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1. Προοπτικές και Προκλήσεις για το Νέο ΕΣΠΑ 2021- 2027 
 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12/09/2021 στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «Η 
επόμενη μέρα της πολιτικής συνοχής: Προκλήσεις και Προοπτικές», η οποία διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της παρουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, στην 85η 
ΔΕΘ. 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
μίλησε για την επόμενη μέρα της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά 
παρουσίασε στους παρευρισκόμενους και το νέο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) 2021-2027, που κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
Στην ομιλία του ο Υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη είναι έτοιμη να 
οικοδομήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις 
και η χώρα μας πρέπει και μπορεί να πρωτοστατήσει και να δείξει το δρόμο και στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη. 
Το νέο ΕΣΠΑ, διαθέτει 5 βασικούς πυλώνες, τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό 
μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση, τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις 
υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό, τις χωρικές επενδύσεις, καθώς και δύο 
ειδικούς στόχους για “Δίκαιη Μετάβαση” και “Τεχνική Βοήθεια”. 
Το στοίχημα, πάντως, για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το 
ευρωπαϊκό πακέτο, του ΕΣΠΑ, αλλά να το αξιοποιήσει κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Να θυμίσω ότι, στο παρελθόν, κονδύλια της 
ΕΕ για τις συνδυασμένες μεταφορές, λιμενικές και μεταφορικές υποδομές αξιοποιήθηκαν 
πλημμελώς, εν αντιθέσει με άλλες χώρες μέλη της ΕΕ, οι οποίες σήμερα στηρίζουν την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους στις βάσεις που τέθηκαν τότε, προβάλλοντας ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα». 
Ο κ. Τσακίρης έθεσε και ως προσωπικό του στόχο η Ελλάδα να μετατραπεί στον πράσινο 
πρωταθλητή της Ευρώπης, στόχος εφικτός αφού η χώρα μας έχει ήδη καταφέρει να είναι η 
6η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό eco- labeling, δηλαδή σε αριθμό οικολογικής 
σήμανσης προϊόντων και υπηρεσιών που ακολουθούν μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία και 
πρόσβαση σε ανταγωνιστικές αγορές. 
Τέλος, ο Υφυπουργός έκανε ειδική μνεία και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και 
της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας από αυτές, σε συνδυασμό με την υλοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων. Αυτή την πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα αποτελεί και «ειδικό στόχο» εντός του 
ΕΠΑνΕΚ, αναμένεται να αποσπάσει σημαντικό μέρος των κονδυλίων του Προγράμματος που 
ανέρχονται συνολικά στα 3,9 δισ. ευρώ. 

http://www.ando.gr/
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Η κα Andriana Sukova, εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχάρη την Ελλάδα τονίζοντας ότι 
«είναι η πρώτη χώρα που εγκρίθηκε το πρόγραμμά της για το νέο ΕΣΠΑ 2021–2027», ενώ 
επεσήμανε ότι «η πρόκληση για το επόμενο διάστημα είναι το νέο ΕΣΠΑ να διευκολύνει ώστε οι 
πολιτικές να απευθυνθούν απευθείας στους πολίτες (εργαζόμενους, νέους, παιδιά, γυναίκες, 
οικονομικά ασθενέστερους, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας) και για 
την τόνωση της ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης». 
Ο κ. Nicola De Michelis, εκπροσωπώντας τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και 
Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι «το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί μία 
μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να επιτύχει πραγματική σύγκλιση των Περιφερειών της σε 
εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ο κ.  De Michelis συνεχάρη την Ελλάδα για τα άμεσα 
ανακλαστικά της να εξασφαλίσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €65 δις για πολιτικές συνοχής και 
πολιτικές ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η πρώτη χώρα που εγκρίθηκε πλήρως το 
σχέδιό της για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επίσης η πρώτη χώρα που 
εγκρίθηκε το πρόγραμμά της για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, δύο στοιχεία που μαρτυρούν ότι 
υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων». 
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων   

 

2. Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης 
έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε 
απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού 
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ- Διαδικασία αξιολόγησης. 
 

 Τι αφορά 
 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προσκαλεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρμόδιες 
αρχές για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης έργων 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας από απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για το έτος 2021» του Πράσινου Ταμείου. 
Ειδικότερα, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
αποτελεί την αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Π. Δ/τος 148/2009 και 
το συντονισμό των σχετικών δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) και των αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και φορέων 
σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΣΥΓΑΠΕΖ δέχεται 
αιτήματα για ανάληψη δράσης για περιστατικά που αφορούν σε ανεξέλεγκτες αποθέσεις 
αποβλήτων (άγνωστης προέλευσης) που προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν 
περιβαλλοντική ζημιά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, το ΣΥΓΑΠΕΖ υπέβαλε 
αίτημα  για τη συνέχιση της δράσης «απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) για το έτος 2021». 
 
 Δικαιούχοι 

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Επίσης, 
δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι Δήμοι που διαθέτουν την προβλεπόμενη 
εξουσιοδότηση (π.χ. μέσω προγραμματικής σύμβασης) από την Αρμόδια Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση κατ΄ επίκληση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η 
πρόταση για την ένταξη των έργων αυτών θα υποβάλλεται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη 

http://www.ando.gr/
https://www.mindev.gov.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5/
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Διοίκηση. Το Υπουργείο ρητώς ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ενημερώσουν τους 
Δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας για το εν λόγω Πρόγραμμα. 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Τα αιτήματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να υποβληθούν / αποσταλούν, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο έγγραφο, μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2021. 
 
 Προϋπολογισμός 

 

Η εν λόγω Δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 2 

«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά πρόκλησης 

περιβαλλοντικών ζημιών (από ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων), στις περιπτώσεις που ο 

υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημία δεν μπορεί να εντοπιστεί. 

Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(300.000,00 €). 

 
 Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση 
  
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
  

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

 

3. Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 
ένταξη στη δράση (δ) του μέτρου 3.1.9 
 

Τροποποιείται το άρθρο 1, της υπ’ αριθμ. 1470/09.07.2021 ο.ε. 12.07.2021 2ης Πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 

«Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής 

έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως 

εξής : 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ : 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 16 / 07 / 2021 & ώρα 12.00 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 30 / 09 /2021 & ώρα 14.00 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1470/09.07.2021 ο.ε. 12.07.2021 Πρόσκληση. 

 

 Σχετικά αρχεία 
 

Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης , 2η Πρόσκληση 

    

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/09/1.xxx_xx_xx_2021_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-.pdf
https://prasinotameio.gr/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.-%CE%93.%CE%93.-21-1836-%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1-Covid-19-2%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB-%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_1%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/07/2%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9F%CE%95_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF-3.1.9_Covid-19.pdf
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 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020           

 

4. Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της 
χρήσης του ακινήτου 
 

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Νέο πλαίσιο για 

την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις Υπουργείου 

Εσωτερικών» παρέχεται εκ νέου έως την 31.12.2021 δικαίωμα υποβολής δηλώσεων ή 

δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου δημοτών 

με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές 

τετραγωνικών μέτρων και με την υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη 

που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, 

υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις 

εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού 

του διαστήματος, με εξαίρεση τις οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια 

του ακινήτου ή τη χρήση του από τη ρύθμιση της παρ. του άρθρου 165 του ν. (Α’256). 

Συγκεκριμένα το άρθρο 5 αναφέρει: 

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου 

1. Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, 

Προκειμένου να υπολογισθούν επ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους ΟΤΑ. α’ 

βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, 

υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021. 

2. Κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων ιδίως, στο άρθρο 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171) 

στα άρθρα 2 και 5 του ν. 25/1975 (Α’ 74), στο άρθρο 2 του ν. 429/1976 (Α’ 235), στις παρ. 

11 και 14 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 (Α’246) και στις Παρ. 12 και 16 του άρθρου 24 

του ν. 2130/1993 (Α’62), σε όσους υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, σύμφωνα με 

την παρ. 1, διαγράφεται το σύνολο των προστίμων που προκύπτουν από τις 

διαφορές τετραγωνικών μέτρων. Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, 

υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, 

υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με Πρόστιμο 20% επί 

του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του 

διαστήματος. 

http://www.ando.gr/
https://alieia.gr/
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 3. Οι ΟΤΑ. α’ βαθμού επεξεργάζονται τις δηλώσεις και εκκαθαρίζουν όλες τις σχετικές 

υποθέσεις, εγγράφοντας στα μητρώα τους τα ορθά τετραγωνικά μέτρα, το αργότερο μέχρι 

την 31η Μαρτίου 2022. 

4. Οφειλές προς τους ΟΤΑ. α’ βαθμού, που προκύπτουν από τα οριζόμενα στην Παρ. 2 

καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 

ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά 

πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά Πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό 

μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι 

την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. 

5. Οι οφειλές που προκύπτουν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη 

χρήση αυτού, κατά το παρόν, εξαιρούνται από την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 

4764/2020 (Α’ 256). 

 Σχετικό αρχείο 
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