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SMEUNITED

Τι ζητούν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ  
για να μείνουν ζωντανές

"ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ κοινές 
λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου 
να διαφυλάξουμε τα επιτεύγματα της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης. Σε αυτήν την κρίσι-
μη στιγμή, πρέπει επίσης να διασφαλίσου-
με τη διατήρηση του βασικού ιστού της οι-
κονομίας μας, των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ών μας". Με αυτή τη φράση περιέγραψε ο 
Petri Salminen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Βιοτεχνικών, Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEunited), το πε-
ριβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λει-
τουργήσουν οι ευρωπαϊκές ΜμΕ, στην παρού-
σα συγκυρία.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη συ-
νέλευση των ΜμΕ στην Πράγα, υπενθύμισε 
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόλις είχαν 
ανακάμψει από την πανδημία όταν επλήγη-
σαν από τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής 
στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι παρόλο που 
οι επιχειρηματίες έχουν συνηθίσει να διαχει-
ρίζονται κινδύνους και απροσδόκητες κατα-
στάσεις σχεδόν καθημερινά, οι ευρωπαϊκές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ειδικά 
τώρα όλη την υποστήριξη που μπορούν να λά-
βουν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 

λήψης αποφάσεων.

"ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ"
Ο P. Salminen χαιρέτισε τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι στιγμής, 
και κάλεσε τις κυβερνήσεις να λάβουν στο-
χευμένα μέτρα για να επιτρέψουν στις επιχει-
ρήσεις να επιβιώσουν από αυτήν την κρίση. 
Πρόσθεσε, δε, ότι οι ΜμΕ υπολογίζουν σε πε-
ραιτέρω βήματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από 
το Συμβούλιο Ενέργειας στις 13 Δεκεμβρίου.

Αναφερόμενος σε ομιλία του ευρωπαίου επι-
τρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Thierry, Breton, 
ο πρόεδρος της SMEunited, επέμεινε ότι 
οι καθυστερήσεις στις συναλλαγές πρέπει 
να σταματήσουν τώρα. Επιπλέον, ζήτησε να 
παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση ώστε 
να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των μικρομε-
σαίων σε κεφάλαια προκειμένου αυτές να 
επενδύσουν.

Τέλος, έθιξε το ζήτημα ανάπτυξης δεξιοτήτων 
και έκλεισε την τοποθέτησή του με μια προει-
δοποίηση για "ρυθμιστική κρίση", όταν οι επι-
χειρηματίες θα έρθουν αντιμέτωποι με όλους 
τους νέους κανόνες που προέρχονται από ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο.

https://www.smeunited.eu/admin/storage/smeunited/20221129-smeassembly-speech-president-salminen.pdf
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

To... Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων και τα Big Data

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ θα πραγμα-
τοποιηθεί, την Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 2022, 
η παρουσίαση του ερευνητικού έργου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο “Ιατρείο 
Μικρών Επιχειρήσεων - IME”. Πρόκειται για 
έργο το οποίο αφορά την ανάπτυξη μίας on-
line υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρή-
σεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντι-
μετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργί-
ας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

BIG DATA ΚΑΙ BUSINESS ANALYTICS
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια ψηφια-
κή πλατφόρμα και ένα μοντέλο διαχείρισης 
και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων 
(big data) με σύγχρονες τεχνολογίες επεξερ-
γασίας και αξιοποίησης (business analytics). 
Με την υπηρεσία, η μικρή επιχείρηση απο-
κτά πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, 
η οποία της παρέχει διάγνωση, επιχειρηματι-
κές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει και οι οποίες σε σημα-
ντικό βαθμό προσφέρονται δωρεάν. Επιπλέον, 
μέσω του έργου έχει διαμορφωθεί ένα ψη-
φιακό εργαλείο εξειδικευμένης υποστήρι-
ξης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις.

Στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχουν τρία 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

• το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ)

• το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)

• το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ)
Στο σχήμα συμβάλει ως επιχειρηματικός εταί-
ρος η Επιχείρηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Grant Thornton.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το έργο έχει ως βασικό στόχο τη σύνδεση 
της έρευνας και της καινοτομίας με την επι-
χειρηματικότητα για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των 
μικρών επιχειρήσεων, που έχουν τη δυνα-
τότητα να αυξήσουν την εγχώρια προστιθέ-
μενη αξία. 
Είναι συμβατό με τις προτεραιότητες που 
έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τό-
νωση της έρευνας και της καινοτομίας στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της για την "Έξυπνη 
Εξειδίκευση" και του "Προγράμματος 
Περιφερειακής Καινοτομίας (ΠΠΚ)".

https://ime.uth.gr/
https://ime.uth.gr/


https://www.adus.gr/el/?utm_source=smedaily&utm_medium=oloselidiktxsmedaily1122
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για πρόγραμμα  
ενίσχυσης €34,4 εκατ.

ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ και θα βρίσκεται σε ισχύ - 
έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και 
σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Δεκεμβρίου - 
η υποβολή αίτησων ενίσχυσης από τους εν-
διαφερόμενους δικαιούχους για το υποέρ-
γο "Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών", της δρά-
σης "Προτάσεις Δράσεων στον Τομέα της 
Υδατοκαλλιέργειας", που χρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για 
την περίοδο 2022-2025.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, η δημόσια 
ενίσχυση ανέρχεται σε €34,4 εκατ. και η γεω-
γραφική περιοχή εφαρμογής του υποέργου εί-
ναι το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Στο πλαίσιο του υποέργου, δικαιούχοι δύναται 
να κριθούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της
υδατοκαλλιέργειας, στην παραγωγή, μετα-
ποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.

Οι παραπάνω δικαιούχοι αποτελούνται από νο-
μικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες, με την επιφύλαξη τυχόν 
ειδικότερων όρων:
• Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις 

παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων 
παραγωγών, αλιευτικοί συνεταιρισμοί, 
αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, 
διεπαγγελματικές οργανώσεις και 
ανώνυμες εταιρείες των οποίων η 
πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε 
συνεταιρισμούς 

• Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
και εταιρείες εμπορικού δικαίου

• Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης καθορίζονται τα ακόλουθα καθεστώτα 
ενισχύσεων:
• Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, 

η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και 
υποδομών για νερό και γη

• Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε 
εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την 

ενεργειακή απόδοση των επίγειων 
εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας

• Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα 
ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων 
ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα 
εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής 
ιχθυοτροφιών και τη μείωση του 
κόστους αναπαραγωγής / καλλιέργειας / 
εκμετάλλευσης

• Ενίσχυση της διαφοροποίησης του 
τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει 
δραστηριότητες και δράσεις για την 
ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση 
της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων 
τελικών προϊόντων

• Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα 
ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την 
επέκταση της έρευνας αγοράς, και 
δράσεων προώθησης με στόχο τον 
εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχων

• Έρευνα και καινοτομία, η οποία θα 
στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων 
μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών 
παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη 
νέων μεθόδων και τεχνολογιών 
αναπαραγωγής σε νέους τομείς

• Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα 
διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και 
θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, 
προωθητικές και επιχειρηματικές 
στρατηγικές

• Τράπεζα γενετικού υλικού για 
απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη 
ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα 
αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου 
να συμβάλει στην αποκατάσταση των 
φυσικών πληθυσμών και στη βελτίωση 
των τεχνικών αναπαραγωγής για τα 
εκτρεφόμενα είδη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ως κριτήρια επιλεξιμότητας, έχουν καθοριστεί 
τα εξής: 
• Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
• Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Επένδυση στην καινοτομία και στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό
• Βιωσιμότητα της επένδυσης
Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/ypoergo_ydatokaliergia071122/ypoergo_ydatokaliergia071122.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/draseis-anaptyksis-tis-ydatokalliergeias1/12754-ypoergo-enisxysi-ydatokalliergeion
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ΔΥΠΑ

Πέφτει η αυλαία για τις αιτήσεις 3.000 θέσεων 
εργασίας από επιχειρήσεις

ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 
15:00, λήγει η προθεσμία για την υποβο-
λή αιτήσεων επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για τις 3.000 θέσεις του γ’ 
κύκλου του "Προγράμματος επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 
ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο 
Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, 
με έμφαση στις γυναίκες".

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφα-
λιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέρ-
γων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης 
για 12 μήνες έχουν ως εξής:
• €467 μηνιαία / €5.598 ετήσια για 

ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
• €560 μηνιαία / €6.718 ετήσια για 

ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
• €606 μηνιαία / €7.277 ετήσια για 

μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
• €653 μηνιαία / €7.837 ετήσια για 

μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
• €700 € μηνιαία / €8.397 ετήσια για 

άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν, θα υποβάλουν την αίτη-
σή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, εδώ.

Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι της 
ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υπο-
ψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, 
την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα 
και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υπο-
ψηφίων για την πρόσληψη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση 
να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κα-
τά το τρίμηνο πριν από την αίτηση και να μην 
έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενί-
σχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμε-
να 3 έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα). Στην 
επιχορήγηση
συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώ-
ρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόμα-
τα αδείας.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(o3ngkevfhg5miep0zegq0ovn))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis
https://www.dypa.gov.gr/mekhri-aurio-oi-aitiseis-ghia-3000-theseis-erghasias-me-epidotisi-eos-8400-efrw-stin-perifereia-notioy-aighaioy-me-emfasi-stis-ghinaikes
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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

ΕΒΕΘ

Εργαστήριο δικτύωσης 
για την εξωστρέφεια 
των μικρομεσαίων

Eργαστήριο δικτύωσης με τίτλο "Μέσα ενί-
σχυσης της εξωστρέφειας  των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων", διοργανώνει το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.  

Το εργαστήριο διοργανώνεται, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου CREATIVE 
HUB και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 
Δεκεμβρίου 2022 στο Mediterranean Palace 
Hotel, στην Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου είναι το 
ακόλουθο:
• Τα βασικά βήματα για την ανάπτυξη 

της εξαγωγικής δραστηριότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Προγράμματα ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων και χρηματοδότησης των 
εξαγωγέων

• Μελέτη περίπτωσης: Η επιτυχημένη 
πορεία της VAMP ΑΕ προς την 
εξωστρέφεια

• Παρουσίαση του κέντρου μόδας που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου 
CREATIVE HUB

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από εθνικούς πόρους των χωρών που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας 
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".

Για δήλωση δωρεάν συμμετοχής, εδώ.
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