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Ρόδος, Τετάρτη 01.09.2021   

 

1. Ποιες δράσεις για τους μικρομεσαίους προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ – Οι τρεις βασικοί 

πυλώνες 

Ειδική «μέριμνα» για στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας από αυτές, σε 

συνδυασμό με την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, περιέχει το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Έρευνα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το 

οποίο έχει αποσταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να τη λάβει εντός 

του Σεπτεμβρίου. 

Στο προσχέδιο που έχει αποσταλεί στις κοινοτικές αρχές, γίνεται εκτενής αναφορά σε αυτή την 

πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα αποτελεί «ειδικό στόχο» εντός του ΕΠΑνΕΚ, ο οποίος θα 

αποσπάσει σημαντικό μέρος των κονδυλίων του Προγράμματος που ανέρχονται συνολικά στα 3,9 

δισ. ευρώ. 

Μέσα από τον ειδικό στόχο επιδιώκεται η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις 

νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, παραγωγής και ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε 

διεθνές επίπεδο. 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστούν βασικά θέματα που εμποδίζουν 

την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αφενός προωθώντας νέα 

επιχειρηματικά και οργανωτικά πρότυπα και συνεργασίες που δημιουργούν κρίσιμα μεγέθη και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αφετέρου αναπτύσσοντας μηχανισμούς που συντονίζουν την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. 

Θα υποστηριχθεί, επίσης, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων προς περισσότερο βιώσιμα και 

αποδοτικά ως προς τους πόρους επιχειρηματικά μοντέλα, που αφενός συντελεί στην προστασία 

του περιβάλλοντος και δημιουργεί σημαντική εξοικονόμηση κόστους και αφετέρου, μπορεί να 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και λόγω της 

θετικής εικόνας που προβάλλεται προς τους καταναλωτές. 

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου, προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες δράσεων: 
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 Επιχειρηματικότητα – Παραγωγικότητα 

 Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια 

 Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ 
 

Επιχειρηματικότητα – Παραγωγικότητα 

Οι δράσεις που θα περιέχει το ΕΠΑνΕΚ εστιάζουν στην ενίσχυση οικονομικών δραστηριοτήτων με 

περιθώρια ανάπτυξης σε τομείς που εντοπίζονται ως προτεραιότητες μέσα από τις διαδικασίες της 

Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ), ιδίως αυτές που συνδέονται με ευκαιρίες 

ανάπτυξης εξειδικευμένων αγορών (niche markets). 

Στο πλαίσιο αυτό, θα υποστηριχθούν πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την παραγωγική 

δυνατότητα των επιχειρήσεων με έμφαση στη μεταποίηση, καθώς και αυτές που αφορούν στην 

αξιοποίηση καινοτομιών από υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερης σημασίας είναι 

αναπτυξιακά σχέδια και έργα που προωθούν την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και 

αναπτύσσουν την κυκλική οικονομία, ιδίως σε τομείς που έχουν υψηλό περιβαλλοντολογικό 

αποτύπωμα. 

Ειδικότερα, μερικές από τις δράσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας 

εστιάζουν στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 Στήριξη Παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική 

προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και τη στροφή σε φιλικές προς 

το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα (πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων) 

 Παροχή κινήτρων για α) την εφαρμογή συστημάτων και σημάτων ποιότητας, β) δράσεις 

δημιουργίας ενιαίου πλαισίου βιομηχανικών προτύπων και τυποποίησης με πιστοποίηση 

 Ενίσχυση της νέας/νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω 

ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων 
 

Συνεργατικά σχήματα – Εξωστρέφεια 

Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση του μεγέθους των επιχειρηματικών σχημάτων που ενισχύει την 

εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Οι δράσεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 

συνεργασιών με στόχο τη δημιουργία κρίσιμης μάζας, που θα ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των 

εγχειρημάτων. 

Οι τομείς που θα ενισχυθούν θα συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της ΕΣΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση 

θα δοθεί σε συνεργασίες που παρουσιάζουν ολοκληρωμένα σχέδια εξαγωγικής 

δραστηριότητας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργούν παράλληλα νέες θέσεις 

εργασίας. 

Θα προωθηθούν, επίσης, σχήματα συνεργασιών ανάμεσα σε νεοφυείς και καθιερωμένες 

επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν 

τις νέες απαιτήσεις της αγοράς και να σχεδιάζουν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και ότι η 

συνεργασία μπορεί να διαχειριστεί την κλιμάκωση των απαιτούμενων εργασιών για μαζική 

παραγωγή και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Ενθάρρυνση cluster ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή και με μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

(διεθνοποίηση). 
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Μηχανισμοί και δομές στήριξης ΜμΕ 

Οι δράσεις του συγκεκριμένου πυλώνα, στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικού οικοσυστήματος 

για τις επιχειρήσεις μέσω μηχανισμών και δομών που στηρίζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη των 

ΜμΕ και βελτιώνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Στις πρωτοβουλίες θα συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανόμενων των κοινωνικών εταίρων, επιμελητηρίων και 

επαγγελματικών ενώσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που συνοδεύονται από βιώσιμα σχέδια 

μεσο-μακροπρόθεσμης λειτουργίας και συστήματα ελέγχου και μέτρησης της απόδοσης /ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας, όπως και 

παροχής εργαστηριακών και άλλων υποδομών ποιότητας και διαχείρισης διανοητικής / 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ενίσχυση της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών 

 Αναβάθμιση και αξιοποίηση υποδομών υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών και 

εγκαταλειμμένων βιομηχανικών κτηρίων 

 Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με την αξιοποίηση 

χρηματοδοτικών μέσων. 

Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί προτεραιότητα σε εξωστρεφείς τομείς. όπου υπάρχει ευκαιρία 

αύξησης της παραγωγής σε κλίμακα/ μέγεθος μέσω της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μερών. 
 

2.  Γιάννης Πλακιωτάκης: 1 δισ. ευρώ για τη θαλάσσια συγκοινωνία και τις λιμενικές 

υποδομές στο νησιωτικό χώρο 

Τη χρηματοδότηση 44 έργων για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών σε νησιά και 47 

ακτοπλοϊκών γραμμών, μέσω πολυετών συμβάσεων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. 

«Με σωστό σχεδιασμό και συστηματική δουλειά», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης, «καταρτίσαμε και 

υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υλοποίηση κρίσιμων έργων και τη διασφάλιση 

κρίσιμων συνδέσεων στο νησιωτικό και ευρύτερα θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας. Η θεσμοθέτηση της 

Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στο νησιωτικό χώρο και η εξειδίκευση της Εθνικής 

Στρατηγικής για τα νησιά μας, αποδίδουν ήδη καρπούς. Διασφαλίστηκαν πόροι περίπου 1 δις ευρώ, 

που θα διατεθούν για την ακτοπλοΐα και τα λιμάνια των νησιών μας, δίνοντας λύσεις σε δυο κρίσιμα 

ζητήματα που αφορούν τη νησιωτικότητα: τις επαρκείς και ποιοτικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις και τις 

σύγχρονες και ασφαλείς λιμενικές υποδομές». 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, αξιοποιεί με 

αποτελεσματικότητα εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ 2021 – 2027, Ταμείο Ανάκαμψης), 

δίνοντας έμφαση σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Αφενός τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας 

των νησιών, τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, με αυξημένη ασφάλεια και 

μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών. Αφετέρου, την αναβάθμιση λιμενικών 

υποδομών και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμός των λιμένων, για την καλύτερη και 

ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιλαμβάνει: 
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 33 έργα προϋπολογισμού 175.210.000 ευρώ για αναβάθμιση λιμενικών υποδομών στα 

νησιά, μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Υποδομές – Μεταφορές 2021-2027. 

 Χρηματοδότηση έργων, μελετών και παρεμβάσεων για τη επέκταση, αναβάθμιση, 

συντήρηση και λειτουργία λιμενικών έργων, παρεμβάσεων σε χερσαίες ζώνες 

προϋπολογισμού σε βάθος 4ετίας έως 200.000.000 ευρώ μέσω του «ΝΕΑΡΧΟΣ – 

Πρόγραμμα έργων δημοσίου χαρακτήρα» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 11 έργα συνολικού ύψους 20.000.000 ευρώ, για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

και διαβρώσεων σε λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις σε νησιωτικές περιοχές, 

μέσω ειδικής δράσης η οποία έχει ενταχθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

της Ελλάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 Χρηματοδότηση 44 ενδονησιωτικών και διαπεριφερειακών ακτοπλοϊκών γραμμών με 

370.000.000 ευρώ, μέσω πολυετών συμβάσεων 4 έως 7 ετών και με κίνητρα ανανέωσης 

του στόλου της ακτοπλοΐας, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 

 Χρηματοδότηση 3 γραμμών του κεντρικού ακτοπλοϊκού δικτύου, με 300.000.000 ευρώ, 

μέσω του προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ – Πρόγραμμα Δημόσιας Θαλάσσιας Συγκοινωνίας», 

στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο 

Νησιωτικό χώρο, με υποχρέωση δρομολόγησης νέων πλοίων. 

Σημειώνεται ότι ήδη, από το 2019 έως σήμερα, οι άγονες γραμμές αυξήθηκαν σημαντικά 

καλύπτοντας νέα δρομολόγια, με αύξηση της σχετικής δαπάνης σε 138 εκ ευρώ το χρόνο, από 90 

εκ ευρώ το 2018. Επίσης, ότι, εν μέσω πανδημίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, με την έγκριση της ΕΕ, υιοθέτησε άμεσα μηχανισμό για την ελάχιστη συγκοινωνιακή 

εξυπηρέτηση του νησιωτικού χώρου και χρηματοδότησε με 79 εκ ευρώ τη λειτουργία του συνόλου 

του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, το οποίο αναμένεται να στηριχθεί αναλόγως της πορείας της 

πανδημίας με επιπλέον 26 εκ ευρώ έως τέλος του 2021. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής   

3. Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού 

περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και 

στρατηγικές επενδύσεις» 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στις 26/8/2021 το Σχέδιο Νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και 

βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και 

στρατηγικές επενδύσεις», από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση.  

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 

στη χώρα μας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων 

για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια 

δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού 

πλαισίου αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις. 

Το Σχέδιο Νόμου χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο Α’ Μέρος περιλαμβάνεται η ενοποίηση 

των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών 

επενδύσεων, του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010. Με την ενοποίηση των διατάξεων των δύο 

παραπάνω νόμων σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, διασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια του 

http://www.ando.gr/
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νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, αίρεται η παράλληλη ισχύς των δύο 

ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση 

επί των ίδιων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους 

στρατηγικούς επενδυτές.  

Το Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 και 

περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να καταστήσει περισσότερο ελκυστικά τα 

καθεστώτα  ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νέου 

καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναμόρφωση 

των καθεστώτων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα καθώς 

και με την προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστηριοτήτων. Παράλληλα, εισάγονται ουσιαστικές 

βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να 

καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς προέλευσης των μελών των 

Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκονται περισσότερο πιστοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι 

προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία. Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει 

σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο 

του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία 

και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική 

αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.  

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: 

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά από συγκροτημένη εργασία πολλών μηνών, 

παρουσιάζει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου το οποίο όταν γίνει Νόμος του κράτους θα 

επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων και θα κάνει την 

ζωή των επενδυτών ευκολότερη. Με σταθερά βήματα προχωρούμε στην υλοποίηση του στόχου 

μας: να μετατρέψουμε την Ελλάδα στην πιο φιλική για τις επενδύσεις χώρα». 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης έκανε την ακόλουθη 

δήλωση: 

«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη “Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων”. Σε αυτό, ένας 

επενδυτής θα βρει ό,τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του 

επενδυτικού σχεδίου του και να το δει να υλοποιείται, χωρίς υπέρμετρες καθυστερήσεις, 

αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά προσκόμματα. Με αυτό το νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος με τον 

οποίο λειτουργεί το κράτος όταν λαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο».  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, 

ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, το αντικείμενο δραστηριότητας και ο σκοπός 

των οποίων σχετίζεται με τις ιδιωτικές και τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς, επίσης, και τους 

πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις 

παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις. 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/9/2021 και ώρα 22:00. 
 

 Σχετικά αρχεία  

 

Διαβούλευση   
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
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4. Επιπλέον 462 επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίου εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

«ΝΗΣΙδΑ», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ενστάσεων 

 

Ολοκληρώθηκε το έργο της Αξιολόγησης Ενστάσεων για το Πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ», ενίσχυσης 

μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. 

Βάσει αυτής, επί συνόλου 2.952 ενστάσεων, 462 ενστάσεις έγιναν αποδεκτές και εγκρίνονται για 

χρηματοδότηση από το Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, συμπληρωματικά στις ήδη ενταχθείσες με 

την με αρ. πρωτ. 1370/13.04.2021 Απόφαση ένταξης, η οποία θα τροποποιηθεί για τον σκοπό 

αυτό. 

Ο προϋπολογισμός που εγκρίνεται για την ενίσχυση των επιπλέον 462 επιχειρήσεων που 

εντάσσονται στο «ΝΗΣΙδΑ» ανέρχεται σε 4,5 εκατ. €, ποσό το οποίο θα προστεθεί στον αρχικό 

προϋπολογισμό του Προγράμματος, ύψους 35 εκατ. €. Η απόφαση έγκρισης θα αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα Διαύγεια, στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ www.pepna.gr. του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και 

του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Τις επόμενες μέρες θα είναι δυνατή η αναλυτική ενημέρωση των 

δικαιούχων μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με τη χρήση του κωδικού 

κάθε πρότασης. Παράλληλα κάθε ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

Η εκδοθείσα επί των ενστάσεων απόφαση καθιστά οριστική την κατάταξη της πράξης στους 

πίνακες αποτελεσμάτων, χωρίς τη δυνατότητα ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. 

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου  
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