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Ρόδος, Τετάρτη 09.12.2020 

 

1. Οι τρεις νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου ύψους 525 εκ. ευρώ 
 

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 

εκατ. €, υπέγραψε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. 
Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις», «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Μηχανολογικός Εξοπλισμός». Συγκεκριμένα: 
  

1η Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ανέρχεται στα 170 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. 
€ προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. € αφορούν στο 
είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην 
ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, 
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 
 για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 € 
 για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 € 
 για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 € 
 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 € 
 για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000 €. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021. 
 

2η Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 205 εκατ. €, εκ των οποίων 200 εκατ. € προέρχονται από 
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της 
φορολογικής απαλλαγής. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους  δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 
συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι: 

 για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000 € 
 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021. 
 

3η Προκήρυξη : «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. € που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής 
απαλλαγής. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

No68 
 

09.12.2020 
 

Γενικού Ενδιαφέροντος  

http://www.ando.gr/
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 Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην 
ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, 
Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. 
Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται 
εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 
 για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 € 
 για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000 € 
 για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 € 
 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 € 
 για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. 
 

Συνολικά, θα διατεθούν 525 εκατ. € για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, της αγοράς και της 
ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας.  
Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων 
θέσεων εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθότι δημιουργεί σταθερές και 
καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 
 
Δελτίο Τύπου  
 

 
 

2. Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων 
 

 Τι αφορά 
 

Η Δράση έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, 
προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο 
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να 
εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. 

Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της 
αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές 
πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η 
προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, 
η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής 
εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Προϋπολογισμός Δράσης 

40 εκατ. ευρώ 

Το 65% του προϋπολογισμού κατανέμεται σε Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 

Η κατανομή του προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της χώρας είναι 1.400.000,00 
€ και στις κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων έχει ως εξής: Υφιστάμενες (65%): 910.000,00 € 
και Νέες (35%): 490.000,00 € 

http://www.ando.gr/
mailto:ando@ando.gr
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1/


 

 
 

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 78230-75323  

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

 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:  

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά 
βιβλία (Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις  

Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ' 
κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.  



Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
 
Η κάθε επιλέξιμη επιχείρηση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει 
τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.  

Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 
Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί, εφόσον εγκριθεί η 
πρότασή τους, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.  

Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα 

δράση, τηρουμένων των ορίων του ΓΑΚ. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των 

ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.  

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής 

συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.  
 

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο ΚΑΔ 

επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά 

οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της 
προκαταβολής. 



Επιδοτούμενες Δαπάνες  
 
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.  

Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.  

Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.  

Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού 
σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.  

Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επενδυτικού 
σχεδίου.  

Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου.  

Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.  

Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου  


Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  
 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση  

Επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.  

http://www.ando.gr/
mailto:ando@ando.gr
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 Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά 

κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%. 



Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων  
 

Μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Επισημαίνεται ότι 
έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 
του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 8 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξής του.  
 

Περίοδος υποβολής  
 

Από 07/09/2020 και ώρα 17.00 έως 11/12/2020 και ώρα 17.00.  
 

Ηλεκτρονική Υποβολή  
 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ 
Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. 



Σχετικά αρχεία  
 
Πρόσκληση  

Τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών 
σχεδίων στη Δράση [Νέο Αρχείο]   
 

Περισσότερες πληροφορίες  
 
ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ , ΕΣΠΑ  
 

Ερωτήματα επί της Πρόσκλησης μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση epiteliki@gge.gr   

Και στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.  

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. εως τις 2.00 μ.μ.  

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 
9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.  

Εmail: infoepan@mou.gr    

 

3. Συμμετοχικά εργαστήρια για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στο 

Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές με ορίζοντα το 2040 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση 
ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές, δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) υποστηρικτικό πακέτο για τη διοργάνωση τοπικών 
εργαστηρίων/συζητήσεων, το οποίο τίθεται στη διάθεση των αγροτικών κοινοτήτων, των κατοίκων, 
φορέων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο. 

Στα εργαστήρια αυτά τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με πρωτοβουλία των 
ενδιαφερόμενων, στόχος είναι οι κάτοικοι της υπαίθρου να συζητήσουν για το πώς θα ήθελαν να 
είναι η περιοχή τους, πώς ενδέχεται να αλλάξει κατά τα επόμενα 20 χρόνια, τι εξελίξεις που θα 

http://www.ando.gr/
mailto:ando@ando.gr
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(ymki3u25r0e5x3ysmtfrtj45))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Prosklhsh_perivallontikes_ypodomes.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201030_3h_trop_proskl_perivallont_ypod.pdf
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20201030_3h_trop_proskl_perivallont_ypod.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
mailto:epiteliki@gge.gr
mailto:infoepan@mou.gr
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 ήθελαν να δουν και ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η περιοχή τους να γίνει ο τόπος 
που ονειρεύονται. 

Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu.  

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές 
περιοχές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας 
της ΕΥΔ ΠΑΑ, e-mail: ead@mou.gr , τηλέφωνα: 210 5275142, 210 5275027, 210 5275229. 

Υποστηρικτικό Υλικό 

  

 
 

http://www.ando.gr/
mailto:ando@ando.gr
mailto:EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa.eu
https://ead.gr/orama-agrotikes-perioxes-2040/
mailto:ead@mou.gr
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/consultation_package_el.7z

