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Δράσεις που δρομολογεί άμεσα 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και την ενίσχυση 

της απασχόλησης



Στήριξη επιχειρήσεων – 1η δράση

2

Καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων (1 απο 2)  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδιάζει ένα νέο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας – 
Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας) για την κάλυψη 100% των λειτουργικών 
δαπανών που θα κληθούν να πραγματοποιήσουν το 2022 οι επιχειρήσεις, σε σύγκριση –φυσικά- 
με τις δαπάνες που είχαν πραγματοποιήσει σε προηγούμενη περίοδο. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Προϋπολογισμός 20.000.000 ευρώ

Πηγή Χρηματοδότησης ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Φορέας Υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης

01/01/2022 έως 31/12/2023



Στήριξη επιχειρήσεων – 1η δράση
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Καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων (2 απο 2) 

• Το πρόγραμμα θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις και θα εδράζεται στην αξιοποίηση -κυρίως- 
ενωσιακών πόρων και της ευχέρειας που παρέχεται από τα δεδομένα μιας δράσης De Minimis.

• Η ενίσχυση θα προκύψει ως ένα ποσοστό επί των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί 
κατά την προηγούμενη περίοδο, ενώ θα υπάρχει και ανώτατο προκαθορισμένο όριο (20.000 
Ευρώ) της εν λόγω ενίσχυσης.

• Η ενίσχυση είναι μη επιστρεπτέα και ακατάσχετη και η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 
σχετικής πλατφόρμας, με μία απλή και χωρίς γραφειοκρατία διαδικασία.

• Η απόδοση της επιχορήγησης θα είναι άμεση, καθώς στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι 
να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, ώστε να πορευθούν 
μέσα στο 2022.



Στήριξη επιχειρήσεων – 2η δράση
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Ειδική μέριμνα στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (1 απο 2) 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δρομολογεί ειδική μέριμνα στον νέο Αναπτυξιακό 
Νόμο για περιοχές που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως αυτή της Βόρειας 
Εύβοιας, ώστε, μέσα από την υψηλότερη δυνατή ενίσχυση του κράτους, να καταστεί η επένδυση 
στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας ιδιαίτερα ελκυστική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Την επόμενη περίοδο, καθώς οριστικοποιούνται οι διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, θα 
εξειδικευθούν οι διαδικασίες και οι σχετικές προβλέψεις, ώστε να ολοκληρωθεί η εν λόγω μέριμνα.



Στήριξη επιχειρήσεων – 2η δράση
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Ειδική μέριμνα στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (2 απο 2) 

• Οι επενδύσεις θα μπορούν να αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού 
Νόμου: «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – 
Αλιεία», «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», 
«Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού», «Μεγάλες Επενδύσεις» και «Επιχειρηματικότητα 360ο».

• Οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα ενισχύονται με το κίνητρο στήριξης 
(είτε επιχορήγηση, είτε φορολογική απαλλαγή – ανάλογα με τη σχετική πρόβλεψη) στο 
ανώτατο (100%) ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων σε σχέση με το 
προτεινόμενο σήμερα ποσοστό του 80%.



Ενίσχυση της απασχόλησης  – 3η δράση
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Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - ΝΘΕ (1 
από 2)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δρομολογεί άμεσα πρόγραμμα απασχόλησης 
ανέργων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι 
Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Προϋπολογισμός 25.000.000 ευρώ

Πηγή Χρηματοδότησης Η χρηματοδότηση της δράσης βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
ΟΑΕΔ και θα καλυφθεί σε πρώτο στάδιο από το Π.Δ.Ε. Θα 
ακολουθήσει η ένταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της 
περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027

Φορέας Υλοποίησης ΟΑΕΔ

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης

Από 01/01/2022 έως 31/12/2023



Ενίσχυση της απασχόλησης  – 3η δράση
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Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - ΝΘΕ (2 
από 2)

• Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με την προϋπόθεση να απασχολήσουν ανέργους 
εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
υπαγωγής. 

• Η διάρκεια επιχορήγησης της απασχόλησης των ωφελούμενων ανέργων που θα 
προσληφθούν ανέρχεται σε 18 μήνες από την πρόσληψη, ενώ υποχρέωση των επιχειρήσεων 
που θα ενταχθούν στη δράση είναι να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό 
(προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση των 
18 μηνών επιχορήγησης. 

• Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση ενισχύονται με το 100% του κατώτατου 
νόμιμου μισθού συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και επιβαρύνσεων 
του προσωπικού που θα προσληφθεί. 
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