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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  

του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ» 

  
Ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου η αξιολόγηση των φακέλων από τον ΕΦΕΠΑΕ 

  

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 πρόκειται να ολοκληρωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέ-

ας Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα») η διαδικα-

σία αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», 

για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττο-

νται από την πανδημία covid-19. 

Ειδικότερα, στις 31 Μαρτίου αναμένεται να σταλούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από 

τον ΕΦΕΠΑΕ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμέ-

νου να συνεδριάσει η Γνωμοδοτική Επιτροπή και στη συνέχεια να υπογραφεί από τον Περι-

φερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο η απόφαση ένταξης ή απόρριψης των προτάσεων. Θα ακο-

λουθήσει  τις πρώτες ημέρες του Απριλίου η ανάρτηση των πινάκων των επιτυχόντων και των 

αποτυχόντων του Προγράμματος.  

Οι επιτυχόντες θα κληθούν άμεσα και χωρίς να περιμένουν την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, 

να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εισπράξουν το ποσό της ενίσχυ-

σης που τους αναλογεί.  

Οι αποτυχόντες θα έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία 10 ημερών για να υποβάλουν τις εν-

στάσεις τους. Στην περίπτωση κατά την οποία η ένσταση κριθεί θετικά, ο δικαιούχος εντάσ-

σεται στο Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του, 

χωρίς να βλάπτεται κανένας από τους επιτυχόντες.  

Συνολικά στο Νότιο Αιγαίο υπεβλήθησαν 10.109 φάκελοι προς ένταξη στο Πρόγραμμα 

«ΝΗΣΙδΑ», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 35.000.000 € και χωρίζεται σύμφωνα 

με τις 4 κατηγορίες δικαιούχων, ως εξής: 

 Δικαιούχοι κατηγορίας Α  (Δευτερογενής τομέας - Χονδρικό εμπόριο): 9% του συνολικού 

προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 

 Δικαιούχοι κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας - Τουρισμός - Υπηρεσίες): 34% του συνολι-

κού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 



 Δικαιούχοι κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας - Εμπόριο): 43% του συνολικού προϋπολο-

γισμού δημόσιας δαπάνης 

 Δικαιούχοι κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας - Εστίαση) : 14% του συνολικού προϋπολο-

γισμού δημόσιας δαπάνης 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιαιτερότητα του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ» έναντι των αντίστοι-

χων προγραμμάτων των άλλων Περιφερειών είναι ότι, πρώτη στην Ελλάδα η Περιφέρεια Νο-

τίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου δημιούργησε δύο δια-

κριτές κατηγορίες και διέθεσε διακριτό, εγγυημένο κεφάλαιο για δύο κλάδους της οικονομί-

ας:  

 -  για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τομέα που μέχρι σήμε-

ρα απουσίαζε σταθερά από τις ενισχύσεις μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προ-

γράμματα, διαθέτοντας για την κατηγορία αυτή κεφάλαιο 15.000.000 €. 

 -  για την εστίαση που ως τομέας επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία, διαθέτοντας για την 

κατηγορία αυτή κεφάλαιο 5.000.000  €. 


