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1. Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ιδιωτικών Έργων του CLLD / 
LEADER Αλιείας 
  
➢ Τι αφορά 

 

Κοινοποιήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των αιτήσεων 

στήριξης  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της ΑΝΔΩ Α.Ε. με ΚΩΔ.63- 

CLLD.25 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»  (Μέτρο 

8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης") της 

Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020» που   συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στο 

πλαίσιο της  ανωτέρω πρόσκλησης της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. και την από 18/5/2022 Απόφαση 

Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/ CLLD, 

κοινοποιήθηκε ο  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι 

ενημερώνονται ατομικά (με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email που δήλωσαν στο ΠΣΚΕ) για 

την αναλυτική αξιολόγηση των σταδίων Α και Β και τη βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων 

επιλογής (Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης και Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Πράξης). 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής) 

κατά του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων και για όλα τα σημεία αξιολόγησης. 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Π.Σ.Κ.Ε (στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr), 

κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών και εντός αποκλειστικής ημερομηνίας επτά (7) 

εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Σημειώνεται ότι η ένσταση υποβάλλεται άπαξ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του 

υποψήφιου δικαιούχου της πράξης εντός της τεθείσας ημερομηνίας, ισοδυναμεί με την εκ 

μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας. Οι ενστάσεις 

εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε, εντός δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους, για το 

σύνολο των υποβληθέντων ενστάσεων. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ενστάσεως που αφορά 

στη διαδικασία της αξιολόγησης, καθιστά οριστική την πράξη ένταξης ή την τυχόν απόρριψη 

αυτής, αποκλειομένου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/upload/files/alieias/pinakes-prosorinwn.pdf
http://www.ependyseis.gr/
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Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και μετά την ενσωμάτωση επιπλέον 

ποσού υπερδέσμευσης που θα διατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας), συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Κατάταξης με τις τελικά 

επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες καθορίζονται από τη βαθμολογία και τη 

διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού και εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΠ, η οποία δεν δύναται 

να αποκλίνει από την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνονται οι ενιστάμενοι μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασης και οι 

αποφάσεις επί των ενστάσεων θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.  

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου  

 

2. Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίφθηκαν στη Δράση έκτακτης 

επιχορήγησης επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης και τροφοδοσίας εκδηλώσεων, 

παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού 

 

➢ Τι αφορά 

 

Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης δίνεται πλέον σε όσους απορρίφθηκαν μετά την 

3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο 

πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και 

εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» 

του ΕΠΑνΕΚ. 

Δυνητικοί ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 20/05/22 και ώρα 15:00 απορρίφθηκε, μετά 

την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μία και 

μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 

15:00. 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης 

συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ διασκέδασης/ 

ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή 

ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων 

επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η Δράση 

παρέχει στοχευμένη δημόσια στήριξη για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής τους 

δραστηριότητας. 

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία 

COVID-19. 

 

➢ Δικαιούχοι 

✓ Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων: 

✓ Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, 

✓ Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, 

✓ Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, 

✓ Γυμναστηρίων και σχολών χορού. 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/press?id=225
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516
https://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=5516
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➢ Επιδότηση 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των 
επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα: 

• Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα 
επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε 
ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019, 

• Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 
ή εντός του 2021, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης 
εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 
2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. 
Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται 
να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανηγμένου κύκλου εργασιών του 
έτους έναρξης εργασιών. 

• Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη 
επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί 
του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Για τον 
υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανηγμένος) λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 
2020. 

• Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν 
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους κατά το έτος 
αυτό, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά 
μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών 
του έτους 2021. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή 
ανηγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα 
εσόδων) εντός του 2021. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 
ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) 

 

➢ Προϋπολογισμός 

50 εκατ. ευρώ (46 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 4 εκατ. ευρώ για Μεγάλες 
Επιχειρήσεις) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία 
COVID-19 

➢ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης 

Δυνητικοί ωφελούμενοι, των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης, 20/05/22 και ώρα 15:00 απορρίφθηκε, 

μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής Απόφασης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 

2022 και ώρα 15:00. 

http://www.ando.gr/
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➢ Σχετικά 

Δείτε την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ 
 
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο Newsletter 136/20/04/2022 της ΑΝΔΩ ΑΕ εδώ  

 
 
3. Κατατέθηκε ο κλιματικός νόμος – Τα μέτρα για κτίρια, οχήματα, ενέργεια, δήμους 
 
  
➢ Τι αφορά 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος, που περιλαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση 
της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, τα κτίρια και την ηλεκτροπαραγωγή. 

Οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα προβλέπουν 
μικρές παρατάσεις της χρήσης υδρογονανθράκων σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε 
δημόσια διαβούλευση ενώ για πρώτη φορά στην “εξίσωση” της καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής μπαίνουν τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. 

Ειδικότερα, οι βασικές προβλέψεις του νόμου περιλαμβάνουν τα εξής: 

-Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά 
καύσιμα (δηλαδή από λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Η προθεσμία μπορεί να 
επισπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν 
υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού. 

-Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη (εκτός από τα νησιά), προβλέπεται 
ότι από το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων 
οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον 
το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με 
χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία 
αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών. 

-Κτίρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων 
πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση 
πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις 
εκατό κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. 

Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες 
υψηλής τρωτότητας ( γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή σε σημεία κοντά 
σε δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται 
υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την 
ηλεκτροδότηση του κτιρίου. 

ΥΠΕΝ: Ενημερωτικό σημείωμα για τον πρώτο Εθνικό Κλιματικό Νόμο 

Ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο και θέτει συγκεκριμένους 
στόχους για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_tropopoihsh_prosklhshs_plhttomenes.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/136/136_20042022.pdf
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επιτευχθούν οι εθνικοί κλιματικοί στόχοι για το 2030 και η μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. 

Αυτό επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ενημερωτικό σημείωμα με 
αφορμή την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι βασικές 
ρυθμίσεις κωδικοποιούνται ως εξής: 

➢ Απολιγνιτοποίηση 

Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από 

λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί περαιτέρω με 

απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η 

ασφάλεια εφοδιασμού. 

➢ Ηλεκτροκίνηση 

✓ Από το 2024 το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που 
ταξινομούνται, θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα 
εξωτερικής φόρτισης με ρύπους έως 50γρ CO2/χλμ. 

✓ Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών. 
✓ Από το 2030, απαγορεύεται η ταξινόμηση νέων οχημάτων με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης υπό την αίρεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η χώρα μας θα 
υιοθετήσει την ημερομηνία που θα τεθεί από τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η 
εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το μέτρο να ισχύσει το 2035. 

➢ Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια 

✓ Από το 2025 απαγορεύεται η πώληση και η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου 
θέρμανσης. 

✓ Από το 2030 γίνεται υποχρεωτική η χρήση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο θα είναι 
αναμεμειγμένο με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30%. 

➢ Νησιά 

Θεσπίζεται Στρατηγικό Πλαίσιο για την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ Gr – Eco Islands για 
την ολοκληρωμένη μετάβαση των ελληνικών νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα. 

Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια: 

✓ Τον μόνιμο πληθυσμό. 
✓ Την προοπτική ηλεκτρικής διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα. 
✓ Τις ενεργειακές τους ανάγκες. 
✓ Την τουριστική κίνηση. 
✓ Την προσβασιμότητά τους στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών. 
✓ Τους αξιοποιήσιμους φυσικούς πόρους. 
✓ Τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 

http://www.ando.gr/
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Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% σε σχέση με το 
2019. 

✓ Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 

➢ Δήμοι 

✓ Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Δήμος υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα, το οποίο 
επαληθεύεται από πιστοποιημένο φορέα και καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης 
Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Ο σκοπός είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τα κτίρια που χρησιμοποιεί, το δημοτικό φωτισμό, τα οχήματά του, τις κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις, τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ. Το ΔηΣΜΕ 
επικαιροποιείται ετησίως. 

✓ Τίθεται στόχος μείωσης εκπομπών 10% για το 2025 και 30% για το έτος 2030, σε σχέση 
με το 2019. 

✓ Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ και οι επικαιροποιήσεις του, από την 1η Ιανουαρίου 2024 
αποτελούν προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση προτάσεων των Δήμων για την 
υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. 

Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική κρίση 

Από το 2025, για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας θα πρέπει να 
υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου (προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), 
μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν οι Περιφέρειες. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται 
οι περιοχές που βρίσκονται: 

– Σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, όπως αποτυπώνονται στους χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας. 

– Σε ζώνες που είναι κοντά σε δασικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 
 

➢ Σχετικά 

Σχέδιο Νόμου 

Ιστοσελίδα Βουλής - Νομοθετικό Έργο   

http://www.ando.gr/
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11962779.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0b7f36df-2e5b-4d4b-b5f3-ae9900a07542

