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1. 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης «Μέτρα για τη δημόσια 
υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», της Ενωσιακής 
Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως 
προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας» 
 

 Τι αφορά 
 

Η δράση αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας. Ως Υδατοκαλλιέργεια ορίζεται η «εκτροφή ή καλλιέργεια 
υδρόβιων οργανισμών με τη χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδιασμένων για την αύξηση της 
παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέρα από τις φυσικές δυνατότητες του περιβάλλοντος, 
ενώ οι οργανισμοί παραμένουν στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου καθ' όλη τη 
διάρκεια του σταδίου εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και το στάδιο της συλλογής». Ο κλάδος 
αυτός της οικονομίας περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας οι οποίες εντάσσονται στον ΚΑΔ 03.2 «Υδατοκαλλιέργεια». 
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης υπάγονται Πράξεις που έχουν στόχο την 
παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των 
πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης 

Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19. 
 
 Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν (μεταξύ 
άλλων που αναφέρονται στην πρόσκληση) στο σύνολό τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
εισαγωγής: 
1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 
2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01/01/2019. 
3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 
εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμή Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ατομική Επιχείρηση, 
Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση 
Παραγωγών. 
4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 
01/01/2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

http://www.ando.gr/
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5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στο 
συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, αδιαλείπτως από την 01/01/2019 και έως την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους αναφερόμενους 
στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους 2019. 
7. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρούνται το 
σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων: 
i. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή 
την καλλιέργεια οστράκων. 
ii. Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών 
λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης. 
iii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο -στον οποίο έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
των σχετικών όρων τους-, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
iv. Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. 
 
 Περίοδος υποβολής 
 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 01.10.2021 & ώρα 12:00 
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) ορίζεται η : 15.10.2021 & ώρα 14:00 
 
 Προϋπολογισμός & ποσά ενίσχυσης 
 

Ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδούμενης δημόσιας δαπάνης: 5.000.000€ 

 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση  
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας  

 
 

http://www.ando.gr/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.-%CE%93.%CE%93.-21-1924-%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%9C.3.2.11-Covid-19-2%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB.pdf
https://alieia.gr/
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2. Δημόσια ανοικτή διαβούλευση επί του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού 

Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 
 

Σε συνέχεια των ενεργειών σχεδιασμού με στόχο την κατάρτιση του Περιφερειακού 
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εγκαινιάζει 
δημόσια ανοικτή διαβούλευση του 1ου Σχεδίου του Προγράμματος. 
Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑ 2021-2027 ανέρχονται στα 285,35 εκ. ευρώ, 
και σχεδιάζεται να καλύψουν εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας 
σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών των 5 Στόχων Πολιτικής (ΣΠ) της ΕΕ. 
Mε βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές 
αδυναμίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της 
Πολιτικής Συνοχής της περιόδου 2021-2027, κεντρικός στόχος της Περιφέρειας είναι η 
ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματός της, με την υιοθέτηση μιας 
στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής 
συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της. 
Για την εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου της Περιφέρειας το Περιφερειακό Πρόγραμμα 
«Νότιο Αιγαίο 2021-2027» δομείται σε έξι (6) Προτεραιότητες, οι οποίες συνδέονται με τους ΣΠ 
1 έως και 5 της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, και δύο (2) Προτεραιότητες για την Τεχνική Βοήθεια. 

 Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (ΣΠ 
1/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου Ι του Προγράμματος) 

 Προτεραιότητα 2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (ΣΠ 2/ΕΤΠΑ 
– εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙ του Προγράμματος) 

 Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της 
κινητικότητας (ΣΠ 3/ΕΤΠΑ – εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙΙΙ του 
Προγράμματος) 

 Προτεραιότητα 4: Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (ΣΠ 4/ΕΤΠΑ – 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος) 

 Προτεραιότητα 5: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (ΣΠ 4/ΕΚΤ+ – 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου ΙV του Προγράμματος) 

 Προτεραιότητα 6: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (ΣΠ 5/ΕTΠΑ – 
εξυπηρέτηση του στρατηγικού στόχου V του Προγράμματος) 

 Προτεραιότητα 7: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ) 
 Προτεραιότητα 8: Τεχνική Υποστήριξη (ΕΚΤ) 

Οι παραπάνω Προτεραιότητες εξειδικεύονται σε 22 Ειδικούς Στόχους και 66 Ενδεικτικές 
Δράσεις. 
Με στόχο τη συνέχιση της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης και της ουσιαστικής συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, 
τίθεται το κείμενο του Σχεδίου του Προγράμματος σε ευρεία δημόσια διαδικασία διαβούλευσης, 
έως την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021. 
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας και 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://espa3.pepna.gr , στην 
οποία θα βρείτε το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».  
 
 Σχετικά αρχεία 

 

Πρόσκληση σε διαβούλευση , Σχέδιο ΠΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 , Σύνοψη σχεδίου ΠΠ Νότιο 
Αιγαίο 2021-2027 
 
 
 

http://www.ando.gr/
https://espa3.pepna.gr/
https://espa3.pepna.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7.pdf
https://espa3.pepna.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CE%A0-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF-2021-2027.pdf
https://espa3.pepna.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%97_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A0-%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%99%CE%9F-2021-2027.pdf
https://espa3.pepna.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%97_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A5_%CE%A0%CE%A0-%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%99%CE%9F-2021-2027.pdf
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 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
  

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

  

3. Ταμείο Aνάκαμψης: 40 εκ. ευρώ για εθνικό δίκτυο μονοπατιών 

 

Την ένταξη έργων ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Ανάπτυξης για τη 

διαμόρφωση Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας και ξερολιθιών 

με την ενεργό συμμετοχή του ΟΦΥΠΕΚΑ προανήγγειλε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς. 

Το σχέδιο για τη διαμόρφωση του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια 

πρόσφατης ημερίδας με τίτλο: «Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του Τουρισμού 

στις Προστατευόμενες Περιοχές», που διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη Γενική Διεύθυνση 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων. 

 

Βιοποικιλότητα – αναδασώσεις 

Σύμφωνα με τον υφυπουργό ΠΕΝ, από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί επίσης η 

προστασία και η ανάδειξη της βιοποικιλότητας με πόρους ύψους 100 εκ. όπως επίσης και 

το πρόγραμμα αναδασώσεων με 200 εκ. ευρώ: «Η κλιματική κρίση είναι αδυσώπητη, 

προκαλεί τεράστια προβλήματα και στη χλωρίδα και στην πανίδα. Πρωταρχικός στόχος στο 

ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ), αλλά και την επιστημονική κοινότητα είναι το πώς θα κρατήσουμε τα θαλάσσια και 

χερσαία οικοσυστήματα όσο το δυνατόν αναλλοίωτα, αλλά και να σχεδιάσουμε δράσεις ώστε να 

τα ενσωματώσουμε στη λεγόμενη “Πράσινη Ανάπτυξη”», ανέφερε μεταξύ άλλων στην 

παρέμβασή του ο κ. Αμυράς. 

 

Νέο νομοθετικό πλαίσιο 

«Στο υπουργείο Τουρισμού έχουμε ήδη νομοθετικό πλαίσιο που αναδεικνύονται οι διαφορετικές 

μορφές τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός, ο γεωτουρισμός, ο περιπατητικός, ο αναρριχητικός, 

ο ποδηλατικός τουρισμός, η ορνιθοπαρατήρηση», τόνισε μεταξύ άλλων η υφυπουργός 

Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη στην ίδια ημερίδα. «Με το κομμάτι της ολιστικής εμπειρίας που 

προσφέρουν οι Προστατευόμενες Περιοχές θέλουμε περαιτέρω και να τις προστατεύσουμε, 

αλλά και να το εξελίξουμε, με σεβασμό και απόλυτη προστασία προς το περιβάλλον», ανέφερε 

χαρακτηριστικά τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των Συνεργειών. 

 

Στόχος του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι οι Προστατευόμενες Περιοχές να προστατευτούν αλλά και να 

αναπτυχθούν, προκειμένου να αποτελέσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, τόνισε η 

πρόεδρος του Οργανισμού κ. Μαρία Παπαδοπούλου. 

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευάγγελο 

Γκουντούφα οι υπηρεσίες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για την αποφυγή πλημμυρικών 

φαινομένων και διάβρωση του εδάφους στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές 

πυρκαγιές του καλοκαιριού, και υπενθύμισε ότι αν και κινδύνεψαν και ο Εθνικός Δρυμός της 

Πάρνηθας και το Σούνιο, ενώ ανέφερε ευτυχώς αποτράπηκε ο κίνδυνος για εκτεταμένες ζημιές. 

«Ο οικοτουρισμός έχει ευκαιρίες, αλλά έχει και προκλήσεις», τόνισε από την πλευρά του ο κ. 

Χάρης Κοκκώσης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. «Το πλαίσιο είναι η 

βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς ο τουρισμός αλλάζει πολύ γρήγορα. Υπάρχει ανάγκη για 

http://www.ando.gr/
https://espa3.pepna.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-1%ce%bf/
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αντιμετώπιση των προκλήσεων με σχεδιασμό και ορθή διαχείριση, με ταυτόχρονη 

ευαισθητοποίηση, εποπτεία και έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

 

 

4. Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 

 

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 

(ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 εφεξής) εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της στήριξης και 

της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης του μετασχηματισμού κυρίως 

του τομέα της μεταποίησης, με έμφαση στην ποιότητα των συντελεστών παραγωγής και 

λειτουργίας της, ώστε να αποτελέσει κινητήριο δύναμη της εξωστρεφούς οικονομικής 

ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα. 

 

Προϋπολογισμός Προγράμματος 

Το ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 έχει συνολικό προϋπολογισμό 885 εκ. και αποτελείται από 

τέσσερα υποπρογράμματα ανά τομέα πολιτικής.  Πιο συγκεκριμένα, είναι το Υποπρόγραμμα Α: 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας / δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

Υποπρόγραμμα Β: Ενίσχυση της βιομηχανίας, Υποπρόγραμμα Γ: Ενίσχυση της έρευνας και 

τεχνολογίας, Υποπρόγραμμα Δ: Στήριξη του εμπορίου και προστασία καταναλωτή, 

Υποπρόγραμμα ΣΤ: Υποστήριξη προγράμματος. 

 

Διάρθρωση Προγράμματος 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του υποπρογράμματος Α για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

χρηματοδοτούνται οι ιδιωτικές επενδύσεις, με την εφαρμογή καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών 

επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας (αναπτυξιακοί νόμοι).  

Τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν κυρίως επιχορήγηση παγίων, φορολογική 

απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης 

απασχόλησης, χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχεία αδειοδότηση.  Για πρώτη φορά, επίσης, 

θα χρηματοδοτηθούν καθεστώτα προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, σημαντικό 

ρόλο έχουν οι ΣΔΙΤ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού 

τομέα, ενώ παράλληλα το Δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο. 

 

Το Υποπρόγραμμα Β για την Βιομηχανία αφορά κατά κύριο λόγο τις ενισχύσεις των ιδιωτικών 

επενδύσεων που παρέχονται κατ’ εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων αντικατοπτρίζοντας το 

αυξημένο ενδιαφέρον για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται η 

ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και την προσαρμογή των ΜΜΕ 

στις ανάγκες / προοπτικές της Βιομηχανίας 4.0, ανάπτυξη ικανοτήτων, αξιοποίηση 

ανθρώπινου δυναμικού, και τεχνική βοήθεια για την βελτίωση της λειτουργίας της 

Γενικής Γραμματείας βιομηχανίας και εποπτευόμενων φορέων ως προς την 

ανταπόκριση στις προκλήσεις του έτους 2030. 

 

Οι πόροι του Υποπρογράμματος Γ για τον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας καλύπτουν 

δράσεις υποστήριξης δραστηριοτήτων της ΓΓΕΚ (πέραν των λειτουργικών της αναγκών), όπως 

η αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων και η υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού 

Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και των Τομεακών Επιστημονικών 

Συμβουλίων, καθώς και δράσεις υποστήριξης των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ΑΕΙ, 

http://www.ando.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 6 

 

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 

 

 
όπως η αναβάθμιση των υποδομών των Ε.Ι. και οι εμβληματικές δράσεις στην 

αγροδιατροφή, την ιατρική ακριβείας και την κλιματική αλλαγή. 

 

Με το Υποπρόγραμμα Δ ενισχύεται ο τομέας εμπορίου και προστασίας καταναλωτή και 

περιλαμβάνει δράσεις υποστήριξης ομαλής λειτουργίας του εμπορίου (επιχειρήσεων και 

καταναλωτών) εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας που επέφερε η αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Παράλληλα, ενισχύεται με δράσεις αντιμετώπισης επίμονων δομικών αδυναμιών της 

αγοράς με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. 

 

Για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη υπάρχει ξεχωριστό υποπρόγραμμα. 

 

Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος 

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διασφαλίζει ότι οι δράσεις του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 

(επενδύσεις, ενισχύσεις, εκσυγχρονισμοί κ.ά., όπως προκύπτουν από τους προαναφερθέντες 

ειδικούς στόχους) θα υλοποιηθούν με βάση το οικείο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και με 

επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα.  Επίσης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των έργων, καθώς και τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από 

την εφαρμογή του ΤΠΑ-ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές 

Γραμματείες, στηρίζοντας τους Τελικούς Δικαιούχους και τους εποπτευόμενους Φορείς 

Υλοποίησης.  Η ανωτέρω αναφερόμενη διαχείριση θα γίνεται με τη συλλογή και επεξεργασία 

κατάλληλων στοιχείων που θα καταγράφονται κατά την παρακολούθηση υλοποίησης του 

προγράμματος στο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.” 

 

 Σχετικό αρχείο 
 

Δελτίο Τύπου   

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων   
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