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1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» 
 

Καλούνται Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή 

Ιδρύματα στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμοί 

εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και 

διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, την προστασία φυσικών οικοτόπων και 

ειδών ή/και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Υποχρεωτική η σύμπραξη με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα 

από το Ελληνικό Δημόσιο (Οργανισμός Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Οργανισμός 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ.ά.). 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με εγγραφή και είσοδο 

στις ψηφιακές υπηρεσίες https://ptr.intelliflow.gr/login “Είσοδος στις Ψηφιακές Υπηρεσίες για 

ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ”. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους σχετικά με την πρόσκληση 

πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: Υποβολή Ερωτήματος. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Μαρτίου 2023. 

 

➢ Σχετικό αρχείο 

Οδηγός έργων     
 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

 

2. Τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει ότι πρόκειται να τροποποιηθεί ο 

οδηγός του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ». Βασικά σημεία της τροποποίησης είναι: 

-Παράταση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης μέχρι και τις 30 Απριλίου 2023. 

 

http://www.ando.gr/
https://ptr.intelliflow.gr/login
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2022-1.doc
https://prasinotameio.gr/2022/12/02/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1-4/
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-Το ανώτατο όριο για την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων επεμβάσεων στο Πρόγραμμα από 

1,50 ευρώ ανά εξοικονομούμενη πρωτογενή ενέργεια ετησίως (kWh/έτος), γίνεται 1,80 ευρώ. 

Τονίζεται, επίσης, ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών για το μεσοδιάστημα μέχρι και την 

τροποποίηση του οδηγού συνεχίζει να ισχύει.  

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας       
 

3. Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-
2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 519,6 εκατ. 
ευρώ για την επόμενη εξαετία, 363,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων αποτελούν τη συνεισφορά της 
ΕΕ.Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε 
σχετικά: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την έγκριση του προγράμματος ΕΤΘΑΥ 
για την Ελλάδα, το οποίο θα στηρίξει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας με 
βιώσιμες επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια και την αλιεία. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης 
στην προστασία και την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην 
απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
ελληνικών παράκτιων κοινοτήτων και των νησιών». 
 
➢ Υποστηριζόμενες δραστηριότητες: 
 

Το 57% των κονδυλίων του προγράμματος θα διατεθεί για τη βιώσιμη αλιεία, το 25% θα 
επενδυθεί στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση και την εμπορία, το 13% θα 
διατεθεί για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές, 
ενώ το 2% θα επενδυθεί στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. Όλα τα 
παραπάνω συμβάλλουν στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ. 
 
➢ Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα έως το 2027 
 

Το ελληνικό πρόγραμμα θα συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που περιγράφονται 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη 
στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Το πρόγραμμα θα στηρίξει την ανθεκτικότητα των τομέων 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας την ανάπτυξή και τη διαφοροποίησή τους 
και χρησιμοποιώντας αντισταθμιστικά συστήματα για τη θωράκιση των σχετικών τομέων της 
οικονομίας από μελλοντικές κρίσεις. Θα στηρίξει την πράσινη μετάβαση των τομέων με 
επενδύσεις για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων, της υγείας και της 
ασφάλειας, της απανθρακοποίησης και της ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραμμα θα στηρίξει 
επίσης επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών λιμένων. Οι επενδύσεις στην 
καινοτομία, τη διαφοροποίηση, την κυκλική οικονομία και την ενεργειακή απόδοση θα 
συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας. 
Η ψηφιακή μετάβαση των ελληνικών τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 
μεταποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος, το οποίο εξετάζεται σε σχέση με τη 
στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία και την παρέμβαση για τον έλεγχο της αλιείας. 
Η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει επίσης στην κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων 
διαχείρισης για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και τους τόπους Natura 2000 
και στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τις 
περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του ελληνικού πλαισίου δράσης 
προτεραιότητας για το Natura 2000: διατήρηση και αποκατάσταση τόπων εντός και πέραν του 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/tropopoiisi-tou-odigou-tou-programmatos-ilektra/
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δικτύου Natura 2000, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων και άλλων 
απορριμμάτων, καταπολέμηση και περιορισμός των επιπτώσεων των θαλάσσιων 
χωροκατακτητικών ειδών. 

Η καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εθνικών διαχειριστικών αρχών και 

των τοπικών εταίρων συμβάλλει στην υλοποίηση του προγράμματος ΕΤΘΑΥ. Το πρόγραμμα 

θα στηρίξει στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (CLLD), 

μια ανιούσα προσέγγιση για την ανάπτυξη πολιτικής, η οποία ενθαρρύνει τον τοπικό πληθυσμό 

να συγκροτήσει ομάδες τοπικής δράσης και να συμμετάσχει. 
 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1575

