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1. Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19 (5ος Κύκλος) 

 
➢ Τι αφορά 

Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης που προκαλεί η πανδημία στην χώρα μας και τις συνεχιζόμενα 

πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ελληνικό κράτος προβαίνει στην ενεργοποίηση 

νέου κύκλου της δράσης επιστρεπτέας προκαταβολής. Δίνεται, συνεπώς, η δυνατότητα σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της 

νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020, να 

λάβουν ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η ενίσχυση κυμαίνεται 

μεταξύ 1.000 και 100.000 ευρώ. 

Στο νέο κύκλο οι μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούνται είτε:  

✓ α) σύμφωνα με τους όρους της αριθ. C (2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (τελευταία τροποποίηση «5η 

Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό 

να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID- 

19 (C 2021 564/28.01.2021)»), είτε  

✓ β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis). 

Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο νέο 

πρόσθετο 5ο κύκλο (μετά τις 28/1/2021), το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει 

από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου δεν 

δύναται να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 ευρώ. 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
✓ Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους 

μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19. 

✓ Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

http://www.ando.gr/
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➢ Προϋπολογισμός 

810 εκατ. €. 

 

➢ Περίοδος υποβολής 
 
από 7/7/2021 έως 16/7/2021. 

 

➢ Διαδικασία υποβολής 
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται 

αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Στην παρούσα πρόσκληση 

επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Η υποβολή 

της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο 

στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης: 

✓ Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

✓ Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 

✓ Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης 

✓ Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης 

✓ Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της 

Πράξης 

✓ Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες 

✓ Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων 

✓ Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & υλοποίηση συναφών Έργων 

✓ Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων. 

 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως 

συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή 

αρχείου Excel. 

 

➢ Πρόσκληση 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.  

 

2. Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 για το 
Πρόγραμμα LIFE/Τελικό Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task 
Force, στις 15/07/21 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3dMDd7G  

 

Το έργο Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το 

Πρόγραμμα LIFE» - GR LTF (LIFE14 CAP/GR/000003)* με συντονιστή δικαιούχο το Πράσινο 

Ταμείο και συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου 

μετά από πέντε χρόνια υλοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό και εν αναμονή της δημοσίευσης της νέας 

Πρόσκλησης LIFE 2021, πραγματοποιείται Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: «Βασικά 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5300/prosklhsh_153b.pdf
https://bit.ly/3dMDd7G
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 Σημεία της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE/Τελικό 

Συνέδριο & Διεθνές Workshop της Greek LIFE Task Force – GR LTF», την Πέμπτη 15 Ιουλίου 

2021 και ώρα 11:00-15.45.  

Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών 

δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση 

για το κλίμα και χωρίζεται σε τρία μέρη: 

✓ Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην παρουσίαση των κύριων αλλαγών της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 για το Πρόγραμμα LIFE σε σχέση με την 

προηγούμενη. Τοποθετήσεις θα πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου και 

τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον, τον Μετριασμό και 

την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας. 

Το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί με ομιλία στελέχους του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού 

Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA - European Climate, 

Infrastructure and Environment Executive Agency).  

✓ Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, αφορά στο Τελικό Συνέδριο του έργου της GR LTF. 

Ειδικότερα, οι πέντε Εμπειρογνώμονες της ομάδας θα αναπτύξουν τα κύρια αποτελέσματα 

των δράσεων του έργου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση των 

Περιφερειακών Σημείων Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE, τα οποία συστάθηκαν στο 

πλαίσιο του έργου.  

✓ Τέλος, στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης θα διεξαχθεί το Διεθνές Workshop της GR LTF, κατά 

τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπροσώπους έργων Οικοδόμησης 

Δυναμικού και Εθνικών Σημείων Επαφής της Κύπρου, της Λετονίας, της Ρουμανίας, της 

Πολωνίας και της Κροατίας, παρουσιάζοντας το ρόλο τους και τα αποτελέσματα των δράσεών 

τους στις χώρες αυτές ως προς το Πρόγραμμα LIFE. 

➢ Σχετικό Αρχείο 

Δελτίο Τύπου 

 

3. H Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέβαλε 

το σχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

Κατατέθηκε στις 12 Ιουλίου 2021, το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η επίσημη υποβολή αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια εκτεταμένη διαβούλευση που έλαβε χώρα 

το τελευταίο έτος, καθώς το πρώτο σχέδιο κειμένου εστάλη στην Επιτροπή τον Ιούνιο του 2020. 

Ακολούθησε συστηματική και εντατική συνεργασία και επεξεργασία των κειμένων, τόσο σε εθνικό 

επίπεδο μέσω των Οργάνων Σχεδιασμού και Κατάρτισης του ΕΣΠΑ, όσο και με τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις της Επιτροπής, ώστε να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε 

στάδιο έγκρισης. 

Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κανονιστικό Πλαίσιο, η επίσημη υποβολή 

των νέων Προγραμμάτων, εντός διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία της επίσημης 

http://www.ando.gr/
https://kede.gr/wp-content/uploads/2021/07/Press-Release-and-Agenda_GR-LTF-Online-Event_15.07.2021.pdf
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υποβολής του ΕΣΠΑ. Ήδη, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η κατάρτιση των σχεδίων των 

Προγραμμάτων και έχει ξεκινήσει άτυπη διαβούλευση επί αυτών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το νέο ΕΣΠΑ με τον τίτλο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-

2027» αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής και τις νέες 

αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας. Με την έγκριση η οποία αναμένεται έως τέλος Ιουλίου, 

πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δις ευρώ για τα 

επόμενα επτά έτη, από τα οποία πιστώσεις 20,9 δις ευρώ αφορά στην ενωσιακή στήριξη και ποσό 

5,3 δις ευρώ αφορά στην εθνική συνεισφορά. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που προχώρησε σε επίσημη υποβολή του 

σχεδίου για το νέο  ΕΣΠΑ. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Όπως είχαμε θέσει ως 

στόχο, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα που υπέβαλε επίσημα προς έγκριση στις ευρωπαϊκές 

αρχές το σχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ. Με την υποβολή αυτή ολοκληρώνουμε και το τελευταίο βήμα πριν 

από την επίσημη κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την οριστική έναρξη του νέου 

Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027. Στόχος μας είναι να προσθέσουμε 

άμεσα επιπλέον ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και να συμπράξουμε μαζί με το Ταμείο 

Ανάκαμψης σε μια μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για 

την προστασία του περιβάλλοντος και για τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Θέλω να 

ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και τους συνεργάτες μου για τη 

σημερινή αυτή εθνική επιτυχία». 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι 

εμπροσθοβαρές, με ένα ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την 

οικονομία. Τα έργα /δράσεις που προσανατολιζόμαστε να χρηματοδοτήσουμε από το ΕΣΠΑ, 

απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, το νέο ΕΣΠΑ θα 

αποτελέσει ένα βασικό βήμα για τον οριστικό μετασχηματισμό της οικονομίας και τη γόνιμη μετάβαση 

σε μια βιώσιμη, ψηφιακή, κυκλική και πράσινη ανάπτυξη, ενώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης θα 

σηματοδοτήσουν την Ελλάδα του αύριο, της οικονομικής ανάταξης και της κοινωνικής ευημερίας και 

ακόμη πιο σημαντικά την Ελλάδα της ανθεκτικότητας σε πιθανές παγκόσμιες κρίσεις που θα 

έρθουν». 

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Σκάλκος δήλωσε: «Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 2021-2027 αποτυπώνει τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας και θέτει 

προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των 

ανθρώπινων δεξιοτήτων και της ενδυνάμωσης της κοινωνικής προστασίας. Η έγκαιρη προετοιμασία 

μας για την έγκριση των νέων Προγραμμάτων θα συμβάλει στην ανάταξη της οικονομίας μετά την 

πανδημική κρίση και σε συνδυασμό με τους πόρους του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 θα συμβάλλουν στην 

εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους μας».  

 

➢ Σχετικό Αρχείο 

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027   

  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1379/%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%20(%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%91)%202021-2027.pdf
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4. Δημοσιεύθηκαν οι κανονισμοί για την Πολιτική Συνοχής 2021-2027 

 
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος L 231 - 30 Ιουνίου 2021. 

Η έκδοση περιλαμβάνει: 

✓ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 

✓ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και 
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 

✓ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής 

✓ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1059 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 2021, για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία» (Interreg) που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης 

✓ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και 
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη 
της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων. 

. 
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