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ΕΒΕΘ

Στη 30η συνάντηση δικτύωσης του Erasmus  
for Young Entrepreneurs
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ της πρόσφατης έγκρισης και 
έναρξης του έργου COLUMBUS 10, το ΕΒΕΘ 
συμμετείχε στην 30η συνάντηση δικτύωσης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus 
for Young Entrepreneurs (Erasmus Νέοι 
Επιχειρηματίες), στο πλαίσιο του οποίου υλο-
ποιείται το εν λόγω έργο. 
Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Santiago de 
Compostela της Ισπανίας, στις 7-8 Μαρτίου 
2023, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 
200 εκπροσώπων και στελεχών:
• Επιμελητηρίων
• θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
• ερευνητικών κέντρων
• της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών και οργανι-
σμών, νέων και έμπειρων επιχειρηματιών. 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Erasmus for Young 
Entrepreneurs (ΕΥΕ) είναι ένα πρόγραμμα δι-
ασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέ-
ρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την 
ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπει-
ρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μι-
κρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέ-
χουσες στο πρόγραμμα χώρες. Από την άλλη 

μεριά, οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες επω-
φελούνται από την φρέσκια ματιά και τις εξει-
δικευμένες δεξιότητες του νέου επιχειρημα-
τία, ενώ και οι δύο πλευρές αποκτούν μια πο-
λύτιμη διακρατική δικτύωση. 
Το COLUMBUS 10 ξεκίνησε να υλοποιείται 
την 01/02/2023 και θα διαρκέσει 4 χρόνια. 
Στο πλαίσιό του, το ΕΒΕΘ έχει αναλάβει να 
υποστηρίξει περίπου 20 νέους επιχειρηματί-
ες από όλη την Ελλάδα προκειμένου να συ-
νεργαστούν με πεπειραμένους επιχειρηματί-
ες άλλων χωρών, αλλά και ισάριθμους νέους 
επιχειρηματίες από άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες προκειμένου να φιλοξενηθούν στη χώ-
ρα μας, με τη συνεργασία Ελλήνων έμπειρων 
επιχειρηματιών. 

https://www.praktiker.gr/Business-Services?utm_source=SMEs&utm_medium=newsletter&utm_campaign=B2B2023
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Υψηλό ενδιαφέρον από τις μικρομεσαίες  
- Η ανάγκη και το ζητούμενο

Η ΔΙΑΘΕΣΗ των ελληνικών μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων για επενδύσεις ήταν εμφανής ήδη 
από το α' εξάμηνο του 2021, όταν σχεδόν το ½ 
του τομέα δήλωνε πρόθυμο να ενταχθεί σε κά-
ποια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο βαθμός 

ενδιαφέροντος δείχνει να είναι πλέον παγιωμέ-
νος σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ενώ σταδιακά 
αυξάνεται και ο βαθμός ετοιμότητας, σύμφω-
να με έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.

Συνολικά διεξήχθησαν 600 συνεντεύξεις:
• 342 επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 

€1 εκατ. (ελεύθεροι επαγγελματίες, 
ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, 
ΑΕ)

• 258 επιχειρήσεις με τζίρο από €1 - €10 
εκατ. (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ)

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Συγκεκριμένα, το 14% του τομέα δηλώνει ότι 
έχει σχηματοποιημένα επενδυτικά σχέδια 
(από 1% ένα χρόνο πριν), με εκτιμώμενο ύψος 
επενδύσεων της τάξης των €2,8 δισ. (από 
€0,2 δισ. ένα χρόνο πριν). Υψηλότερη κινη-
τικότητα σημειώνεται στα μεγαλύτερα μεγέ-
θη επιχειρήσεων, τόσο σε όρους επενδυτικής 
διάθεσης (58% των μεσαίων, έναντι 43% των 
πολύ μικρών) όσο και ετοιμότητας (με ενεργό 
ενδιαφέρον από 19% των μεσαίων, έναντι μό-
λις 6% των πολύ μικρών).

https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/Group/meletes-oikonomikes-analuseis/elliniki-epixeirimatikotita/analuseis-meletes-gia-mikromesaies-epixeiriseis/RRF_2022_H2.pdf?rev=5213b96a72cd491cb6f7f832a03ad0d0
https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/Group/meletes-oikonomikes-analuseis/elliniki-epixeirimatikotita/analuseis-meletes-gia-mikromesaies-epixeiriseis/RRF_2022_H2.pdf?rev=5213b96a72cd491cb6f7f832a03ad0d0
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Όσον αφορά τον τύπο προωθούμενων επεν-
δύσεων, ως αιχμή του δόρατος ξεχωρίζουν:
• οι ψηφιακές επενδύσεις (κυρίως από 

επιχειρήσεις εμπορίου)
• καθώς και οι πράσινες επενδύσεις 

(κυρίως από βιομηχανίες)

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Δεδομένου του σταθερά υψηλού ενδια-
φέροντος των ΜμΕ για χρήση του Ταμείου 
Ανάκαμψης, ζητούμενο παραμένει η όσο 
το δυνατόν ταχύτερη κινητοποίησή τους. 
Σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυν-
ση αντανακλά το γεγονός ότι το 1/5 από τις 
ΜμΕ που ενδιαφέρονται έχει ήδη προχωρή-
σει στην κατάρτιση συγκεκριμένου επενδυτι-
κού σχεδίου.

Ακόμα πιο σημαντική είναι η εξέλιξη ότι το 
41% των ΜμΕ με σχηματοποιημένα επενδυτι-
κά σχέδια δηλώνει ότι αναμένει να έχουν ολο-
κληρωθεί εντός του 2023 και συνεπώς φέτος 
αναμένεται να γίνει ορατή η πρώτη αναπτυξι-
ακή ώθηση από το Ταμείο Ανάπτυξης.

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι αν και η 
επιτάχυνση της κινητικότητας των ΜμΕ είναι 
εμφανής, απαιτείται περαιτέρω επαγρύπνη-
ση καθώς το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου 
είναι δεδομένο (με το 1/3 των δανειακών του 
πόρων να έχει ήδη συνδεθεί με υποβληθέντα 
επενδυτικά σχέδια).

Συνοψίζοντας, προκειμένου το υψηλό επεν-
δυτικό ενδιαφέρον από τις ΜμΕ να μπορέσει 
να μετουσιωθεί πλήρως σε πράξη, αναδει-
κνύεται η ανάγκη:

• για περαιτέρω παροχή τεχνικής 
βοήθειας στη σύνταξη δυνητικά 
επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων

• όσο και η σημασία παράλληλης 
αξιοποίησης συμπληρωματικών 
χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως ΕΣΠΑ 
και Αναπτυξιακός)

Συνεπώς, η υψηλή διαθεσιμότητα πόρων σε 
συνδυασμό με την επενδυτική ορμή που ανα-
γνωρίζουμε στις ΜμΕ συνιστά μια μοναδι-
κή συγκυρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.
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Γ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ (ΚΕΕΕ)

Θετική η αύξηση του κατώτατου μισθού  
για επιχειρήσεις & εργαζομένους

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ στα 
επίπεδα των €780, όπως ανακοινώθηκε από 
την κυβέρνηση, βρίσκει σύμφωνους τους επι-
χειρηματίες στο σύνολό τους, καθώς ως μέ-
τρο καταφέρνει να ισορροπήσει τη διαφορά η 
οποία προκύπτει από της αύξηση του πληθω-
ρισμού και το ρυθμό ανάπτυξης αλλά και την 
αύξηση στο κόστος λειτουργίας σχεδόν όλων 
των επιχειρήσεων, σημείωσε ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, 
Γιάννης Μασούτης.
Πρόσθεσε, δε, ότι η κυβέρνηση, έπειτα από 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
αποφάσισε την αύξηση αυτή με γνώμονα να 
δύνανται να την υποστηρίξουν, τόσο οι μι-
κρομεσαίες όσο και οι μεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις, από όλους τους κλάδους της παρα-
γωγικής οικονομίας.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Όπως επισημαίνει ο Γ. Μασούτης, η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υποστήριξε 

και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι εργα-
ζόμενοι και οι επιχειρήσεις μπορούν να απο-
τελέσουν τον πρωταρχικό πυλώνα της ανά-
πτυξης της οικονομίας και της κοινωνικής 
συνοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα αύξηση κατά 9,4%, 
η οποία θα προστεθεί στις δύο αυξήσεις της 
προηγούμενης περιόδου, παράλληλα με τις 
μεταρρυθμίσεις, τις καινοτόμες δράσεις και 
τα νέα προγράμματα για την ενίσχυση της ερ-
γασίας, έχουν σκοπό αφενός την τόνωση της 
απασχόλησης και αφετέρου τη μείωση της 
ανεργίας – η οποία υπολογίζεται κατά περί-
που έξι ποσοστιαίες μονάδες.

"Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των 
αποδοχών, με μια σειρά από μέτρα, όπως φο-
ροαπαλλαγές και μειωμένες ασφαλιστικές ει-
σφορές, συνιστούν θετική εξέλιξη για τις επι-
χειρήσεις και τους εργαζομένους, αλλά και 
συνολικά για την κοινωνία", δήλωσε ο πρόε-
δρος της ΚΕΕΕ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακόμα €4,1 εκατ. για ενίσχυση λόγω ουκρανικού

ΕΚΔΟΘΗΚΕ η 2η πρόσκληση του μέτρου 
"Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωρ-
γούς και ΜμΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από 
τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία", του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, συνολι-
κής δημόσιας δαπάνης €4,1 εκατ.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης καλού-
νται οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι κτη-
νοτρόφοι ΕΑΕ έτους 2021 των κλάδων αι-
γο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας να υπο-
βάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πλη-

ρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 
17/03/2023 έως 23/03/2023.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να 
ενταχθούν στο μέτρο, υποβάλλουν προς 
την ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλο-
ποίηση του Μέτρου. Η εγγραφή στο εν λόγω 
σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 
στον ιστότοπο eae.opekepe.gov.gr.

Επισημαίνεται ότι μέσα και από τις δύο προ-
σκλήσεις του εν λόγω μέτρου διατέθηκαν συ-
νολικά για τη στήριξη της κτηνοτροφίας πό-
ροι της τάξης των €98,3 εκατ.
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