
Ανοίγει Μάρτιο το νέο ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα 

Υπ. Οικονομίας: Πλέγμα δράσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της 

εξωστρέφειας 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016 Σελ. 12 

Εντός του Μαρτίου αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή των 

ενδιαφερομένων στα τέσσερα χρηματοδοτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που 

αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

Οπως ανακοίνωσε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, η προκήρυξη των εν λόγω προγραμμάτων αποτελεί 

την αρχή ενός πλέγματος δράσεων που αναμένεται να δημοσιευτούν στο επόμενο 

διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό Γιώργο Σταθάκη, σ’ αυτή την 

κατεύθυνση θα συμβάλει και ο αναπτυξιακός νόμος το σχέδιο του οποίου έχει 

αποσταλεί στην Κομισιόν για τελευταίες παρατηρήσεις. 

Ωστόσο, ο κ. Σταθάκης διευκρίνισε ότι, όταν τεθεί σε εφαρμογή ο αναπτυξιακός 

νόμος, δεν θα έχει αναδρομική εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2015, όπως είχε 

ανακοινώσει σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 12/10/2015. 

Τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής: 

1 Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Η 

υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 8/3/2016 και λήγει στις 15/4/2016. Η ημερομηνία 

επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 8/3/2016. 

2 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 17/3/2016 και 

λήγει στις 27/4/2016. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 

17/3/2016. 

3 Αναβάθμιση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων 

τους στις Νέες Αγορές: Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7/4/2016 και λήγει στις 

20/5/2016. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 11/2/2016. 

4 Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική 

Αναβάθμιση Υπηρεσιών: η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 29/3/2016 και λήγει 

στις 17/5/2016. Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 11/2/2016. 

Οι προαναφερθείσες ημερομηνίες αφορούν την προκήρυξη του πρώτου κύκλου 

των προγραμμάτων, καθώς έως τα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου θα 

υπάρξει και νέος κύκλος. Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει δεσμευτεί για τα 



προγράμματα αυτά ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 252,5 εκατ. 

ευρώ θα διατεθεί στον πρώτο κύκλο. 

Οπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ και Δημοσίων 

Επενδύσεων Αλέξης Χαρίτσης, οι διαδικασίες θα είναι απλουστευμένες και 

διαφανείς, ενώ επέρχεται και μια πολύ σημαντική καινοτομία η οποία 

αποτελούσε και πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός 

καταπιστευτικού λογαριασμού σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, μέσω του οποίου θα μπορούν να καταβάλλονται οι προκαταβολές στους 

επενδυτές χωρίς την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών. 

Την ικανοποίησή της για τη συμπερίληψη των τουριστικών επιχειρήσεων στο νέο 

ΕΣΠΑ εξέφρασε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού Ελενα Κουντουρά, τονίζοντας ότι αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων. 

Πλήρης στήριξη από τη Eurobank 

Πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη προς όλες τις πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις προσφέρει η Eurobank, όσον αφορά τα προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Ειδικότερα 

η Eurobank αξιοποιώντας την εμπειρία προσφέρει μέσω: 

✔ των εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων του δικτύου των καταστημάτων, 

παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση, ώστε η επιχείρηση να επιλέξει το 

κατάλληλο για αυτήν επιχορηγούμενο πρόγραμμα, 

✔ των εκπαιδευτικών ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν προς επιχειρήσεις σε 

όλη την Ελλάδα, με στόχο τη σφαιρική ενημέρωσή τους για το σύνολο των 

προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

✔ της Εξειδικευμένης Γραμμής Εξυπηρέτησης (210 - 9555022), στην οποία 

μπορούν να απευθύνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι των προγραμμάτων, 

προκειμένου να ενημερωθούν για λεπτομέρειες, 

✔ συνεργασίας με τον εξειδικευμένο Σύμβουλο Επιχειρήσεων και μέσω της 

μεθοδολογίας Business Check-up, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει με ακρίβεια 

και αξιοπιστία το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα καλύψει τις 

ανάγκες χρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης. 

 


