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1. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου”, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 
 

 Τι αφορά 
 

Η δράση αφορά σε υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την επιχορήγηση οικονομικής 

δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας. Οι φορείς ΚΑΛΟ 

συστήνονται και λειτουργούν με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α). Στο πλαίσιο 

της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€. 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φορείς ΚΑΛΟ, οι οποίοι λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου με βάση τα οριζόμενα στον Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1, και 

διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης. 

 

 Περίοδος υποβολής 
 

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr,  ορίζεται στο διάστημα από 26/04/2021 και ώρα 

13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/06/2021 και ώρα 15:00. 

 Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 1.000.000 €. 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση  

 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1285_22042021Prosklisi_KALO_PNA.pdf
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 Περισσότερες Πληροφορίες  

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

2. Xαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου 
Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων 

 
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η 

βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, 

παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).   

 

 Προϋπολογισμός του Ταμείου 

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση 

θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. 

ευρώ. 

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) - ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

 Eπιλέξιμοι δανειολήπτες 

Επιλέξιμες είναι νέες και υφιστάμενες Mικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 

οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του 

Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013. 

 

 Είδη Δανείων 

Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού 

σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και 

μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, τα οποία θα επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις 

σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. 
 

 Μέγιστο ύψος δανείου 

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια 

αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 

1407/2013 de minimis. 

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023. 

 
 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 3 

 

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 

 

 
 Εγγυητική Κάλυψη 

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των 

ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 

έτη. 

Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο 

επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής 

διάρκεια αποπληρωμής του και  υπολογίζεται από την Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του 

δανείου. 
 

 Διαχειριστής του Ταμείου 

Η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).  
 

 Ηλεκτρονική Υποβολή 

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ' όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο 

μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα 

αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες 

Τράπεζες. 

 

 Συνεργαζόμενες τράπεζες  

 Τράπεζα Πειραιώς 

 Εθνική Τράπεζα 

 Eurobank 

 Attica Bank 

 ProCredit Bank 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται: 

• Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica 

Bank, ProCredit Bank 

• Στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr   

• Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 (Από 

σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: infoepan@mou.gr 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση  

http://www.ando.gr/
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(xh2rbriwzrv3pefjclkdknv5))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes
https://www.nbg.gr/
https://www.eurobank.gr/el/retail
https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund
https://www.procreditbank.gr/
https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes
https://www.nbg.gr/
https://www.eurobank.gr/el/retail
https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund#apagorevmenoi-tomeis
https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund#apagorevmenoi-tomeis
https://www.procreditbank.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:infoepan@mou.gr
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/esif-erdf/index.htm
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3. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια 

Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» έως την 31 Δεκεμβρίου 2021 
 

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση 

Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» του 

ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης έως την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 αντί για την Τετάρτη 

28 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. 

 

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και των επιχειρήσεων 

παροχής καταλυμάτων του τουριστικού κλάδου, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της 

έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών 

εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν 

σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει 

στην προστασία της δημόσιας υγείας. 

 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

3η Τροποποίηση 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020  

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210422_3h_trop_prosklhshs_thermantikwn.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1237

