
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, 

βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Οι 

ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς:  

 

 Αγροδιατροφή 

 Ενέργεια 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Υγεία-Φάρμακα 

 Υλικά Κατασκευές 

 

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες 

επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 

Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση καθώς και 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011. 

 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά 

πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία 

είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την 

υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν 

σχέση μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος 

πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Εισοδηματικά 

κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων θα τεθούν στην Πρόσκληση 

του Προγράμματος. 



 

Όροι και προϋποθέσεις 

 

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα 

πρέπει:  

 Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται 

στον Οδηγό του Προγράμματος  

 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και 

μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα). 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης. 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο 

παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για 

τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος 

και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία 

ένταξης της πρότασης. 

 

Καθεστώς Ενίσχυσης 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) έως 60.000,00€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. 

 

 

  

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 

Το πρόγραμμα θα αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και 

την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. 

 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το 

Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

 

Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, 

μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, 

γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, 

διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή 

ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, 

χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, 

οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου 

επιχειρήσεων, λογιστή, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού 

κ.α. 

Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι της δράσης, είναι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι 

τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν 

συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν 

σχέση μισθωτής εργασίας.  

 



Όροι και προϋποθέσεις 

 

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα 

πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 

 Να είναι πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή 

ισοτίμων προς αυτά, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από 

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

 Να έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991.  

 Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε 

δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 

 Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και 

μόνο επενδυτικής πρότασης. 

 Η επαγγελματική τους δραστηριότητα να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης. 

 Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει 

το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) 

στην τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 

οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  

 

Καθεστώς Ενίσχυσης 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 έως 25.000€. 

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.  

 



Επιλέξιμες Δαπάνες και διάρκεια των Προγραμμάτων «Νεοφυής 

Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση της απασχόλησης πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης 

είναι: 

 

 ο αναγκαίος  επαγγελματικός παραγωγικός  εξοπλισμός σε ποσοστό έως 

40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου  

 το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, 

ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό 

αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία),  

 τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας 

(παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, 

εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, νομικά και 

λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού, κ.α.), 

 οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης,   

 το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως 

μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ), 

 ο γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.), 

 οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, 

 οι αμοιβές τρίτων. 

 

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους 

εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την 

ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

 

 

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων 

επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και έχει 

ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας. Οι 

στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:  

 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),  

 Υλικά / Κατασκευές,  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα,  

 Ενέργεια,  

 Περιβάλλον,  

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,  

 Υγεία. 

 

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της 

αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό 

τους την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της 

ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν 

επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:  

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν 

επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.  



 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις 

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία 

Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και 

Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις. 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται 

στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων. 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  

 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 

υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων 

με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές 

νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 

που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 

ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 

εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 

 να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο 

παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για 

τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και 

τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης 

της πρότασης.  

 

Καθεστώς Ενίσχυσης 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται  έργα συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €  

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών 

του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το 

ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την 

πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 



Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης 

είναι: 

 

 ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών 

υποδομών,  

 η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών 

δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της 

εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,  

 ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των 

επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών 

αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την 

αξιοποίηση μεθοδολογιών Design, 

 η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 

συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α, 

 η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), 

επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα, 

 οι αμοιβές τρίτων. 

 

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου 

προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της 

ρήτρας ευελιξίας.  

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού , για τον εκσυγχρονισμό τους, 

την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική 

και διεθνή  τουριστική αγορά. 

Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 

31/12/2013. 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν 

επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:  

 να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν 

επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.  

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις 

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και 

ατομικές  επιχειρήσεις. 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,  

 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται 

στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης  

 να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 

υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με 

αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται 

τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που 



απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές 

ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και 

εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 

 να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο 

παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη 

Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για 

τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και 

τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης 

της πρότασης.  

 

Καθεστώς ενίσχυσης 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 

ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000 €  

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών 

του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το 

ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την 

πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες  

 

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν 

επιχορήγησης για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι: 

 

 ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών 

υποδομών, 

 οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος, 

 οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες 

υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, 

κλπ), 



 οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, 

 η προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,  

 οι αμοιβές τρίτων. 

 

Σημειώνεται ότι και εδώ όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα είναι επιλέξιμο 

και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα 

απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας στο 

ΕΤΠΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων ΕΚΤ. 

 

Συνοψίζοντας επισημάνεται τέλος ότι: 

 

Και για τα τέσσερα ανωτέρω προγράμματα η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων 

ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Επίσης και τα τέσσερα αυτά προγράμματα είναι σε στάδιο προδημοσίευσης. Δεν 

υποβάλλονται αιτήσεις. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και 

αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι λοιποί όροι 

του προγράμματος καθώς και αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι 

οποίες θα τύχουν επιχορήγησης θα ορισθούν στην Πρόσκληση του 

Προγράμματος όταν αυτή εκδοθεί. 

 

 

Πηγή: www.espa.gr 

Επίλυσις ΕΠΕ 

 

http://www.espa.gr/

