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1. Ενημερωτική εκδήλωση για την δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 

Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου» με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ 

 
 Τι αφορά 

 

Μια σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις μέσω διαδικτύου με θέμα δράσεις για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων στην Αττική και το Νότιο Αιγαίο θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 4 
Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα για το Νότιο Αιγαίο: 

 
Πέμπτη 5/11/2020 και ώρα 14.30 
Παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 
στο Νότιο Αιγαίο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

Την παρουσίαση θα κάνει η Υπεύθυνη του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» κα Μαρία 
Πουρναρά και ο κος Δημήτρης Αραμπατζόγλου, στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ, οι οποίοι θα 
παρουσιάσουν τους βασικούς άξονες της Δράσης και θα παράσχουν διευκρινίσεις και απαντήσεις 
σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://bit.ly/3egGLOB προκειμένου να τους σταλεί το 
απαραίτητο link για τη σύνδεση με την πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. 

 

 Προθεσμία υποβολής 

Η φόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 4/11/2020 και ώρα 22.00. 

 

 Σχετικός σύνδεσμος 

https://bit.ly/3egGLOB  
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2. Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020  

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέθεσαν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) τη μελέτη “Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020” η οποία εκπονήθηκε από 
το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ, 
σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την 
αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ. 

Η μελέτη αυτή εξετάζει το ρόλο των Περιφερειών στην ανάπτυξη της Ελλάδας, την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και την πολιτική συνοχής της ΕΕ, μέσα από μια σειρά από στρατηγικές 
προτεραιότητες ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις και με 
στόχο το μετριασμό των διαρκώς αυξανόμενων ανισοτήτων, η μελέτη εστιάζει σε ένα πλέγμα 
πολιτικών για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στις περιφέρειες της Ελλάδας και στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Τονίζει, επίσης, ότι οι πολιτικές για την οικονομική 
ανάπτυξη, το κοινωνικό κεφάλαιο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι πιο αποτελεσματικές 
όταν αναγνωρίζουν τις διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες όπου ζουν και 
εργάζονται οι πολίτες. 

Το έργο του ΟΟΣΑ αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής προσέγγισης για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία της συμπερίληψης των τοπικών στρατηγικών 
περιφερειακής ανάπτυξης στις τομεακές πολιτικές – προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στήριξη 
ανθρώπινου κεφαλαίου και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας - για την επίτευξη 
πολλαπλασιαστικών οφελών τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. 

 
 

Σχετικά 

- Μελέτη ΟΟΣΑ (Αγγλικά) 
 

- Περίληψη Μελέτης (Ελληνικά)  
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