
 

 

 

Πξόθεηηαη γηα ηξία πξνγξάκκαηα ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 220 εθαη. επξώ πνπ 

επηδνηνύλ αθόκε θαη ην 100% ησλ 

δαπαλώλ γηα ηελ έλαξμε λέσλ εηαηξεηώλ 

από άλεξγνπο πηπρηνύρνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη από όζνπο δελ έρνπλ 

εξγαζία θαη ζέινπλ λα ζηήζνπλ ηε δηθή 

ηνπο επηρείξεζε. 

Επίζεο εληζρύνληαη θαηά 50% κηθξέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηώθνπλ ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ησλ θηηξηαθώλ ηνπο ππνδνκώλ. Σπλνιηθά δεκηνπξγνύληαη από ηα 

πξνγξάκκαηα απηά 7.300 ζέζεηο εξγαζίαο θαζώο θαη 2.500 επηρεηξήζεηο θαη 

σθεινύληαη 700 ππάξρνπζεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Τα παξαπάλσ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ ππνπξγνύ Οηθνλνκίαο Γηώξγνπ Σηαζάθε, ν 

νπνίνο ρζεο ζηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Τύπνπ γηα ηνλ απνινγηζκό ηεο επηάκελεο 

ζεηείαο ηνπ ζην ππνπξγείν παξνπζίαζε θαη ηηο αθόινπζεο ηξεηο ρξεκαηνδνηηθέο 

δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Επαλεθθίλεζε»: 

 
• Ενίζτσζη ηης Ασηοαπαζτόληζης Τριηοβάθμιας Εκπαίδεσζης  

(πξνϋπνινγηζκόο 50 εθαη. επξώ ζε δύν θύθινπο ησλ 25 εθαη. επξώ ν θαζέλαο). 

Χξεκαηνδνηνύληαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο από άλεξγνπο πηπρηνύρνπο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο πάλσ από 25 εηώλ ή από ειεύζεξνπο 

επαγγεικαηίεο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζπλαθνύο κε ηελ 

εηδηθόηεηά ηνπο. Ελδεηθηηθά δηθαηνύρνη κπνξεί λα είλαη γηαηξνί, νδνληίαηξνη, 

θηελίαηξνη, θπζηθνζεξαπεπηέο, βηνιόγνη, ςπρνιόγνη, καίεο, δηθεγόξνη, αρτιηέκηονες, 

μητανικοί θ.ιπ. Επηρνξεγνύληαη θαηά 100% δαπάλεο από 5.000 έσο 25.000 επξώ, 

όπσο επαγγεικαηηθόο εμνπιηζκόο, ιεηηνπξγηθό θόζηνο, θόζηνο γηα πξόζιεςε 

κηζζσηνύ θ.ιπ. Η πξνθήξπμε ζα πξνδεκνζηεπηεί ηνλ Σεπηέκβξην θαη ην πξόγξακκα 

ζα αλνίμεη ηνλ Δεθέκβξην. 

 
• Νεοθσής Επιτειρημαηικόηηηα  

(πξνϋπνινγηζκόο 120 εθαη. επξώ ζε δύν θύθινπο ησλ 60 εθαη. επξώ ν θαζέλαο). 

Επηρνξεγνύληαη άλεξγνη άλσ ησλ 25 εηώλ αιιά θαη όζνη αζθνύλ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο. Τν ύςνο ηεο ελίζρπζεο 

είλαη 100% γηα δαπάλεο έσο 50.000 επξώ. 

 
• Ενίζτσζη Τοσριζηικών Επιτειρήζεων για ηον εκζσγτρονιζμό ηοσς και ηην 

ποιοηική αναβάθμιζη ηων παρετόμενων σπηρεζιών  

(πξνϋπνινγηζκόο 50 εθαη. επξώ ζε δύν θύθινπο ησλ 25 εθαη. επξώ, ν θαζέλαο). 

Εληζρύνληαη πνιύ κηθξέο θαη κηθξέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο γηα δαπάλεο από 30.000 

έσο 300.000 επξώ. Τν πνζνζηό ρξεκαηνδόηεζεο είλαη 50% 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθώλ νδεγώλ , όπνπ ζα γλσξίδνπκε όιεο 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνγξακκάησλ, ε Έλσζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία 

ζπκβνύισλ 5-one Σπκβνπιεπηηθή, ζα νξίζεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο 

γηα ηα κέιε ηεο. 


