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- H ελληνική 
συμμετοχή
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https://www.xenia.gr/
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ΔΥΠΑ - JA GREECE

Πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα 
επιχειρηματικότητας 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 
στο πλαίσιο συνεργασίας της με τον εκπαι-
δευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior 
Achievement Greece (JA Greece), υλοποι-
εί επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτικών σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας (train the trainers course).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε τη 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και θα παραμεί-
νει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 16/12/2022.
Η συνεργασία αφορά την εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών των δομών εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ σε θέματα 
επιχειρηματικότητας.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο 
να προαγάγει την καινοτόμο σκέψη, την επι-
χειρηματικότητα και την πρακτική
εφαρμογή των βασικών εννοιών των οικονο-
μικών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί-
ται από δύο άξονες:
• Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα 

επιχειρηματικότητας
• Παράλληλη εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος με την 
ονομασία ‘’VCompany’’ (“Εικονική 
Επιχείρηση”) στους μαθητές/
καταρτιζόμενους των δομών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Πραγματοποιείται μέσω:
• σύγχρονης (on line) εκπαίδευσης: ένα 

webinar διάρκειας 1-2 ωρών/εβδομάδα. 
Τα webinars πραγματοποιούνται 
μία φορά την εβδομάδα και 
μαγνητοσκοπούνται, ώστε να είναι 
διαθέσιμα στην πλατφόρμα για όσους/
όσες δεν τα παρακολούθησαν on line

• ασύγχρονης εκπαίδευσης: μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Στο πλαίσιο του δεύτερου άξονα του προ-
γράμματος, 400 μαθητές των ΕΠΑΣ και 300 
σπουδαστές των ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων 
θα εκπαιδευτούν στη δημιουργία εικονικής 
επιχείρησης.

Οι ομάδες εκπαιδευομένων των σχολών 
ΕΠΑΣ Μαθητείας και σπουδαστών των ΙΕΚ 
της ΔΥΠΑ θα λάβουν μέρος κατά τη φετινή 
χρονιά στις εμπορικές εκθέσεις που διοργα-
νώνει ο οργανισμός JA Greece στην Αθήνα 
και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιάσουν 
το προϊόν/υπηρεσία τους και θα αξιολογη-
θούν με βάση την καινοτομία του, τον περι-
βαλλοντικό αντίκτυπο και την εμφάνιση του 
περιπτέρου τους.

Υποβολή αιτήσεων εδώ. 

https://jagreece.org/programs/v-company/
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ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Μνημόνιο συνεργασίας με το ελληνογερμανικό 
επιμελητήριο 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜοU) για την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας σε θέματα 
που αφορούν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. "Ελλάδα 2.0", υπέγραψαν 
την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, η ελληνική κυ-
βέρνηση και ο πρόεδρος του ΔΣ του ελλη-
νογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, Βασίλης Γούναρης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο του θε-
σμικού και επιχειρησιακού τους ρόλου, το 
Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων, το υπουργείο Εξωτερικών και 
το ελληνογερμανικό Επιμελητήριο καλούνται 
ως συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρον την τεχνογνωσία, τις υποδο-
μές, τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, 
προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες 
και να υλοποιηθούν δράσεις σε θέματα που 
αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

Κύριος σκοπός του μνημονίου συνεργασίας 
είναι:
• Ευαισθητοποίηση - ενημέρωση 

Γερμανών επενδυτών για την επενδυτική 
πρόταση που προσφέρει η Ελλάδα μέσα 
από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0"

• Συνεργασία σε επίπεδο δράσεων για την 
προσέλκυση Γερμανών επενδυτών με 
στόχο να εισέλθει η Ελλάδα στο χάρτη 
των επενδυτικών τους επιλογών

• Συνεργασία - Συντονισμός με 
συναρμόδια Υπουργεία ή και άλλους 
φορείς του Δημοσίου για την επίτευξη 
των προαναφερόμενων στόχων

Σημειώνεται ότι το "Ελλάδα 2.0" περιλαμβάνει 
106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανε-
μημένες σε 4 πυλώνες, χρηματοδοτείται δε με 
ευρωπαϊκούς πόρους €17,7 δισ. ως μη επιστρε-
πτέα στήριξη και €12,3 δισ. δανειακή στήριξη 
για να κινητοποιήσει €60 δισ. συνολικές επεν-
δύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.



https://www.adus.gr/el/?utm_source=smedaily&utm_medium=oloselidiktxsmedaily1122
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ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μικρομεσαίοι  
για τη δράση των €300 εκατ. 

ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ σημασίας, στο πλαί-
σιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", 
του νέου ΕΣΠΑ, χαρακτηρίζεται το "Ερευνώ 
- Καινοτομώ 2021-2027", με την εκτιμώμε-
νη ημερομηνία έναρξης υποβολών προτάσε-
ων να αναμένεται τελικά για το α' τρίμηνο του 
2023, όπως αναφέρεται σε τελευταία ενη-
μέρωση. Σύμφωνα με τη σχετική προδημο-
σίευση, η δράση απευθύνεται σε επιχειρή-
σεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες, και ερευ-
νητικούς οργανισμούς ενώ οι προτάσεις που 
θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και 
καινοτομίας.

Η δράση έχει προϋπολογισμό €300 εκατ. και 
στόχο να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επί-
κεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμ-
ψης από την πανδημία, αλλά και την επιτάχυν-
ση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και 
τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης 
της Ελλάδας.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η δράση "Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027" 
θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

Ι, Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
Η παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυ-

σης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρο-
μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε ομάδες επιχει-
ρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον 
μία είναι ΜμΕ.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς 
Οργανισμούς
Η παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφιστα-
μένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους 
και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς 
οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επι-
χειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσ-
σάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέ-
πει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις 
άνω των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο 
θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις 
και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Δυνητικοί δικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙΙ, εί-
ναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) 
για επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελ-
ληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα 
Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα 
έρευνας και ανάπτυξης.

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=20296_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load
http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=834&neID=841&neTa=20296_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI834I0I106I495I1274I0I2&actionID=load


https://www.icapcrif.com/our-services/marketing-sales-solutions/brand-advertising-in-printed-business-editions/
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INFO - DATA
Ενδεικτική δημόσια δαπάνη 
• Παρέμβαση I: €60 εκατ.
• Παρέμβαση II: €180 εκατ.
• Παρέμβαση III: €39 εκατ.
• Παρέμβαση ΙV: €21 εκατ.
• Σύνολο: €300 εκατ.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι της δράσης είναι οι εξής: 
• Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές 

επενδύσεις στην έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ

• Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη 
γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση

• Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της 
καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά 
συστήματα και αλυσίδες αξίας

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων και 
ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ 
στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού

• Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού 
υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης 
(Brain Gain)

• Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον 
παραγωγικό τομέα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

• Επιχειρήσεις και "Λοιποί φορείς που 
αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις" και

• Ερευνητικοί οργανισμοί και "Λοιποί 
φορείς που αντιμετωπίζονται ως 
ερευνητικοί οργανισμοί"

Για τη συμμετοχή τους στη δράση, οι επι-
χειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα 
και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο 
Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εί-
τε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, 
ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. 

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις 
καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκ-
κρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από 
την ΕΕ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Για την πρόσκληση η εκτιμώμενη ημερομη-
νία έναρξης υποβολών προτάσεων, για κάθε 
μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις της δρά-
σης καθορίζεται, πάντα σύμφωνα με την τε-
λευταία ενημέρωση, ως εξής:

• Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ (για επιχειρήσεις): α' 
τρίμηνο 2023

• Παρέμβαση IΙ (για συνεργασίες 
επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς): 
β' τρίμηνο 2023

• Παρέμβαση ΙV (σφραγίδα αριστείας): β' 
τρίμηνο 2023
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ΒΕΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Εξωφρενική η πρόταση της Κομισιόν  
για το πλαφόν

ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ στη θέση του αρμόδιου 
υπουργού Ενέργειας, Κ. Σκρέκα και 14 χωρών 
- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υι-
οθέτηση χαμηλότερου πλαφόν, εκφράζει με 
ανακοίνωσή της η διοίκηση του Βιοτεχνικού 
Επιμελητήριου Αθήνας. Στην ίδια ανακοίνωση 
αναφέρεται ότι η πρόταση της Κομισιόν, στα 
€275 ανά μεγαβατώρα, στις μελλοντικές τι-
μές του αερίου, είναι εξωφρενική, κατά κοι-
νή ομολογία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΕΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜμΕ
Όπως επισημαίνεται, οι μικρομεσαίοι ήδη, 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους και βρίσκονται μπροστά σε νέο 
κύμα λουκέτων. "Είναι απαραίτητο να υιοθε-
τηθεί πλαφόν σημαντικά χαμηλότερο, καθώς 
και τα €100 είναι υπέρογκα για την βιωσιμό-
τητα των μικρομεσαίων, σήμερα", σημειώνε-
ται στην ανακοίνωση.

Το ΒΕΑ δίνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα: 
Επιχείρηση για κατανάλωση 6.790 KWh το 
διάστημα 24/08/22- 26/09/22, πλήρωσε 
€1.545,81 ευρώ, ενώ πέρυσι για κατανάλωση 
6.323 KWh το ίδιο διάστημα, είχε καταβάλει 
€502,92, αύξηση 207%.

"Η πρόταση της Κομισιόν, είναι υψηλότερη 
από τις τιμές της αγοράς αυτή τη στιγμή και 
κάθε άλλο παρά βοηθά στην επιβίωση των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ο διορ-
θωτικός μηχανισμός, πρέπει να προστατεύ-
σει την επιχειρηματικότητα. Το πλαφόν των 
€275, ούτε τον Αύγουστο με τον τριπλασι-
ασμό των τιμών θα μπορούσε να περιορίσει 
την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων. Η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει να πε-
ριοριστεί το πλαφόν περαιτέρω, χωρίς να χα-
θεί και άλλος πολύτιμος χρόνος", καταλήγει 
η ανακοίνωση. 
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D A I L Y
sSME Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι

Τ. 210 3634061

Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Β. Νώτης
Διευθυντής Σύνταξης: Μάκης Αποστόλου • Γενικός Διευθυντής (εμπορική και επιχειρησιακή λειτουργία): Γιάννης Παντελιάδης
Διευθυντής Πωλήσεων: Άγγελος Στανωτάς • Sales Coordinator: Χριστίνα Σιδηροπούλου
Αρχισυντάκτης: Γιάννης Παλιούρης • Office Manager - Συνδρομές: Διονυσία Αγγέλου • Project Manager: Δέσποινα Βασιλοπούλου
Executive Assistant: Μαρία Σακελλαρίδη • Digital Art Director: ArDiDesign • Τεχνική Υποστήριξη: Θανάσης Βιρβίλης

Πληροφορίες - Διαφήμιση: sales@smesdaily.com, Δελτία τύπου: media@smesdaily.com

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 
NEWSLETTER  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

€380 εκατ. για 168 νέα πράσινα έργα  
σε όλη την Ευρώπη - H ελληνική συμμετοχή

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ύψους άνω των €380 
εκατ. για 168 νέα έργα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE 
για το περιβάλλον και τη δράση για το κλί-
μα, ενέκρινε την Τετάρτη, 23 Νομεβρίου, η 
Κομισιόν.
Τα έργα LIFE βρίσκονται στον πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και μπο-
ρούν να βοηθήσουν την ΕΕ να γίνει κλιματι-
κά ουδέτερη έως το 2050, όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, επιτυγχάνοντας τους 
κλιματικούς, ενεργειακούς και περιβαλλοντι-
κούς της στόχους.
Στηρίζουν τη βιοποικιλότητα, την αποκατά-
σταση της φύσης και μια κυκλική οικονο-
μία, συμβάλλοντας παράλληλα στη μετάβα-
ση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε όλη την 
ήπειρο.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί αύξηση κατά 
27% σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προ-
ηγούμενου έτους και θα κινητοποιήσει συνο-
λικές επενδύσεις άνω των €562 εκατ. Έργα 
από όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ θα επω-
φεληθούν από αυτή την ενωσιακή χρηματο-
δότηση, στο πλαίσιο των εξής τεσσάρων θε-
μάτων (υποπρογραμμάτων):

• φύση και βιοποικιλότητα
• κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής
• μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και 

προσαρμογή σ’ αυτήν
• μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Δείτε αναλυτικά τα έργα που αφορούν την 
Ελλάδα, εδώ.
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