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Ρόδος, Πέμπτη 17.02.2022   
 

1. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Ενίσχυση υπό σύσταση και 
υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου”, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 
 

 
➢ Τι αφορά 

 

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 

2014 – 2020 και ειδικότερα από τον Άξονα 04, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση 

της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων». 

Στόχος της Δράσης 

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της 

αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων. 

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: 

✓ Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων 

που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς 

αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης 

✓ Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές 

δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές 

επίπεδο 

✓ Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και στην αναβάθμιση του έμψυχου 

δυναμικού 

 

➢ Δυνητικοί Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 
δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων: 
 

✓ Α1) Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών:  
κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα.  
Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση η πενταετής περίοδος 
επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από την έναρξη της οικονομικής τους 
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δραστηριότητας ή από τη στιγμή που καθίστανται υπόχρεες καταβολής φόρου για την 
οικονομική τους δραστηριότητα. 

• Κατ’ εξαίρεση επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων 
επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες 
επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης 
επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση. 

• Η κατηγορία Α1 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 
του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 
25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii. 
 

✓ Α2) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις:  
κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα 
υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 
• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής 
πρότασης 
• Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην 
εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 
εσωτερική αγορά 
Η κατηγορία Α2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 
1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι 
δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v. 

 
✓ Α3 ) Υπό σύσταση Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της 

μορφή, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι βασικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: 
• να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 
• Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι: 
o Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
o Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις 
o Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης 
o Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης 
Η κατηγορία Α3 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το αρ. 22 
του Καν. ΕΕ 651/2014 με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 
25.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.iii. 

 
Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Α1, Α2 και Α3 θα πρέπει να τηρούν τις 
παρακάτω γενικές προϋποθέσεις: 

✓ Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική 
ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: 
Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι), 
– Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 
4488/2017 

✓ να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) 
στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

✓ να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό 
σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

http://www.ando.gr/
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✓ να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 

επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και 
ατομικές επιχειρήσεις  

✓ να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 
✓ να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising) 
✓ να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. 
✓ να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

✓ να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες 
που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 
έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 
κοινοτικούς πόρους 

✓ να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
✓ να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, 

δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη 
 

Προτείνεται ισχυρά να πραγματοποιείται έλεγχος των βαθμολογούμενων κριτηρίων και 

υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας, βάσει του excel υπολογισμού που επισυνάπτεται, 

πριν την υποβολή των αιτήσεων και να μην υποβάλλονται αιτήσεις που δεν συγκεντρώνουν την 

ελάχιστη απαραίτητη βαθμολογία (55) καθώς δεν δύναται να αξιολογηθούν θετικά σε καμία 

περίπτωση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 50% 

1 Επίπεδο εκπαίδευσης εταίρων / μετόχων της επιχείρησης 15% 

2 Εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης 15% 

3 Ανεργία (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) 

3 Δείκτης κέρδους (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ) 20% 

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 50% 

1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης υπολογιζόμενης σε ετήσιες μονάδες πλήρους 

απασχόλησης μισθωτής εργασίας (Ε.Μ.Ε) 25% 

2 Δαπανες καταρτισης / εκπαιδευσης προσωπικού/εταίρου 5% 

3 Υλοποίηση σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων 20% 

 

➢ Προϋπολογισμός / Επιλέξιμες Δαπάνες 

Προϋπολογισμός: 4.000.000€ συνολική Δημόσια Δαπάνη  

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:  

• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών  

• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού 

δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000 €.  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με 

προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην 
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 περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, 

αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της 

επενδυτικής πρότασης, και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται 

αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης (11/02/2022) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΣΚΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
Π/Υ 

1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 35% 

2 ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

35% 

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 35% 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 15.000€ 

5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ <1500ΕΥΡΩ / 
ΕΙΔΟΣ 5.000€ 

6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

60% 

7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 30% 

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ 20% 

9 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 20% 

10 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

3.000€ 
 

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 40% 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ 10% 

13 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

30% 

 

Όλες οι παραπάνω δαπάνες έχουν επιδότηση 75% εκτός από την κατηγορία 6 μισθολογικό 

κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που έχει επιδότηση 100% 

Δύνανται να διενεργηθούν έως και 2 ενδιάμεσες καταβολές έπειτα από υποβολή σχετικού 

Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του 

έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. 

Η 1η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται τουλάχιστον στο αντίστοιχο ποσό 

δημόσιας δαπάνης του 20% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 

επένδυσης. o Η 2η ενδιάμεση καταβολή δύναται να ανέρχεται σωρευτικά στο αντίστοιχο 

ποσό δημόσιας δαπάνης έως του 80% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού της επένδυσης. 
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➢ Προθεσμία / Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

 
Έναρξη υποβολής: 23/02/2022 
Λήξη Υποβολών: 15/04/2022 
 
Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: Ενίσχυση υπό 
σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου. 
 
 
➢ Πρόσκληση 
 

Πρόσκληση  
 

 Συνημμένα Πρόσκλησης: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι2 

Παράρτημα_I3 Πίνακας Υπολογισμού Μορίων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX - ΥΔ 

 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

 

 

2. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη Βιολογική Γεωργία 

 

➢ Τι αφορά 

 

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη Βιολογική 

Γεωργία, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαρτίου 

2022. 

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη: 

✓ Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ. 

✓ Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών, 210 εκατ. ευρώ. 

✓ Επιλέξιμων εκτροφών βοοειδών και αιγοπροβάτων, 130 εκατ. ευρώ. 

✓ Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ. 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά αριθμό 

κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_470_1102022_ProsEpiheirimatikotitaEKT.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/KATALOGOS_PARARTIMATON_Teliko.docx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/PARARTIMA_I2.docx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Parartima_I3_Pinakas_Ypologismoy_morion_0.xlsx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/PARARTIMA_V.docx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/PARARTIMA_IX_-_YD.docx
https://pepna.gr/el/calls/enishysi-ypo-systasi-kai-yfistamenon-poly-mikron-kai-mikron-epiheiriseon-toy-notioy-aigaioy


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 6 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως 

αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 

επιθυμεί. 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στo Ενημερωτικό Δελτίο Νο128 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ της ΑΝΔΩ 

Δείτε την πρόσκληση εδώ 

Δείτε απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα για το Μέτρο 11 - Βιολογική Γεωργία εδώ 

Διευκρινιστικά ερωτήματα για την πρόσκληση μπορούν να αποστέλλονται στο email: 

qualityschemes@minagric.gr 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/128/128_02022022.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/128/128_02022022.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5506
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/metro11_erothseis150222.pdf
mailto:qualityschemes@minagric.gr

