ένωση Ελλήνων Χημικών

• Πληροφορίες: https://www.eex.gr/activit ies/katartisi-pistopoi isi-

5003030/2530-prosklisi-upobolis-aitiseon-apo-ergazomenous-tou-idiotikou-

tomea-aneksartitos-tou-kladou-apasxolisis-tous 

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από
την Π.σ.ε.ε.ε.Ν.μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και
οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων 

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτικών Επιχει-

ρήσεων Εγγεγραμμένων σε Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) Μητρώα

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Υπάλλη-

λος Διοικητικής Υποστήριξης, Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου, Στέλεχος Διαχείρι-

σης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Διαχείρισης Χρόνου

• Πληροφορίες: https://psenm.dek.gr

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και
πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο-
τήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση

Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων  

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός Διατροφικών Προτύπων &

Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου, Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης

μονάδων εστίασης, Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης, Στέλεχος

Διοίκησης - Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων

Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)

• Πληροφορίες: https://110.pteee.gr/

Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού
τομέα, σε αντικείμενα ψηφιακού μάρκετινγκ και παροχής και διαχείρισης υπηρε-
σιών υγείας

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμά-

των Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Ψηφιακό μάρκετινγκ & ηλεκτρονικό εμπόριο, Ηλεκτρο-

νικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας, Διαχείριση

ασθενών τρίτης ηλικίας - οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας
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• Πληροφορίες: https://osnie.gr/prosklisi-ekdsilwsis-endiaferontos-2-
2021-osnie/

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων ινστιτούτων
επαγγελματικής Κατάρτισης (ιεΚ)

• Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ

• Αντικείμενo: - Συγγραφείς μαθημάτων ειδικότητας για την ανάπτυξη 12 Οδηγών
Κατάρτισης των ειδικοτήτων των ΙΕΚ (24 θέσεις) - Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Οδη-
γών Κατάρτισης ειδικοτήτων ΙΕΚ (12 θέσεις)

• Πληροφορίες: https://imegsevee.gr/12-epistimonikoi-i-e-k/                            
https://imegsevee.gr/24-syngrafeis-i-e-k/

συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή
της οικονομίας

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΕΒ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου, Πωλητής -
Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου, Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας, Ειδικός
συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), Τεχνικός τήρησης διαδικα-
σιών βιομηχανικής παραγωγής, Τεχνικός οργάνωσης της βιομηχανικής παραγω-
γής, Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Στέλεχος διαχείρισης
ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων

• Πληροφορίες: https://sbe121.gr/

Κατάρτιση εργαζομένων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών
όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών
αναγκών

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού (ΣΕΚΠΥ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης, Συντήρηση εγκαταστά-
σεων, Εσωτερικός ελεγκτής, Στέλεχος Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση χρόνου

• Πληροφορίες: https://110.sekpy.gr/

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την από-
κτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εφοδιαστικής
αλυσίδας

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων &
Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας, Ειδικός συστημάτων
ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

• Πληροφορίες: https://110.ship-suppliers.gr/

Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από
την ΠοσιΠσ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόν-
τιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιωτικών
Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων “STEM” (Sci-
ence, Technology, Engineering, Mathematics),Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης

• Πληροφορίες: https://110.posips.com/



Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της εξωστρέ-
φειας, διαχείρισης έργου και παραγωγής

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας (ΠΣΞ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Διαχείριση έργου (Project Management), Εξαγωγικό εμπόριο και σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης

πωλήσεων, Σύγχρονες βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες

• Πληροφορίες: https://htca.gr/symmetochi-se-programmata/

ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Στέλεχος πωλητής λιανικής, Στέλεχος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφαλούς διακίνησης

καυσίμων

• Πληροφορίες: https://katartisi.obe.gr

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο των τΠε

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνο-

λογιών

• Αντικείμενα κατάρτισης: Ανάπτυξη λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, Πιστοποίηση ISO

27001 ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα, Πράσινες ΤΠΕ, Νέες τεχνολογικές προκλήσεις στην ειδικότητα Τεχνικός

Η/Υ και δικτύου

• Πληροφορίες: https://psict.gr/index.php/news/anakoinosi/

ενέργειες συμβουλευτικής - κατάρτισης - πιστοποίησης εργαζομένων της Περιφέρειας αττικής από το βιοτεχνικό
επιμελητήριο Πειραιά

• Φορέας υλοποίησης κατάρτισης: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)

• Αντικείμενα κατάρτισης: Ειδικός διαχείρισης, ορθής λειτουργίας & βελτιστοποίησης βιομηχανικής παραγωγής, Στέλεχος περι-

βαλλοντικής διαχείρισης, Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων, Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου, Τεχνικός συντηρητής

εγκαταστάσεων, Τεχνίτης ελασματουργός, Τεχνίτης εργαλειομηχανών, Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρι-

κής παρουσίας - social media marketing, Τεχνικός αλουμινοσιδηροκατασκευών, Τεχνίτης ξυλουργός - μαραγκός

• Πληροφορίες: https://pepatt.bep.gr/p/m/el-GR

σχετικά με πληροφορίες για όλα τα παραπάνω προγράμματα
στο επιμελητήριό μας, αρμόδιος είναι ο κ. Θεόδωρος 
τσαούλης, τηλέφωνο 28310-57330
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