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1. Ανοίγει η πλατφόρμα ΕΠΑνΕΚ για επιδότηση σε τουριστικές επιχειρήσεις έως 
400.000€ 

Από σήμερα το πρωί 16 Ιουνίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από τις τουριστικές 
επιχειρήσεις για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από 
την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
 

➢ Προϋπολογισμός 

350 εκατ. €. (για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 300 εκατ. 

ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις) 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
Είναι μικρομεσαίες και μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις: 

✓ Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια,  

✓ τουριστικά γραφεία / πρακτορεία,  

✓ επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.  

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

δικαιοχρησίας (franchise). 

 

➢ Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι: 

✓ Νόμιμη λειτουργία. 

✓ Να έχουν μέχρι την 31/12/2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα 
μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020, ο 
έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό 
Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις 

http://www.ando.gr/
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με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε 
κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας. 

✓ 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). 

 

➢ 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.. 

 

➢ Διαδικασία Υποβολής 
 
από 16/6/2021 έως 29/9/2021  
 
Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής στο ΠΣΚΕ. 
Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην 
περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε 
υποβολή ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Το δικαίωμα νέας 
υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη δράση. 
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από το λήπτη της ενίσχυσης 
(από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης), υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί 
αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και 5 εργάσιμων ημερών από την 
οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και 
έως 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης. 

 

➢ Πρόσκληση 

Πρόσκληση  

Περισσότερες Πληροφορίες 

 

  

 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/mis
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5276
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5276
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2. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 
 

➢ Τι αφορά 
Η δράση αφορά στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Η δράση συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών λόγω 
κινητικών αναπηριών κ.λπ. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και των μαθητών που 
χρήζουν συνεχούς υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον. 
Στόχος της πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των 
μαθητών με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της 
σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό 
προσλαμβάνεται, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για τους μαθητές που 
χρήζουν σχετικής υποστήριξης. Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές 
ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν 
σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική 
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 
παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες 
με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές 
αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 
σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στόχος της 
προτεινόμενης πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των 
μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, 
την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και εγκατάλειψης του σχολείου. 
 

➢ Προϋπολογισμός 

340.000 € 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΠΘ, Τομέας Υγείας 

 

➢ Διαδικασία / Περίοδος υποβολής 
 

από 10/5/2021 έως 16/7/2021. 

 

➢ Σχετικά αρχεία πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση 

Συνημμένα Πρόσκλησης 

  

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1708_07052021EkpaidYpost2021_-2022.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Synimmena_prosklisis_112.zip
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➢ Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   

 

3. Μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ- Μετασχηματισμός 

της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον 

 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη θα καθορίσουν 
την ευρωπαϊκή οικονομία για τα επόμενα χρόνια έως και δεκαετίες. 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, επιχειρεί να μετασχηματίσει την οικονομία σε μία πιο 
σύγχρονη, αποδοτική, ως προς τη χρήση των πόρων, ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά φιλική, 
με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, έχοντας ως στόχο την διατήρηση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ευρώπης. Ταυτόχρονα το Σχέδιο Ανάκαμψης για την ΕΕ αποσκοπεί στην 
προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας, ώστε να καταστεί πιο δίκαιη, 
βιώσιμη και ανθεκτική για το μέλλον. 

Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη αυτής της διπλής πρόκλησης μέσω 
της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και ιδεών, που προωθούν την γρήγορη και ανθεκτική 
ανάκαμψη και την προστασία των πόρων του περιβάλλοντος. Άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει 
πράσινο χωρίς γαλάζιο. 

Για την πλήρη ενσωμάτωση της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη 
Στρατηγική Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη 
γαλάζια οικονομία στην ΕΕ, στοχεύοντας στον οικονομικό μετασχηματισμό της ΕΕ. 
Στην ανακοίνωση της ΕΕ, για τη νέα προσέγγιση της γαλάζιας οικονομίας, υιοθετείται 
μια λεπτομερής ατζέντα για την συμβολή της γαλάζιας οικονομίας στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ. Αυτή η ατζέντα προσφέρει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
ενώ παράλληλα συμπληρώνει και άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σχετικά με τη βιοποικιλότητα, τα τρόφιμα, την κινητικότητα, την ασφάλεια, τα δεδομένα κ.α. 

Αντί για ένα εξαντλητικό σχέδιο δράσης, η νέα προσέγγιση παρέχει συνοχή στους τομείς της 
γαλάζιας οικονομίας, διευκολύνει τη συνύπαρξή και αναζητά συνέργειες στον θαλάσσιο χώρο, 
χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον. Ακόμα, υπογραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της καινοτομίας. 

 

➢ Σχετικά αρχεία 
 

Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/el/calls/exeidikeymeni-ekpaideytiki-ypostirixi-gia-tin-entaxi-mathiton-me-anapiria-i-kai-eidikes-1
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1371/CELEX_52021DC0240_EL_TXT.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1371

