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1. Ελλάδα 2.0 και ΕΣΠΑ: Τρεις λόγοι που η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα της 

οικονομίας – Άρθρο / Συνέντευξη του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 

Δημήτρη Σκάλκου 

 

Τα ευρωπαϊκά κράτη μαζί με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων που φέρνει η επέκταση 
της εφαρμογής των προγραμμάτων εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό, προετοιμάζουν τη φάση 
της ανάταξης των οικονομιών τους. 

Οι στοχευμένες δημόσιες δαπάνες και η μόχλευση των ιδιωτικών πόρων σε δυναμικούς τομείς 
(πράσινες επενδύσεις, ψηφιοποίηση), συνδυαστικά με την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε 
καίρια οικονομικά πεδία, είναι σε θέση να επιταχύνουν σημαντικά τους δυνητικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Το Next Generation EU είναι η απάντηση της ΕΕ και ιστορικά το μεγαλύτερο 
χρηματοδοτικό πακέτο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 για την αξιοποίηση των πόρων του νεοσύστατου Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, που ήδη υπέβαλε προς έγκριση η χώρας μας, στοχεύει στην αλλαγή του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας 

Ωστόσο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν είναι η μοναδική πηγή χρηματοδότησης. 
Η Πολιτική Συνοχής για τη νέα περίοδο 2021-2027 κατανέμει στη χώρα μας 26,7 δις ευρώ (+7% 
συγκριτικά με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο). Συνδυαστικά με: 

✓ τους δύο πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,  

✓ το νέο χρηματοδοτικό μέσο ReactEU,  

✓ το εργαλείο Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF II),  

✓ τα Ταμεία Ασύλου και Μετανάστευσης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης 
Συνόρων, 

η κοινοτική συνδρομή για την επόμενη εξαετία αθροίζει σε περίπου 77 δις ευρώ. Πρόκειται για 
ένα ιδιαίτερα υψηλό αριθμητικό μέγεθος. Αρκεί, ως τάξη μεγέθους, να αναφέρουμε τη συνδρομή 
του Σχεδίου Μάρσαλ που στην περίοδο 1942-1952 δεν ξεπέρασε, σε τρέχουσες τιμές, τα 30 δις 
δολάρια. 

Το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει αφορά στην ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να 
απορροφήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων καθώς στο παρελθόν οι επιδόσεις μας σε αυτό το 
πεδίο, για μια σειρά από λόγους, δεν ήταν πάντοτε οι επιθυμητές. Είναι ενδεικτικό πως την περίοδο 
2016-2019 οι συνολικές δαπάνες των προγραμμάτων ΕΣΠΑ δεν ξεπέρασαν τα 5 δις ευρώ. 
Απέναντι στην πρόκληση της αξιοποίησης των πόρων μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι, 
κύρια για τρεις λόγους: 

http://www.ando.gr/
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➢ Πρώτον, το προηγούμενο διάστημα και ακόμη περισσότερο στην περίοδο της πανδημίας, 

η ελληνική διοίκηση κατέδειξε την ικανότητα της να διαχειρίζεται κοινοτικούς πόρους. 

Η πρόσφατη έκθεση του οίκου αξιολόγησης S&P, ο οποίος και αναβάθμισε το αξιόχρεο 
των ελληνικών τραπεζών, επισημαίνει την πρωτιά της Ελλάδας στην απορρόφηση 
των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, σε έναν δείκτη που θα καθορίσει την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των πιστώσεων και τελικά την επαλήθευση των θετικών 
αναπτυξιακών προβλέψεων για την οικονομία. 

➢ Δεύτερον, οι συνέργειες ανάμεσα στα διαφορετικά χρηματοδοτικά Ταμεία, η 
αποφυγή επικαλύψεων και η ικανότητα τους να λειτουργήσουν συμπληρωματικά  θα 
συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων μας. Η πρόσφατη έκθεση του 
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (European Policy Centre) και του γερμανικού ινστιτούτου 
Konrad Adenauer Stiftung, αναφορικά με τη συγκριτική αξιολόγηση πέντε εθνικών σχεδίων 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνει τις σαφείς αναφορές του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 
στη συμπληρωματικότητά του με τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής. 

➢ Τρίτον, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μία «δεξαμενή» ώριμων προς 
χρηματοδότηση έργων, η έλλειψη των οποίων στα προηγούμενα χρόνια βάρυνε 
σημαντικά στην υπο-εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
Απαιτούνται πλέον ταχείες διαδικασίες ωρίμανσης των έργων (αδειοδοτήσεις, 
μελέτες, κλπ.) 
 

Ακολουθούν αποσπάσματα από την συνέντευξη που έδωσε ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο»: 

 

Πόσοι πόροι κατανέμονται στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας; 

Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα του; 

Οι επιχορηγήσεις (grants) του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 ανέρχονται σε 18,2 δισ. ευρώ και υπολογίζεται 

να κινητοποιούν συνολικά 25,6 δισ. ευρώ. Το σχέδιο μας αρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: 

• Πυλώνας 1 – Πράσινη μετάβαση – 6 δισ. ευρώ 

• Πυλώνας 2 – Ψηφιακή μετάβαση – 2 δισ. ευρώ 

• Πυλώνας 3 – Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή – 5,2 δισ. ευρώ 

• Πυλώνας 4 – Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας – 4,8 δισ. 

ευρώ 

Τα δάνεια που θα δοθούν ανέρχονται σε 12,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσουν 31,8 

δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η πλέον ωφελημένη στην κατανομή των πόρων 

του Ταμείου ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της. Θέλω ακόμη να σταθώ στη σημαντική αναμενόμενη 

συμβολή του Σχεδίου μας στην οικονομία. Υπολογίζεται να σημειωθεί αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% 

μέχρι το 2026 και δημιουργία 180.000-200.000 νέων θέσεων εργασίας, επιπρόσθετα στην 

ανάπτυξη που θα είχαμε χωρίς αυτούς τους πόρους 

 

Πρόκειται να εισρεύσουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ, την ΕΤΕπ, το 

ReactEU και άλλα προγράμματα. Μπορείτε να μας αναλύσετε και να ξεκαθαρίσετε τί θα έρθει 

από πού και πόσα το 2021; 

Πέρα από τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των δύο 

πυλώνων της αγροτικής πολιτικής, στη χώρα μας κατανέμονται πόροι μέσα από μια σειρά άλλων 

χρηματοδοτικών μέσων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην δυναμική ανάταξη και τον 

μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία. Αναφέρω το εργαλείο ReactEU για 

http://www.ando.gr/
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συγχρηματοδοτούμενες δράσεις θωράκισης της οικονομίας απέναντι στην πανδημία μέσω του 

ΕΣΠΑ, το εργαλείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την ενίσχυση σχεδίων στην ενέργεια, 

τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, τα Ταμεία Ασύλου και Μετανάστευσης, Εσωτερικής 

Ασφάλειας και Διαχείρισης Συνόρων. Πρόκειται συνολικά για πόρους 76,84 δισ. ευρώ, από 

τα οποία τα 5,18 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στη χώρα εντός του 2021 ως προκαταβολή. 

Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναμένουμε στο τέλος του 2021 εισροή επιπλέον 2,6 δισ. ευρώ ως 

αιτήματα πληρωμής από την εφαρμογή των προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής 

περιόδου. 

 

Ποια είναι η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ; Ποια είναι τα νέα Προγράμματα; 

Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ κεφαλαιοποιεί τα διδάγματα της εφαρμογής των προγραμμάτων 

της τρέχουσας περιόδου, διατηρεί εκείνα τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης που απέδωσαν 

και επιχειρεί να βελτιώσει εκείνα τα σημεία όπου παρουσιάστηκαν αστοχίες. Στις αλλαγές 

που δρομολογούνται περιλαμβάνονται, ανάμεσα σε άλλα, ο διαφορετικός προσανατολισμός των 

Επιτελικών Δομών,  ο αποτελεσματικός συντονισμός των ΠΕΠ, ο συντονισμός των 

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ), η διάχυση της χρήσης των χρηματοδοτικών 

εργαλείων, η υποστήριξη των αδύναμων δικαιούχων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο με 

την ενεργοποίηση της ΜΟΔ και η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ωρίμανσης των έργων κάτι 

που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. 

 

Ποια είναι η κατανομή του νέου ΕΣΠΑ στις Περιφέρειες; 

Στην κατανομή των πόρων του νέου ΕΣΠΑ ακολουθείται η δέσμευση του πρωθυπουργού να 

κατευθυνθούν στις Περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών διαθέσιμων 

πιστώσεων (συνολικά στις Περιφέρειες 8,2 δισ. ευρώ). Πρέπει να σημειώσουμε πως η Ελλάδα 

είναι η δεύτερη περισσότερο συγκεντρωτική χώρα του ΟΟΣΑ στη διαχείριση των δημοσίων 

επενδύσεων. Ήρθε η στιγμή αυτό να αλλάξει και να εμπιστευτούμε τις περιφερειακές μας αρχές. Η 

κατανομή ακολούθησε τον συνυπολογισμό μιας σειρά δεικτών και κριτηρίων (εισοδηματικά, 

πληθυσμιακά, κλπ.) προκειμένου να αντιστοιχηθούν με τις ειδικές ανάγκες και προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες μας. 

 

Ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ σε σχέση με τα προηγούμενα; 

Στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ ενσωματώνονται μια σειρά εθνικών σχεδίων δράσης, ορισμένα 

από αυτά αποτελούν αιρεσιμότητες, δηλαδή προαπαιτούμενα προκειμένου να ξεκλειδώνουν οι 

διαθέσιμοι πόροι. 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, μια στρατηγική για την 

ισότητα των φύλων, ένα σχέδιο για τα Άτομα με Αναπηρία, μια εθνική στρατηγική για την 

κοινωνική ένταξη (ΕΣΚΕ). Αντιλαμβάνεστε ότι τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής έχουν (και 

πρέπει να έχουν) μια μεταρρυθμιστική διάσταση, συμβάλλοντας από κοινού με τις άλλες δημόσιες 

πολιτικές και πηγές χρηματοδότησης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την 

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. 

Οι νέες προτεραιότητες μας στους πέντε Στόχους Πολιτικής περιλαμβάνουν: 

• Στόχος Πολιτικής 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα, Βιομηχανία 4.0, 

clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βελτίωση δεξιοτήτων των εργαζομένων, μηχανισμοί 

στήριξης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

http://www.ando.gr/
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• Στόχος Πολιτικής 2: («πρασίνισμα» της οικονομίας): Κυκλική οικονομία, πολιτική 

προστασία και διαχείριση φυσικών καταστροφών, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, 

προστασία βιοποικιλότητας, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και 

καθαρές μεταφορές, αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας. 

• Στόχος Πολιτικής 3: (υποδομές μεταφορών): Βιώσιμες, έξυπνες και πολυτροπικές 

υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι), ανανέωση στόλου μέσων 

μεταφοράς. 

• Στόχος Πολιτικής 4: (ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων): Ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, δημόσια υγεία, ψυχική 

υγεία, κοινωνική ένταξη. 

• Στόχος Πολιτικής 5: (χωρικές επενδύσεις): Χωρικές επενδύσεις σε αστικές, αγροτικές 

και νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (για την απεξάρτηση από 

το λιγνίτη στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά μας). 

 

Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» πρώτα; 

Στο ΕΣΠΑ υπό την αίρεση ότι τα προγράμματα θα έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί μέχρι το τέλος 

του έτους, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που ακολουθούμε, προετοιμάζουμε τις πρώτες 

προσκλήσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, με δράσεις ενίσχυσης 

της ρευστότητας αλλά και προγράμματα κατάρτισης. Άλλωστε το νέο ΕΣΠΑ θα ενσωματώνει 

μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την πανδημία και η οποία θα τρέξει 

εμπροσθοβαρώς. 

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ήδη, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων δράσεων 

για τις οποίες υπάρχει καταρχήν συμφωνία με την Επιτροπή για την αποδοχή τους. Αναφέρω 

ενδεικτικά το πρόγραμμα «ψηφιακή μέριμνα» για την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης των 

μαθητών. Περισσότερες δράσεις θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την έγκριση του Σχεδίου μας. 

 

Σε ποιους κλάδους θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος; 

Είναι προφανές ότι η στόχευση και η χρηματοδοτική βαρύτητα θα δοθεί σε εκείνους τους τομείς 

που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός της οικονομίας, οι «πράσινες επενδύσεις» και η ενσωμάτωση της 

καινοτομίας στην οικονομική δραστηριότητα είναι δύο στρατηγικές κατευθύνσεις που 

διαπερνούν οριζόντια τα προγράμματα που σχεδιάζουμε. 

Οι  κύριες επενδυτικές προτεραιότητες της χώρας έχουν προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την 

εθνική αναπτυξιακή στρατηγική (Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη). Από εκεί και πέρα, είναι 

αναγκαίο να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μας σε ανταγωνιστικές αλυσίδες αξίας, 

με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες να προσδιορίζονται μέσα από την εθνική στρατηγική έξυπνης 

εξειδίκευσης και από μια διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, κάτι που αποτελεί και 

κανονιστική υποχρέωση των ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Τα νέα του ΕΣΠΑ 

Συνέντευξη του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου στον «Οικονομικό 

Ταχυδρόμο»  
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https://www.ggde-espa.gov.gr/2021/05/05/%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/
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2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 

νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες 

 
➢ Τι αφορά 
 

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 
χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις 
γυναίκες». 

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων 
ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των 
δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.  

 

➢ Τι χρηματοδοτείται 
 

Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης 

ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

✓ 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε 

περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α). 

✓ 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της 

επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο 

Β). 

✓ 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της 

επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο 

Γ). 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 

«Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο 

μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, 

οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του 

επιχειρηματικού τους σχεδίου. 

«Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν 

την ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξής τους 

στη δράση. 

 

➢ Περίοδος - Διαδικασία υποβολής 
 

από 10/5/2021 έως 10/6/2021 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 

σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 

διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. 

➢ Προϋπολογισμός 

43.400.000 €. 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
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➢ Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Προκήρυξη 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

 

3. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
στη Δράση «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» έως 09 Ιουνίου 2021 

 
 

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιδότηση Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, 

σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

έως την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 αντί για την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και 

ώρα 15:00. 

 

Η τροποποίηση αφορά επίσης ρυθμίσεις για την υποβολή και τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά για επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν κλείσει λογιστικά την οικονομική χρήση 

2020, είτε έχουν διαχειριστική χρήση από την 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, καθώς και προθεσμίες 

για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.  

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

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  

 

✓ Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης - 

Παράταση υποβολών έως 09/06/2021 [Τελευταία τροποποίηση της Πρόσκλησης] 

✓ Ενημέρωση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση 

✓ Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση 

✓ Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης στη Δράση 

✓ Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης. 

 

 

 

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5231/epanadvm_210428_Prokirixi_OAED_gyn.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5231
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210426_1h_trop_epid_tokwn_b.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210426_1h_trop_epid_tokwn_b.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2021-04-09_FAQ_B-Kyklos-Epidotisi-Tokon_II.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/FAQ_epidothsh_tokwn_b_kyklos.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/epidothsh_tokwn_egxeiridio_ypobolhs.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prosklhsh_epidothsh_tokwn_b-kyklos.pdf

