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Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες 

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους 
χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. 
Ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής 
διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχία της πιστοποίησης των γνώσεων ο 
καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Οι 
ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις 
εξετάσεις πιστοποίησης και με την επιτυχή εξέτασή τους θα λάβουν από τον φορέα πιστοποίησης 
που έχουν επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων». 
 
Δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος και τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ 

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) 

Ο Β  ́κύκλος του προγράμματος αφορά σε 181 θέσεις πλήρους απασχόλησης, από τις συνολικά 
590 θέσεις, για 7 έτη και με ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές έως 1.000 ευρώ.  
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι: 
α) άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, μέλη Δασικών 
Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται 
στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν 
παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού. 
β) άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ. 
 
Δείτε την Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος και τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει για τα ενεργά προγράμματα: 
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Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω 

Το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας και με συνολικό προϋπολογισμό 

120 εκατ. ευρώ.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες με 

υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 6 μήνες. 

Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 13.709 ευρώ ανά θέση εργασίας, ενώ προτεραιότητα θα 

δοθεί σε επιχειρήσεις της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας. 

Δείτε την Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος και τα σχετικά έγγραφα ΕΔΩ 

 

  

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους 18-30 ετών 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και στην προετοιμασία 10.000 νέων, 
αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης για ένταξη στην αγορά εργασίας, με 
συνολικό προϋπολογισμό: 68 εκατ. ευρώ.  

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 7 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία 
αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, 
καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.  

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 
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Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 

- 3.000 ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με 
αναπηρία, απεξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων κ.ά.).  
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες 
με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 8 μήνες.  
Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 16.800 ευρώ ανά θέση εργασίας. 
 

- 7.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή 
τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες που επιστρέφουν 
στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι, 
άνεργοι άνω των 55 ετών, άνεργοι χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, Ρομά κ.ά.).  
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες 
με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 4 μήνες.  
Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται σε 8.400 ευρώ ανά θέση εργασίας 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 

 

 

Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών 

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων, ηλικίας 55-
67 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με 
δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του 
μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 € μηνιαία. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά 
να αναφερθεί ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, 
Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.λπ.) και 
Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο σύνολο της επικράτειας. 

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 
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Προδημοσίευση Δράσης: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»  
 
Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, 
στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν 
γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες 
τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, 
κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. 
Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 
200.001€ έως και 1.000.000€. 
Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός 
Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ 
δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης 
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.  

5. Να λειτουργούν νόμιμα. 
6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης. 
7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας 

δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. 
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα 
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο 

στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά 
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis). 

 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 
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Προδημοσίευση Δράσης: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» 

Η συγκεκριμένη Δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην 
αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων 
προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, 
πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και 
βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και 
υιοθέτησης καθαρών πηγών. 

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις. 

Η Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.00€. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας 
2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε 

έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης 
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος 
που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

6. Να λειτουργούν νόμιμα 
7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης 
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα 
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) 

στον οποίο στηρίζεται η Δράση. 

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 
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Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  

 

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο  
ρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, 
στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση 
και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους 
δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη 
ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες 
τους, ως εξής:  

 
Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές 
και εξοπλισμό. 
Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 
 
 
Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες 
στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με 
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους.  
Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 
 
  
Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν 
ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν 
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης. 
Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 
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Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του 
αναπτυξιακού νόμου 4887/2022. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον 
τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των 
επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την 
τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο 
και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης 
των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι α. 
Εμπορική εταιρεία, β. Συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί 
Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), δ. κοινοπραξίες που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους. 

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων 

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, 

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους 
Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές 
Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) 

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

α. Δημιουργία νέας μονάδας, β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, γ. 
Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 
ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου 
της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)  
 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  

mailto:info@eviachamber.gr
mailto:anagnos@eviachamber.gr
https://opsan.mindev.gov.gr/
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis
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Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 

Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων τουριστικών επενδύσεων που 
αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του 
τουριστικού προϊόντος. 

Δικαιούχοι, είναι: Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, 
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις 
και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις. 

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια 
αφορούν σε: 

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, 

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή 
αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,  

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που 
έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, 

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών 
οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), 

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός 
χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, 

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), 

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων,  

η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως 
ορίζονται στον ν. 4276/2014. 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 
καθεστώς Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα 
(50.000 ευρώ – 1.000.000 ευρώ) 

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι 60% 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)  
 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  

mailto:info@eviachamber.gr
mailto:anagnos@eviachamber.gr
https://opsan.mindev.gov.gr/
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis
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Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού 
νόμου 4887/2022 

Σκοπός είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων τα οποία αφορούν στην 
υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων 
δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. 

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι 
φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 
Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και 
έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:  

α. Εμπορική εταιρεία, 

β. Συνεταιρισμός, 

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, 
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) 

 

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)  
 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος και τα σχετικά αρχεία ΕΔΩ 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  

mailto:info@eviachamber.gr
mailto:anagnos@eviachamber.gr
https://opsan.mindev.gov.gr/
https://ependyseis.mindev.gov.gr/el/idiotikes/prokirikseis
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Οργάνωση Σεμιναρίων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανακοινώνει ότι προκειμένου να καλυφθούν τα Μέλη με την 
απαραίτητη βεβαίωση του ΕΦΕΤ, προγραμματίζει την διοργάνωση σεμιναρίων υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) διάρκειας δέκα (10) ωρών σύμφωνα με την ΥΑ14708/10-08-
2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Το πρόγραμμα αφορά τους επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό όλων των επιχειρήσεων που 
σχετίζονται με την παραγωγή, διάθεση και διακίνηση τροφίμων και ποτών. 

Οι επιχειρηματίες αλλά και το προσωπικό έχουν υποχρέωση να καταρτιστούν, βάσει της 
διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες του σεμιναρίου ΕΔΩ 

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ: Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την 
παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 
852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή 

των τροφίμων.Δείτε περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος ΕΔΩ 

 

 

Ε ν η μ έ ρ ω σ η  

mailto:info@eviachamber.gr
mailto:anagnos@eviachamber.gr
https://www.eviachamber.gr/el/content/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5541

