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1. GR- Eco Islands: Στα σκαριά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ΥΠΕΝ για τα 
επόμενα «πράσινα» νησιά – Τα κριτήρια και οι πόροι ύψους 300 εκ. ευρώ 
 

➢ Τι αφορά 

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα προχωρήσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας την ένταξη κι άλλων νησιών στις δράσεις του GR-Eco Islands.  

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες του energypress, με τη γενική γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις τόσο με δημάρχους νησιών, 
όσο και με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και με τον υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.  

Πηγές θέλουν την κ. Σδούκου που έτρεξε το project της Χάλκης και έχει αναλάβει συνολικά την 
πρωτοβουλία GR Eco – Islands, να επιδιώκει την κατάρτιση κριτηρίων ώστε να προσέλθουν οι 
τοπικές αρχές των νησιών και να απολαύσουν της κοινοτικής χρηματοδότησης για την μετεξέλιξη 
τους σε «πράσινα», έξυπνα και ενεργειακά αυτόνομα. Το μοντέλο της Χάλκης θα είναι ο πιλότος 
για τα έργα που θα αναπτυχθούν.  

Η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα προέλθει από το νέο ΕΣΠΑ με πόρους ύψους 100 
εκ. ευρώ, ενώ είναι πιθανόν να υπάρξουν και πόροι 200 εκ. ευρώ από το Ταμείο 
Απανθρακοποίησης. Ήδη, ως γνωστόν, έχει συσταθεί το Ταμείο Απανθρακοποίησης των 
Νησιών (βλέπε εδώ σχετικό δημοσίευμα) που προβλέπει τη δυνατότητα διεκδίκησης έως και 25 
εκατ. αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών της περιόδου 2013-2020 για τη συγχρηματοδότηση έως 
και 60 % της απεξάρτησης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών από ανθρακούχες 
εκπομπές.   

Το υπουργείο σχεδιάζει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να βγει στο πρώτο εξάμηνο του 
2022, ενώ στα υποψήφια νησιά, κατά τις πληροφορίες, συγκαταλέγονται: Σύμη, Αγαθονήσι, 
Μεγίστη, Αρκιοί, Μαράθι, Κάσος, Ψέριμος, Γυαλί, Λειψοί, Τέλενδος, Νίσυρος,  Μεγαλονήσι, 
Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα, Αμοργός, Ανάφη, Δονούσα, Ηράκλεια, Αντίπαρος, 
Σχοινούσα,  Ίος, Σίκινος, Κουφονήσι, Φολέγανδρος, Θηρασιά, Κύθνος, Κίμωλος, Σέριφος, Σίφνος 
και Κέα.  

 

http://www.ando.gr/
https://energypress.gr/news/omada-gia-shedio-apanthrakopoiisis-ton-nision-sygkrotise-ypen-me-axiopoiisi-ton-adiatheton
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➢ Κριτήρια για την επιλογή των νησιών 

Στα κριτήρια για την επιλογή των νησιών περιλαμβάνονται:  

✓ Στον τομέα της Ενέργειας, ο βασικός στόχος είναι η επίτευξη Ενεργειακής και Κλιματικής 
Ουδετερότητας. Αυτή θα επιτευχθεί με τη μέγιστη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων 
Πηγών, μέσω υβριδικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας, 
παραγωγή υδρογόνου, την αύξηση της ενεργειακής εξοικονόμησης στον κτιριακό 
τομέα αλλά και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας όπως είναι ο τουριστικός κ.α.  

✓ Στον ίδιο άξονα, αποτελεί προτεραιότητα ο εξηλεκτρισμός στις Μεταφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των οδικών και θαλάσσιων μεταφορών, κάτι που συνοδεύεται από 
την ανάγκη ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.  

✓ Στο τομέα της συνδεσιμότητας των νησιών, και σε άμεση σχέση με τα παραπάνω, είναι 
πολύ σημαντική η ανάπτυξη νέων και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων λιμενικών και 
άλλων υποδομών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του ακτοπλοϊκού δικτύου 
που εξυπηρετούν ενδονησιωτικά.  

✓ Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας εντάσσονται τα θέματα διαχείρισης στερεών και 
υγρών αποβλήτων, και ο τομέας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, όπου 
ζητούμενο είναι η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, 
συμπεριλαμβανόμενης της ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων 
αφαλάτωσης.  

✓ Στον Τομέα του Τουρισμού οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν συμπληρωματικό και 
αθροιστικό χαρακτήρα. Τόσο οι παρεμβάσεις για πράσινη ενέργεια και βελτίωση 
ενεργειακής απόδοσης, όσο και οι παρεμβάσεις στην βιώσιμη κινητικότητα, αναμένεται να 
μεταβάλλουν την εικόνα των νησιών, προσδίδοντάς του ένα «πράσινο» profile και 
ενισχύοντας έτσι την ελκυστικότητά τους προς αυτούς που θέλουν να τα 
επισκεφτούν.  

➢ Πόροι Χρηματοδότησης 

Η πρωτοβουλία GR - eco islands κινητοποιεί πόρους από όλα τα Ταμεία, Προγράμματα και 
γενικότερα πηγές χρηματοδότησης όπως ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ, 
ΕΤΘΑΥ), Πυλώνες 2 και 3 Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο 
αγροτικής ανάπτυξης) ΤΑΑ/RRF.  

Έχει ήδη προβλεφθεί στα σχέδια των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021-2027 (συμπληρωματικά με τους 
πόρους του ΤΔΜ) ως αρχική συνεισφορά ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ συνολικά από το Τομεακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», καθώς και από τα Περιφερειακά Προγράμματα 
Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.  

Προβλέπεται επιπλέον η αξιοποίηση περίπου 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Απανθρακοποίησης, 
διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική επάρκεια που θα είναι αναγκαία για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων σε ευρεία ομάδα ελληνικών νησιών. 

 

➢ Πληροφορίες  

Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 
 
 

http://www.ando.gr/
https://energypress.gr/news/omada-gia-shedio-apanthrakopoiisis-ton-nision-sygkrotise-ypen-me-axiopoiisi-ton-adiatheton
https://www.michanikos.gr/index/articles/%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%82/gr-eco-islands-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%C2%AB%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1%C2%BB-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC-%E2%80%93-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%85%CF%82-300-%CE%B5%CE%BA-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-r11405/
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2. Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021–

2027 
 

➢ Τι αφορά 
 

Σε συνέχεια της επίσημης υποβολής και έγκρισης του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29/07/2021 
συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δις ευρώ, ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των 
νέων τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Στο διάστημα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των 
κοινωνικών και οικονομικών φορέων καθώς και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να 
οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων ανά τομέα 
πολιτικής. 

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν τα παρακάτω Προγράμματα: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προϋπολογισμός (σε 
δις €) 

Ανταγωνιστικότητα 3,885 

Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 4,161 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 0,94 

Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 3,606 

Μεταφορές 2,224 

Πολιτική Προστασία 0,713 

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 1,629 

Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 0,519 

 

Τα νέα Προγράμματα αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις της Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές 
προτεραιότητες της χώρας. Ειδικότερα, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των νέων 
Προγραμμάτων αποσκοπούν στο να συμβάλουν αποφασιστικά: 

 

✓ Στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω της ψηφιακής και καινοτομικής 
αναβάθμισης κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις ερευνητικές υποδομές, τη 
Βιομηχανία 4.0, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. 
 

✓ Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση 
στους νέους, την προώθηση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, 
στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης. 

 

http://www.ando.gr/
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✓ Στην αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις 

και τους πολίτες, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην 
κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του 
ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. 

 
✓ Στην προώθηση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και 

γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας. Αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη – μετριασμός και 
αντιμετώπιση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, Εξοικονόμηση – Ενεργειακή 
αποδοτικότητα, Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, Προώθηση 
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 
✓ Στη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση 

του παραγωγικού συστήματος, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των 
κοινοτήτων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση και στην άμβλυνση των αρνητικών 
συνεπειών στο περιβάλλον από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη, 
την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την πρόληψη της δημιουργίας νέων παραγόντων 
ρύπανσης. 
 

✓ Στην ανάπτυξη – αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς, την 
προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την αναδιοργάνωση των αστικών οδικών 
μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την ολοκλήρωση των υποδομών του οδικού και 
σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, την ανάπτυξη υπεραστικών και προαστιακών 
σιδηροδρομικών συνδέσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών και τη βελτίωση 
της ασφάλειας μεταφορών. 
 

✓ Στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας 
που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την 
προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, από φυσικές 
και τεχνολογικές καταστροφές που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης. 

 

Η έγκαιρη έγκριση των νέων Προγραμμάτων τους επόμενους μήνες, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη 
χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων χωρίς το παραμικρό κενό ανάμεσα στις 
δυο προγραμματικές περιόδους, προκειμένου να στηριχθεί η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε αυτή 
τη οικονομική συγκυρία. 

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 
Τα νέα του ΕΣΠΑ  

 
  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=1405
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3. Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» 
 

➢ Τι αφορά 
 
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τις 3/11/2021 το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός 

Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση. Η διαβούλευση θα 

ολοκληρωθεί στις 17/11/2021. 

 Το νομοσχέδιο προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω της χορήγησης κινήτρων σε 

στοχευμένες δραστηριότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την πράσινη 

μετάβαση, τη στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και επενδύσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

της «Βιομηχανίας 4.0», την ενίσχυση της απασχόλησης, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, 

καθώς και για την ενίσχυση των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης. Επιπλέον, επιδιώκεται η βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης 

επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 

 Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών 

ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

✓ Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων 

✓ Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων 

✓ Νέο Επιχειρείν 

✓ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 

✓ Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία 

✓ Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία 

✓ Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα 

✓ Επιχειρηματική Εξωστρέφεια 

✓ Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων 

✓ Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 

✓ Μεγάλες Επενδύσεις 

✓ Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας 

✓ Επιχειρηματικότητα 360ο. 

 Όλες οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στη γενικότερη στόχευση της κυβερνητικής πολιτικής 

για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με την πρόβλεψη ενός αποτελεσματικού εργαλείου χορήγησης 

κρατικών ενισχύσεων, το οποίο έχει δομηθεί στη βάση ταχύτερων και ευέλικτων διαδικασιών. 

 Για πρώτη φορά αξιοποιούνται δυνατότητες που παρέχει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 

651/2014 και αφορούν στην υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματά του 

πέραν των ενισχύσεων με Περιφερειακό Χαρακτήρα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι 

ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 

οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις, όπως αυτές για επαγγελματική κατάρτιση και για 

εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή με αναπηρία, μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα 

επενδυτικά σχέδια. 

 Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: 

http://www.ando.gr/
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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 

 

 
«Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος που συνέταξε με πολύ μεγάλη επιμέλεια η ομάδα του Νίκου 

Παπαθανάση και με τη δική μου εποπτεία, προσφέρει στην ελληνική οικονομία μία πολύ μεγάλη 

ευκαιρία: το μετασχηματισμό της κατά τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, της πράσινης οικονομίας 

και των επενδύσεων στην υψηλή τεχνολογία. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη 

γραφειοκρατία και τα υψηλότερα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων, πιστεύω ότι θα οδηγήσουν σε 

αναπτυξιακή έκρηξη τα επόμενα χρόνια. Συγχαρητήρια στον κ. Παπαθανάση». 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: 

«Το σχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βήματα της Κυβέρνησης 

προς την ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 

της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία που προωθούν την υγιή 

επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό, αντιμετωπίζοντας όλες τις σύγχρονες προκλήσεις. Με νέα 

θεματικά καθεστώτα και κίνητρα, δίνουμε πολύ σημαντική ώθηση στις επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών ώστε να υλοποιήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα επενδυτικά τους σχέδια σε ένα 

ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και δημιουργούμε ένα φιλικό προς 

την επενδυτική κοινότητα περιβάλλον. Συνεχίζουμε, μειώνουμε την ανεργία και ενισχύουμε την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Ανάπτυξη για την Ελλάδα, ανάπτυξη για όλους». 

    
➢ Σχετικό υλικό 
 
Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
Σχέδιο Νόμου 
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης  
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