
 

 

Α. ΕΠΑ και Εθνικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα 

Τν ΔΣΠΑ 2014-2020 απνηειεί ην θπξηόηεξν εξγαιείν ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Οη κνξθέο εληζρύζεσλ είλαη θαηά θαλόλα κε επηζηξεπηέεο επηρνξεγήζεηο-
επηδνηήζεηο ελώ επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζύγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά-
ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία κε ηελ ππνζηήξημεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 
ρώξαο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ΔΣΠΑ πέξα από ηε γεληθή ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο δηαζέηεη 
ηζηνζειίδεο γηα θάζε επηρεηξεζηαθό θαη ηνκεαθό πξόγξακκα ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη θαη δξάζεηο ελίζρπζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.   

Σε επίπεδν εζληθώλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο πέξα από ην Πξόγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ππάξρεη ν Αλαπηπμηαθόο-Δπελδπηηθόο Νόκνο 4399/2016 ν 
νπνίνο καδί κε ηνπο πξνεγνύκελνπο λόκνπο 3299/2004 θαη 3908/2011 απνηεινύλ 
ηνπο βαζηθνύο ππιώλεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ν ΟΑΔΓ γηα 
ηε ρξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο ησλ αλέξγσλ 
(εθηόο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ από ην ΔΣΠΑ 2014-2020). 

Σην άκεζν ρξνληθό δηάζηεκα ζα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηνπ ΔΣΠΑ 2021-2027 όπνπ νη 
πεξηζζόηεξεο πεγέο ζα πξνζαξκνζηνύλ αλαιόγσο σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο 
ελώ επίζεο ζα ππάξμνπλ θαη νη νπνίεο ζα εκπινπηίζνπλ ην παξόλ αξρείν.  

 

Α1  ΠΗΓΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΠΑ 2014-2020 

 www.espa.gr (θεληξηθή ζειίδα ΔΣΠΑ κε αλαθνξά ζε πξνγξάκκαηα όισλ ησλ ηνκεαθώλ 
θαη επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

 www.antagonistikotita.gr (Δ.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα-Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-Καηλνηνκία 
(ΔΠΑλΔΚ) Πξνγξάκκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο, έξεπλαο-ηερλνινγίαο, θαηλνηνκίαο, 
εγγπήζεηο, δάλεηα, θ.ι.π. ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία) 
 
Δηδηθέο ζειίδεο Φνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑλΔΚ θαη επξύηεξα : 
 
 www.gsrt.gr 

(Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο-Τερλνινγίαο : Πξνγξάκκαηα απνθιεηζηηθά γηα 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο-ηερλνινγίαο). 

 www.efepae.gr (Δλδηάκεζνο Φνξέαο Γηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ, Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ). 

 https://www.ktpae.gr/ (Eλδηάκεζνο Φνξέαο ΔΠΑλΔΚ γηα έξγα ςεθηαθνύ 
κεηαζρεκαηηζκνύ θαη γεληθόηεξα θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο). 

 
 http://www.ggb.gr (Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο : πξνγξάκκαηα-ελεκέξσζε γηα ηε 

βηνκεραλία, κεηαπνίεζε, θαηλνηνκία θαη γεληθόηεξα ηελ παξαγσγή). 
 
 http://eysed.gge.gov.gr/ (Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Βηνκεραλίαο, 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (ΔΥΓΔ-ΒΔΚ) : Πξνγξάκκαηα θαη 
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http://www.efepae.gr/
https://www.ktpae.gr/
http://www.ggb.gr/
http://eysed.gge.gov.gr/


ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνπ ηνκείο πεξηβάιινληνο, 
βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ, θαηαλαισηή). 

 

 www.pepkm.gr (Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο : Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο). 
 
 

 www.interreg.gr (θεληξηθή ζειίδα κε ηα πξνγξάκκαηα δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο) 
 
Δηδηθέο ππνζειίδεο : 
 https://greece-cyprus.eu/ (Eιιάδα-Κύπξνο) 
 http://www.greece-bulgaria.eu/ (Διιάδα-Βνπιγαξία) 
 https://greece-italy.eu/ (Διιάδα-Ιηαιία) 
 https://greece-albania.eu/ (Διιάδα-Αιβαλία) 
 http://www.ipa-cbc-programme.eu/ (Διιάδα-Γεκνθξαηία Βόξεηαο Μαθεδνλίαο) 
 https://urbact.eu/urbact-in-greece-cyprus (πξνγξάκκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο Διιάδα-

Κύπξνο) 
 

 www.minagric.gr (Δ.Π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 : πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο αγξνηώλ θαη κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνύο παξαγσγήο, 
πξνγξάκκαηα LEADER,επηρεηξήζεηο εθηόο γεσξγηθνύ ηνκέα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο). 

 

     Δηδηθέο ζειίδεο Φνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: 

 www.aneth.gr (Φνξέαο Γηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ 
Θεζζαινλίθεο) 

 https://pieriki-anaptixiaki.gr/ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Πηεξίαο). 
 http://www.anhma.gr/(Φνξέαο Γηαρείξηζεο CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Ηκαζίαο). 
 http://www.anpe.gr/ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Πέιιαο). 
 https://www.aneser.gr/(Φνξέαο Γηαρείξηζεο CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Σεξξώλ). 
 https://www.anki.gr/(Φνξέαο Γηαρείξηζεο CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Κηιθίο). 
 https://www.anetxa.gr/ (Φνξέαο Γηαρείξηζεο CCLD/LEADER γηα ηελ ΠΔ Φαιθηδηθήο). 

 

 https://www.alieia.gr (Δ.Π. Θάιαζζα θαη Αιηεία 2014-2020 πξνγξάκκαηα 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο γαιάδηαο αλάπηπμεο). 
 

 www.epanad.gr, www.edull.gr , www.epdm (Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα γηα πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο, δηα βίνπ κάζεζεο). 

 

 www.oaed.gr (ΟΑΔΓ, γηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηάξηηζεο 
αλέξγσλ). 
 

 

Α1  ΠΗΓΕ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 2014-2020 

 

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/default.htm (προγράμματα-ενιςχφςεισ μζςω του 

Επενδυτικοφ-Αναπτυξιακοφ Νόμου) 

www.oaed.gr (ΟΑΕΔ, για προγράμματα ενίςχυςησ επιχειρηματικότητασ και κατάρτιςησ 

ανζργων). 
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