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1. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων 

μουσείων, πινακοθηκών και συλλόγων» 

 
 Τι αφορά 

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) απέστειλε στην ΚΕΔΕ μία Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και παραχώρηση αιγίδας από το εν λόγω 
Υπουργείο σε δράσεις μουσείων σύγχρονου πολιτισμού, πινακοθηκών και συλλογών, ζητώντας 
από την ΚΕΔΕ να την προωθήσει σε αντίστοιχους Φορείς αρμοδιότητάς της. 
 
 Δικαιούχοι της Δράσης 
 
Τo ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών ενίσχυσης και ανάδειξης του έργου των μουσειακών 
φορέων σύγχρονου πολιτισμού απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς για υποβολή 
προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη 
διάρκεια του έτους 2021. 
 
 Περίοδος υποβολής 
 
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών 
Φορέων, θα πρέπει να υποβάλουν από 7/1/2021 μέχρι 22/2/2021 την πρόταση τους ηλεκτρονικά, 
συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες 
υποβολής πρότασης επιχορήγησης (http://drasis.culture.gr/images/odigies_aitimatos.pdf). 
 
 Επιλεξιμότητα 
 
Κάθε πρόταση δύναται να επιχορηγηθεί κατά ανώτατο όριο με το ποσό των 50.000 €. Ο Φορέας 
δεσμεύεται να υλοποιήσει τη δράση, όπως περιγράφεται στην πρότασή του, ανεξάρτητα από το 
ποσό της επιχορήγησης. Θα συνεκτιμηθεί ευνοϊκά η εξασφάλιση και άλλων πηγών 
χρηματοδότησης, από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα ή εναλλακτικές πηγές όπως 
crowdfunding (πληθοπορισμός), χορηγίες κ.λ.π. 
 
Η Πρόσκληση δεν αφορά:  

http://www.ando.gr/
http://drasis.culture.gr/images/odigies_aitimatos.pdf
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α) προτάσεις επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κτιριακών υποδομών,  
β) προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού π.χ. λαϊκή τέχνη και 
παράδοση, λαογραφικά μουσεία, κ.ά. 
 
Έχει ως στόχο την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής 
ποιότητας σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και αφορά στις παρακάτω κατηγορίες μουσειακών 
δράσεων:  
α) Περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις, 
προγράμματα φιλοξενίας και συνέργειες με τοπικούς και άλλους φορείς που προγραμματίζονται να 
υλοποιηθούν εντός και εκτός του χώρου των μουσείων,  
β) Δημιουργία ερμηνευτικών εργαλείων και μέσων, ψηφιακή καταγραφή συλλογών, εκπόνηση 
πρωτότυπων μουσειολογικών μελετών, δημιουργία ή/και ανανέωση ιστοσελίδων, παραγωγή 
προωθητικού υλικού, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (π.χ. applications, εφαρμογές π.χ. 
applications, εφαρμογές εικονικής/επαυξημένης πραγματικότητας) καθώς και άλλων 
προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της πρόσβασης σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες του μουσείου. 
 
 Σχετικό Αρχείο Πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Yπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  

2. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και 

αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» 

 
 Τι αφορά 

 
Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή 
ψηφιακού περιεχομένου που αφορά σε πολιτιστικά αγαθά όπως, ακίνητα και κινητά μνημεία, 
συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, που χρονολογούνται από το έτος 1830 και 
μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη 
και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό. 
 
Το μνημειακό πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας παραμένει ψηφιοποιημένο σε περιορισμένο βαθμό. 
Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση των μνημειακών συλλογών και μνημείων λαμβάνει κεντρική 
πολιτιστική σημασία: αφ' ενός η επίσκεψη μουσείων και μνημειακών χώρων έχει επεκταθεί – κι εν 
μέρει μετατοπιστεί – στον κυβερνοχώρο, αφ' ετέρου η ψηφιοποίηση συλλογών ιστορικής και 
καλλιτεχνικής αξίας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών 
τεκμηρίων. Η δράση αποσκοπεί στην ένταξη ενός σημαντικού όγκου του πολιτιστικού αποθέματος 
της Χώρας στη νέα αυτή πραγματικότητα. 
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
25.000.000,00 € 
 
 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

http://www.ando.gr/
https://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/prosklisipolitismoukede.pdf
http://drasis.culture.gr/
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Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή 
προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  
 
 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) να δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού και να έχουν, πριν από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον καταστατικό σκοπό ή στις ιδρυτικές τους πράξεις 
αρμοδιότητες που αφορούν στον Πολιτισμό, είτε 
(β) να έχουν στην κυριότητά τους συλλογές νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού. Ως συλλογές 
νεότερου ή σύγχρονου πολιτισμού ορίζονται αυτές των οποίων τα τεκμήρια χρονολογούνται από 
το έτος 1830 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002). 
 
 Περίοδος υποβολής 
 
Από 22/01/2021 έως 26/03/2021 
 
 
 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση        

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - 

Καινοτομία    

3. «Νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για τις πάγιες δαπάνες» 

 
Στις επιχειρήσεις που, κατά τεκμήριο, αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες δυσκολίες εν μέσω 
πανδημίας, επειδή είχαν μεγάλη μείωση τζίρου το 2020 και εμφάνισαν ζημιές στην ίδια 
χρήση απευθύνεται το νέο πρόγραμμα που θα ενεργοποιήσει η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο 
διάστημα και θα καλύπτει με επιδοτήσεις τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων. 
 
Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε στη Βουλή ότι το υπουργείο «αξιοποιεί 
και επιστρατεύει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και καθεστώτα που του παρέχει το ευρωπαϊκό 
πλαίσιο και ταιριάζουν με την εγχώρια οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα». 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, «προχωράμε στην αξιοποίηση του άρθρο 3.12 του Προσωρινού 
Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, με διάταξη νόμου 
που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, διαμορφώνεται ένα προσωρινό μέτρο κρατικής 
ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. 
 
Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, θα δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή 
της “επιδότησης παγίων δαπανών”, στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες 
δαπάνες επιχειρήσεων. Θα αφορά επιχειρήσεις κλάδων που επλήγησαν, που εμφάνισαν μείωση 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prosklhsh_118.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=201&cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=201&cs
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τζίρου κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και είχαν και ζημιά την προηγούμενη χρονιά, καθώς 
δεν κατάφεραν να καλυφθούν οι πάγιες δαπάνες που έχουν». 
 
«Προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο Χρ. Σταϊκούρας, «προχωρά εντατικά η τεχνική 
προετοιμασία του νέου μέτρου από τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι 
συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, συμμετέχουμε, με προτάσεις, στις 
διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση, βελτίωση και επέκταση του Προσωρινού Πλαισίου των 
κρατικών ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι, πάλι, σε εξέλιξη. Διαπραγματεύσεις για 
υψηλότερα ανώτατα όρια χρηματοδότησης και νέα, καλύτερα, δεδομένα για τις επιχειρήσεις». 
 
 Τι είναι η επιδότηση πάγιων δαπανών 
Τη στήριξη για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων είχε εντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τον Οκτώβριο στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για την πανδημία, τα οποία παρατάθηκαν ως 
το τέλος Ιουνίου 2021. 
Όπως είχε ανακοινώσει η Κομισιόν, πρόκειται για: 

 «Ένα νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που κατά 
τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών 
κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, λόγω της έξαρσης του 
κορονοϊού. Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των 
δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο 3 εκατ. ευρώ ανά 
επιχείρηση. 

 Η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών μέσω της συνεισφοράς στην κάλυψη μέρους των 
εξόδων τους σε προσωρινή βάση αποσκοπεί στην πρόληψη της επιδείνωσης του 
κεφαλαίου τους, στη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στην παροχή 
σε αυτές ενός ισχυρού εφαλτηρίου για την ανάκαμψή τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται 
η δυνατότητα για πιο στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα 
την χρειάζονται». 

4. «Συνέντευξη του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκου» 
 

Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027 με τη συνολική δημόσια 
δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική 
κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ. Τα Περιφερειακά Προγράμματα 
παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή 
τους, από 17% έως 85%. Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-
2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει 
το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και την ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός θα είναι μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν, όμως και άλλοι 
τομείς θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης,  όπως π.χ. τα logistics, η ανακύκλωση, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Αναφορικά με το κρίσιμο 2021, από το τρέχον ΕΣΠΑ υπολογίζονται πόροι άνω των 3,5 δισ. ευρώ, 
ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν η προκαταβολή του 2021 (0,5%) καθώς και οι πρώτες 
απορροφήσεις των νέων προγραμμάτων που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπολογιστούν 
επακριβώς. 

 Ποια θα είναι τα νέα Προγράμματα; Ποια είναι η κατανομή των πόρων; 
(οι ονομασίες των προγραμμάτων είναι προσωρινές) 

Στα γνωστά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου προστίθενται νέα 
Προγράμματα για την Πολιτική Προστασία, τη Δίκαιη Μετάβαση, ένα αυτόνομο και οριζόντιο 

http://www.ando.gr/
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Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ διαχωρίζονται τα Προγράμματα των Υποδομών 
Μεταφορών και του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. 

Τομεακά Προγράμματα 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» 
Δημόσια Δαπάνη 4.1 δις € 
Προτεραιότητα ο Καινοτόμος και Έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός για την εξωστρέφεια και 
την ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα Clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
η βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση), η ανάπτυξη 
μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 
Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 
Δημόσια Δαπάνη  638 εκ.. € 
Έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό δημοσίου τομέα και την ανάπτυξη των ψηφιακών 
υποδομών της χώρας. 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή» 
Δημόσια Δαπάνη  3.8 εκ. € 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών» 
Δημόσια Δαπάνη  2.3 δις € 
Προτεραιότητα οι επενδύσεις στις βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών 
(δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι) καθώς και η ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς. 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»       
Δημόσια Δαπάνη  4.41 δις € 
Προτεραιότητα η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έμφαση στις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπου η Ελλάδα είναι ουραγός), οι δράσεις κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την επαγγελματική 
κατάρτιση και την εκπαίδευση, δράσεις για την δημόσια υγεία, τη ψυχική υγεία, την κοινωνική 
ένταξη. 
Πρόγραμμα «Πολιτική Προστασία» 
Δημόσια Δαπάνη 757 εκ. € 
Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 
Δημόσια Δαπάνη 1.61 δις € 
Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης από το λιγνίτη (Δυτική 
Μακεδονία, Μεγαλόπολη) καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες των νησιών. 
Προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»(τα σημερινά προγράμματα 
INTERREG) 
Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» 
Δημόσια Δαπάνη 469 εκ. € 
Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 
Δημόσια Δαπάνη 434 εκ. € 
Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 
Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής: 
«Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 605 εκ. € 
«Κεντρική Μακεδονία»: 1.36 δις€ 
«Δυτική Μακεδονία»: 373 εκ. € 
«Θεσσαλία»: 524 εκ. € 
«Ήπειρος»: 403 εκ. € 
«Βόρειο Αιγαίο»: 373 εκ. € 
«Νότιο Αιγαίο»: 357 εκ. € 
«Κρήτη»: 534 εκ. € 
«Ιόνια Νησιά»: 272 εκ. € 
«Στερεά Ελλάδα»: 403 εκ. € 

http://www.ando.gr/
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«Δυτική Ελλάδα»: 595 εκ.€ 
«Αττική»: 2 δις € 
«Πελοπόννησος»: 388 εκ. € 
 Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων σε σχέση με την τρέχουσα 

περίοδο; 
Αναφέρω ενδεικτικά την εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ), το πλαίσιο για την 
διαχείριση κινδύνων (πολιτική προστασία), τη διαχείριση υδάτων και λυμάτων, τα ευρυζωνικά 
δίκτυα, το εθνικό σχέδιο μεταφορών στην περιφερειακή του διάσταση, ένα πλαίσιο για τις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, μία στρατηγική για την ισότητα των φύλων, ένα σχέδιο για τα 
άτομα με Αναπηρία, μία εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΕΣΚΕ).  

 Ποια προγράμματα θα τρέξουν πρώτα; 
Σκοπεύουμε να τρέξουμε εμπροσθοβαρώς μία σειρά δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης, ανάγκες που είναι αυξημένες 
λόγω των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Αναφέρομαι στη συνέχιση 
ορισμένων από τα γνωστά χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως το ΤΕΠΙΧ, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, η 
επιστρεπτέα προκαταβολή, η επιδότηση τόκων ενήμερων δανείων) που «έτρεξαν» με επιτυχία 
τους προηγούμενους μήνες, αλλά και μια σειρά νέων που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν τους 
αμέσως επόμενους μήνες. 

 Σε ποιο κλάδο θα δοθεί το κύριο βάρος; 
Προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε υφιστάμενες αλυσίδες αξίας που περιλαμβάνουν 
εξωστρεφείς, δυναμικούς κλάδους. Ήδη επεξεργαζόμαστε, συνεργασία με τις Γραμματείες της 
Βιομηχανίας και της Έρευνας και Καινοτομίας, μία στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. 

Η αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής είναι μία προφανής επιλογή, όπως και αυτή του τουρισμού. 
Από εκεί και πέρα, κλάδοι που μπορούν να συμβάλλουν (όπως πχ. τα logistics, η ανακύκλωση, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Οι κλαδικές 
πολιτικές δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για τον μετασχηματισμό της οικονομίας προς ένα 
περισσότερο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο προκειμένου να συμμετάσχουμε με ευνοϊκούς 
όρους στο ευρωπαϊκό και διεθνή καταμερισμό εργασίας. Τα «συστατικά» είναι λίγο-πολύ γνωστά: 
μεγέθυνση των επιχειρήσεων-συνέργειες-εξωστρέφεια-ανάπτυξη και διάχυση καινοτομίας-θέσεις 
απασχόλησης. 

 Ποιες θα είναι οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής σε αυτό το νέο ΕΣΠΑ; 
Σε ότι αφορά τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ,  προχωρούμε στην κατά το δυνατό απλοποίηση του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), ενώ ήδη από πέρυσι έχουμε ελαφρύνει το 
περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά για το σύνολο των ενεργών προσκλήσεων του προγράμματος 
της επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ). Ταυτόχρονα προωθούνται μία σειρά άλλων ενεργειών, 
ανάμεσά τους ένα νέο και φιλικό πληροφοριακό σύστημα για τις κρατικές ενισχύσεις (ΠΣΚΕ). 

 Πρόκειται να εισρεύσουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, την ΕTΕπ, 
το ReactEU και άλλα προγράμματα. Μπορείτε να μας αναλύσετε και να μας 
ξεκαθαρίσετε τι θα έρθει από πού και πόσα το 2021; 

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός πως διαθέτουμε πραγματικά σημαντικούς πόρους, που 
αντιστοιχούν κατ’ αναλογία σε πάνω από τους διπλάσιους του σχεδίου Μάρσαλ! Ειδικά σε ότι 
αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η χώρα είναι η πλέον ευνοημένη σε αριθμό επιχορηγήσεων (grants), 
κάτι που χρειαζόμασταν. Και αυτό είναι ταυτόχρονα πρόκληση και ευθύνη. Με την κατάλληλη 
αξιοποίηση των πόρων μπορούμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού κενού της 
οικονομίας. 

http://www.ando.gr/
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 Σχετικό αρχείο 

Ολόκληρη η Συνέντευξη του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων Δημήτρη Σκάλκου  

http://www.ando.gr/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3-%ce%b3-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%89/

