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Ρόδος, Τετάρτη, 13.10.2021   

 

1. Τροποποίηση 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4: 
 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 
 

➢ Τι αφορά 
 
Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η :  
30.11.2021 & ώρα 14.00.  

 
➢ Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για: 
 

Α. Μέτρο 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια : 

Είδη Πράξεων : 

✓ Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. 

✓ Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των 

εκτρεφόμενων ειδών. 

✓ Εκσυγχρονισμός. Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την 

καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την 

προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές. 

✓ Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την 

πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή 

λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που 

στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης. 

✓ Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των 

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων. 

 

http://www.ando.gr/
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Β. Μέτρο 4.2.4 – Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής 

απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : 

Είδη Πράξεων : 

✓ Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 

✓ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής 

των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

➢ Δικαιούχοι 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές 

Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους : 

✓ Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. 

✓ Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης. 

✓ Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της. 

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. 

 

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου. 

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος 

προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην 

υπερβαίνει τα 3.000.000 €. 

 

➢ Σχετικά αρχεία 

3η Πρόσκληση  

Τροποποίηση 3ης Πρόσκλησης  

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020     

 

2. Υπενθύμιση για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του 
νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων 

 
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική ανάκαμψη. Στόχος του Ταμείου είναι η 

βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων, 

παρέχοντας προστασία από πιθανές απώλειες μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).   

   
Επικράτεια της 

Χώρας 
Απομακρυσμένα 
Ελληνικά Νησιά 

1 
Πολύ μικρές, μικρές & 
μεσαίες επιχειρήσεις 

Δημόσια 
Ενίσχυση 

50% 85% 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

50% 15% 

http://www.ando.gr/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.-%CE%93.%CE%93.-21-1597-%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84-%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%9C.3.2.2-4.2.4-3%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB.pdf
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-3%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF-3.2.2-4.2.4-%CE%BC%CE%B5-%CE%91%CE%94%CE%91.pdf
https://alieia.gr/proskliseis/metra-3-2-2-4-2-4/
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➢ Προϋπολογισμός του Ταμείου 

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και με την τραπεζική μόχλευση 

θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αξίας πάνω από 500 εκατ. 

ευρώ. 

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) - ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

 

➢ Eπιλέξιμοι δανειολήπτες 

Επιλέξιμες είναι νέες και υφιστάμενες Mικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 

οικονομίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του 

Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013. 

 

➢ Είδη Δανείων 

Νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού 

σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και 

μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής, τα οποία θα επιτρέψουν στις ελληνικές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις 

σύγχρονες οικονομικές συνθήκες. 

 

➢ Μέγιστο ύψος δανείου 

Το μέγιστο ύψος δανείου είναι 1.875.000 ευρώ, συναρτώμενο με την χρονική διάρκεια 

αποπληρωμής του και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 

1407/2013 de minimis. 

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023. 

 

➢ Εγγυητική Κάλυψη 

Η εγγύηση καλύπτει το 80% των ζημιών κάθε δανείου, με ανώτατο όριο 25% για την κάλυψη των 

ζημιών στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας. Η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης είναι 10 

έτη. 

Η εγγύηση παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγυοδοσίας. Το ακαθάριστο ισοδύναμο 

επιχορήγησης της ενίσχυσης (ΑΙΕ) είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου και της χρονικής 

διάρκεια αποπληρωμής του και  υπολογίζεται από την Τράπεζα κατά την στιγμή χορήγησης του 

δανείου. 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Διαχειριστής του Ταμείου 

Η διαχείριση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).  

 

➢ Ηλεκτρονική Υποβολή 

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα www.ependyseis.gr απ' όπου μετά την οριστικοποίηση της υποβολής λαμβάνεται ο 

μοναδικός κωδικός κάθε αιτήματος. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι δανειολήπτες υποβάλλουν τα 

αιτήματα χρηματοδότησής τους και τον φυσικό φάκελο προς αξιολόγηση στις συνεργαζόμενες 

Τράπεζες. 

 

➢ Συνεργαζόμενες τράπεζες  

• Τράπεζα Πειραιώς 

• Εθνική Τράπεζα 

• Eurobank 

• Attica Bank 

• ProCredit Bank 

 

➢ Για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται: 

• Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Attica 

Bank, ProCredit Bank 

• Στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr   

• Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 (Από 

σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: infoepan@mou.gr 

➢ Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση  

 

3. Ευρωβαρόμετρο - Επίγνωση και αντιλήψεις των πολιτών για την Περιφερειακή Πολιτική 
της ΕΕ 
 

➢ Τι αφορά 

Η παρακολούθηση της ενημέρωσης των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι το 
αντικείμενο της νέας έρευνας του Flash Ευρωβαρόμετρου. 

Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα ενημέρωσης και γνώσης παραμένουν υψηλά - οκτώ 
στους δέκα Ευρωπαίους (80% Ευρωπαϊκός μέσος όρος - 88% στην Ελλάδα) έχουν ακούσει για 

http://www.ando.gr/
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(xh2rbriwzrv3pefjclkdknv5))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes
https://www.nbg.gr/
https://www.eurobank.gr/el/retail
https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund
https://www.procreditbank.gr/
https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes
https://www.nbg.gr/
https://www.eurobank.gr/el/retail
https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund#apagorevmenoi-tomeis
https://www.atticabank.gr/el/companies/development-programs/tameio-eggyodosias-ependyseon-esif-erdf-guarantee-fund#apagorevmenoi-tomeis
https://www.procreditbank.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.espa.gr/
mailto:infoepan@mou.gr
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/esif-erdf/index.htm
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συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ στην περιοχή όπου ζουν  ενώ 41% (Ευρωπαϊκός μέσος όρος) 
- 55% στην Ελλάδα πιστεύουν ότι τα έργα της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στην πόλη ή την περιοχή 
τους. 

Τα επίπεδα ενημέρωσης για τα ταμεία της ΕΕ είναι επίσης υψηλά - σχεδόν επτά στους δέκα 
ερωτηθέντες (69%) γνωρίζουν τουλάχιστον ένα ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης / Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Interreg ή Just Transition Fund). 
Σε ό,τι αφορά την απόκριση της Ένωσης στην πανδημία του COVID-19, σχεδόν επτά στους δέκα 
ερωτηθέντες (69% Ευρωπαϊκός μέσος όρος - 75% στην Ελλάδα) πιστεύουν ότι η περιφερειακή 
πολιτική της ΕΕ υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της πανδημίας. 

Όταν ρωτήθηκαν για σημαντικούς τομείς για επενδύσεις περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, το 92% 
των Ευρωπαίων αναφέρουν την εκπαίδευση, την υγεία ή την κοινωνική υποδομή ως σημαντικές 
για την πόλη ή την περιοχή τους, ακολουθούμενες από το περιβάλλον (91%) και τις ανανεώσιμες 
και καθαρές ενέργειες (87%). Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνεται 
σε περιοχές με υψηλή ανεργία (69%), αστικές περιοχές με στέρηση (55%) και απομακρυσμένες 
αγροτικές ή ορεινές περιοχές (54%). 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι 
τα έργα τους κάνουν να αισθάνονται περισσότερο σαν πολίτες της ΕΕ (το 21% ότι συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό και το 38% σε κάποιο βαθμό). 

Σύμφωνα με την έρευνα, η τηλεόραση και το Διαδίκτυο είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες πηγές 
πληροφοριών για συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ. Από την τελευταία έρευνα το 2019, το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν το Διαδίκτυο αυξήθηκε, καθιστώντας το μια πηγή 
πληροφοριών εξίσου σημαντική με την τηλεόραση. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

Δείτε την έρευνα εδώ 

Flash Ευρωβαρόμετρο 497 - Infographic  

 

 

4. Νόμος 4832/2021 (ΦΕΚ 172/Α/25-9-2021) Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό 
εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του 
Μεταφορικού Ισοδυνάμου 
 

➢ Τι αφορά 
 

Συνολικά 43 δράσεις ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών στο υπ. Ναυτιλίας. 

Προγραμματική συμφωνία ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 43 δράσεις που θα ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Απλούστευσης Διαδικασιών, υπέγραψαν ο ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. 

Μεταξύ των 43 αυτών δράσεων συμπεριλαμβάνονται και τρεις δράσεις – τομές, οι οποίες 
αναβαθμίζουν δομικά τον τρόπο λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Οι τρεις αυτές δράσεις αφορούν: 

- Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Ναυτιλία. 

- Στο Port Community System που αφορά ψηφιακές υπηρεσίες για τη δραστηριοποίηση των 
εταιρειών στα Λιμάνια και 

http://www.ando.gr/
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- Στην συνολική ψηφιοποίηση των αρχείων του ΥΝΑΝΠ. 

Όπως τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, η εν λόγω 
Προγραμματική Συμφωνία σηματοδοτεί μία νέα αφετηρία στον ψηφιακό χώρο της ναυτιλίας και της 
σχέσης μας με την κοινωνία. 

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης", υπογράμμισε, "σε αυτή τη νέα εποχή, παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο και σε ότι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, η αλλαγή είναι 
και ταχύτατη και αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα και το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν θα μπορούσε 
να μείνει πίσω σε αυτή την εξέλιξη. 

Συνολικά, επεσήμανε, "προγραμματίζουμε 43 δράσεις με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και τρεις από αυτές είναι εμβληματικές. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Ναυτιλία, 
το Port Community System που είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες για τη δραστηριοποίηση των εταιρειών 
στους λιμένες και την ψηφιοποίηση των Αρχείων. 

Μας ενδιαφέρει πολύ η δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση του Ελληνικού Νηολόγιου. 
Ήδη έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο, θα πάρουμε κι άλλες σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το μητρώο των πλοίων και των 
ναυτικών, που θα βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό ώστε το νηολόγιό μας να γίνει ελκυστικό και 
βέβαια δρομολογούμε θεσμικές πρωτοβουλίες για τη συνολική αναμόρφωση της Δημόσιας 
Ναυτικής Εκπαίδευσης". 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
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