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1. Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ για τουριστικές επιχειρήσεις 
 
Tο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε επικείμενη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ, 

προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες 

επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. 

➢ Προϋπολογισμός 

350 εκατ. €.  

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
Θα είναι μικρομεσαίες και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις: 

✓ Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια,  

✓ τουριστικά γραφεία / πρακτορεία,  

✓ επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.  

✓ Υπό προϋποθέσεις θα είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με το 

καθεστώς της δικαιοχρησίας (franchise). 

 

➢ Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

✓ Νόμιμη λειτουργία. 

✓ Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα). 

✓ Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%. 

✓ Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής 

εργασίας. 

✓ Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ(Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ). 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Επιδότηση / Επιχορήγηση  
 

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα του 2019: 

✓ σε ποσοστό 5% για τα καταλύματα και  

✓ στο 2,5% για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.  

✓ Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2019 ή το 2020 θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.. 

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

 

2. Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» 
 

➢ Τι αφορά 
 

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των 

αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα 

τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ 

καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την 

ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους..  

➢ Προϋπολογισμός 

20 εκατ. € 

 

➢ Επιδότηση / Επιχορήγηση  
Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα 

του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. 

 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως 

ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, 

που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 

31/12/2020. Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα. 

 

➢ Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

http://www.ando.gr/
http://www.mindev.gov.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-350-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%af/
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✓ Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». 

✓ Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020 

✓ Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την 

δημοσίευση της Πρόσκλησης. 

✓ Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 

✓ Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την 

ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής: 

✓ Επιχορήγηση 2.000 ευρώ με Έσοδα        0 =< 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ 

✓ Επιχορήγηση 1.500 ευρώ με Έσοδα  20.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ 

✓ Επιχορήγηση 1.000 ευρώ με Έσοδα  40.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ 

✓ Επιχορήγηση 500 ευρώ με Έσοδα     60.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως 

ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ. 

 

➢ Επιδοτούμενες Δαπάνες 
✓ Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: Η/Υ, 

laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, 

scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής. 

✓ Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης 

κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια 

επιχορήγησης. 

✓ Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις 

κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων 

λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων. 

 

➢ Διαδικασία / Περίοδος υποβολής 
 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση 

www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων». 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε 

διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου 

κωδικού,  ορίζεται στο διάστημα από 16/6/2021 έως 30/7/2021. 

 

➢ Σχετικά αρχεία πρόσκλησης 
 

Προκήρυξη Δράσης   
 

➢ Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  

  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5270/epanek_210601_Prokirixi_Dikigoroi.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=
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3. Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων 
Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία 

της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των 

γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα. 

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών 

(στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), 

μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων 

δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. 

➢ Προϋπολογισμός 

16 εκατ. €.  

 
➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες διατηρούν 

αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της οικίας τους χώρο. 

 

➢ Επιδότηση / Επιχορήγηση  

Έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση. 

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για 
την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. 

Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και 
αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την 
απόφαση χρηματοδότησής 

➢ Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Αναλυτικά Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο 
εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ' αποκοπή ποσού, 
μπορούν να είναι οι ακόλουθες: 

✓ Ενοίκια επαγγελματικού χώρου. 
✓ Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, 

θέρμανσης,κλπ. 
✓ Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.) 
✓ Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, 

αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, 
εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.). 

✓ Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών. 
✓ Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου). 

http://www.ando.gr/
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✓ Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης. 

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού,  προορίζεται για την 
κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. 

➢ Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

✓ Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020. 
✓ Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό 

έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.  
✓ Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού 

εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις 
που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο 
ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου 
Ε3 του έτους 2019, 

✓ Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού 
εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. 

✓ Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014. 
✓ Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του 
δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και 
ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους 
επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο 
της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

➢ Περίοδος υποβολής 
 

από 31/05/2021 έως και 28/07/2021  

➢ Πρόσκληση 
 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση  

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία  

 
4. Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

➢ Τι αφορά 
 

Υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη 

δημιουργία τουλάχιστον μίας θέσης εργασίας. 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prokhryxh_gymnasthria-paidotopoi.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=79&cs=
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H δράση στοχεύει στη δημιουργία/ ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της 

συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και 

ειδικών ομάδων του πληθυσμού και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων 

θέσεων. 

➢ Προϋπολογισμός 

1 εκατ. €.  

 

➢ Επενδυτικά Σχέδια και Επιδότηση 
 

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ 

έως 100.000€    

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 
✓ Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 
➢ Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 

✓ Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σελ. 25 της Πρόσκλησης 

 

➢ Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

✓ Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στη σελ. 20 της Πρόσκλησης 

 

➢ Περίοδος υποβολής 
 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 

Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων είναι από 26/04/2021 και ώρα 13.00 έως 

και 30/06/2021 και ώρα 15:00. 

 

➢ Σχετικά αρχεία πρόσκλησης 
 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 

ΕΝΤΥΠΟ-Ι2 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΟ ΠΕΠ ΝΑ 

Έγκριση ερωτήσεων-απαντήσεων 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5268/pepna_210528_1h_Trop_KALO.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/ENTYPO-I2_kalo_notio.xlsx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/EGHEIRIDIO_YPOVOLIS_AITISIS_HRIMATODOTISIS_KALO_PEP_NA_2.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A.P._2039_Egkrisi_erotiseon-apantiseon.pdf
https://pepna.gr/el/calls/epihorigisi-foreon-koinonikis-kai-allileggyas-oikonomias-stin-perifereia-notioy-aigaioy


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 7 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
5. Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου «Ενωμένη 

Ευρώπη, Ελλάδα και Πολιτική Συνοχής» 
 
Συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια 

καθοριστική στιγμή για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, την οικονομική ανάπτυξη και 

την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η χώρα μας αποτελεί πλέον συστατικό μέλος της ευρωπαϊκής 

οικογένειας. 

Μαζί συμπληρώνονται τριάντα πέντε χρόνια από τη νομική κατοχύρωση της περιφερειακής 

ανάπτυξης στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Ενδεχομένως είναι λιγότερο γνωστό πως, οι διεργασίες 

για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Συνοχής ουσιαστικά ξεκινούν με αφορμή τη συμφωνία σύνδεσης 

της Ελλάδας με την ΕΟΚ και σχηματοποιούνται με την ανάπτυξη των Διαρθρωτικών Ταμείων 

(1986) προκειμένου η EE να ανταποκριθεί στην πρόκληση της εισόδου της Ελλάδας, της Ισπανίας 

και της Πορτογαλίας, χωρών δηλαδή με σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση. Η Πολιτική Συνοχής 

γρήγορα αναδείχτηκε στο κύριο εργαλείο για τη διαρθρωτική προσαρμογή των ευρωπαϊκών 

περιφερειών και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Οι ελληνικές περιφέρειες τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες ωφελήθηκαν πολλαπλώς από τα 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ποιοτικά. Χιλιάδες 

επενδυτικά σχέδια ενισχύθηκαν, κρίσιμες δομές της δημόσιας διοίκησης εκσυγχρονίστηκαν, 

βασικές υποδομές μεταφορών αναβαθμίστηκαν, το σύστημα κοινωνικής προστασίας 

ενδυναμώθηκε. Η Ελλάδα είναι πλέον μία αναπτυγμένη χώρα και οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι 

συνέβαλαν σε αυτό.Η Πολιτική Συνοχής αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικές προκλήσεις. Μεγάλος 

αριθμός ευρωπαϊκών περιφερειών (ανάμεσά τους το σύνολο των ελληνικών) αποκλίνει αντί να 

συγκλίνει. Η πρόσφατη περιπέτεια της πανδημίας οδήγησε σε όξυνση των περιφερειακών και ενδο-

περιφερειακών ανισοτήτων επιβεβαιώνοντας τη σημασία της περιφερειακότητας. Είναι πλέον 

πασιφανής η αναγκαιότητα λειτουργίας ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού 

εργαλείου ενίσχυσης των δημοσίων επενδύσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες για την 

ενίσχυση του οικονομικού μετασχηματισμού τους. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η πρωτόγνωρη οικονομική απάντηση της EE στην 

πανδημία, θέτει δύο «υπαρξιακά» ζητήματα για την Πολιτική Συνοχής. Πρώτον, επιβάλει την 

αναζήτηση συνεργειών για την προσθετικότητα των δράσεών τους, αλλά και για τη διασφάλιση της 

επίτευξης των στόχων της περιφερειακής ανάπτυξης. Δεύτερον, οφείλει να εξετάσει σοβαρά τις 

ακολουθούμενες (ολοένα περισσότερο γραφειοκρατικές) διαδικασίες εφαρμογής των 

Διαρθρωτικών Ταμείων σε εντυπωσιακή αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Στο επόμενο διάστημα είναι βέβαιο πως η συζήτηση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής θα 

ξεκινήσει και η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτήν. 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Τα νέα του ΕΣΠΑ 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1368

