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Ρόδος, Τετάρτη 06.04.2022   
 

1. Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 

Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με 

α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει, ανακοινώνει ότι, 

η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Προγράμματος βρίσκεται 

αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

https://ymeperaa.gr/images/diavouleusi_perivallon_2021-2027/SMPE_Perivallon_2021-2027.pdf . 

Η Αρχή Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω 

διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση 

επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: 

sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης 

αυτής ήτοι έως 27-4-2022. 

Σημειώνεται ότι οι Δημόσιες Αρχές και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας καλούνται να 

διατυπώσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ 

μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την παραλαβή του φακέλου, ήτοι έως 12-5-2022. 

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάζεται στο 

πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «μιας πιο πράσινης 

Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων και της βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας». Παράλληλα, με τις κατάλληλες συνέργειες, το Πρόγραμμα δύναται να 

υποστηρίξει επενδύσεις που συνδυάζουν επιτυχώς τις αρχές της αειφορίας, της αισθητικής και της 

συμμετοχικότητας της πρωτοβουλίας New European Bauhaus, με σκοπό την εξεύρεση προσιτών, 
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χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων και ελκυστικών λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις.  Η κύρια 

στόχευση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» αφορά στην ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων συστημάτων, τα οποία επικεντρώνονται στους εξής στρατηγικούς τομείς:   

 Ενέργεια 

 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  

 Κυκλική Οικονομία - Διαχείριση Αποβλήτων  

 Διαχείριση Υδάτων - Λυμάτων  

 Αστικό Περιβάλλον (Ατμοσφαιρική Ρύπανση – Θόρυβος – Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο)  

 Προστασία της βιοποικιλότητας 

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάζεται στο 

πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «μιας πιο πράσινης 

Ευρώπης» θέτοντας ως στρατηγικούς στόχους:  

 Την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας και χρήση ΑΠΕ για 

ελαχιστοποίηση των εκπομπών άνθρακα  

 Την  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων εξαιτίας της,  

 Την αστική αναζωογόνησή και την βιώσιμη αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα  

 Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στην διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων και υδάτων, ενσωματώνοντας τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας,  

 Την διατήρηση  της βιοποικιλότητας και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων   

και συγχρηματοδοτείται από δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής) στηρίζοντας παρεμβάσεις 

αποκλειστικά στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη    

2. Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 

Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027 
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 ως Αρχή Σχεδιασμού του Προγράμματος 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει, ανακοινώνει ότι, η 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Προγράμματος βρίσκεται 

αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

https://ymeperaa.gr/images/diavouleysi_metafores_2021-2027/SMPE_Metafores_2021-2027.pdf 

Η Αρχή Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω 

διαδικτυακή διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση 

επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: 

sec.dipa@prv.ypeka.gr ), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της 

ανακοίνωσης αυτής ήτοι έως 20-4-2022. 

Σημειώνεται ότι οι Δημόσιες Αρχές και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας καλούνται να 

διατυπώσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ 

μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την παραλαβή του φακέλου, ήτοι έως 5-5-2022. 

http://www.ando.gr/
https://www.ymeperaa.gr/dimosiotita/nea-anakoinoseis/1436-diavoylefsi-stratigikis-meletis-perivallontikon-epiptoseon-smpe-tou-programmatos-perivallon-klimatiki-allagi-2021-2027
https://ymeperaa.gr/images/diavouleysi_metafores_2021-2027/SMPE_Metafores_2021-2027.pdf
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Το Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027 αποτελεί το Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την 

υλοποίηση μέρους του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των αρμοδίων Υπουργείων Πολιτικής 

(Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) με στόχο 

την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στον Τομέα των Μεταφορών για την Προγραμματική 

Περίοδο (ΠΠ) 20212027. Για τον σχεδιασμό του Προγράμματος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027 

ελήφθησαν υπόψη οι υφιστάμενες ανισότητες, οι ανεπάρκειες της αγοράς, οι επενδυτικές ανάγκες 

συναρτήσει της χωρητικότητας, της ζήτησης, των κοινωνικοοικονομικών/ περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και των χωρικών ζητημάτων των μεταφορών, οι μορφές στήριξης και η 

συμπληρωματικότητά τους, οι ισχύουσες προκλήσεις, τα διδάγματα που έχουν αντληθεί, καθώς 

και άλλες στρατηγικές σε ευρωπαϊκό, μακρο-περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Από το Κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, που διέπει την Πολιτική της Συνοχής για την Προγραμματική 

Περίοδο 2021-2027, οι Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ) και οι σχετικοί Ειδικοί Στόχοι (Ε.Σ.) τους οποίους 

υπηρετεί το Πρόγραμμα είναι:  

 Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 

κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων» που αναλύεται στους Ε.Σ. 3 ii 

«Ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού 

ΔΕΔ-Μ» και 3 iii «Ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς 

και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε 

ΔΕΔΜ και διασυνοριακή κινητικότητα».  

 Στόχος Πολιτικής (ΣΠ) 2: «Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 

των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής 

στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων» που 

περιλαμβάνει τον Ε.Σ. 2 viii για την «προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 

κινητικότητας, για την μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών ρύπων», στοιχεία που αποτελούν 

ουσιαστικά συστατικά στοιχεία της πολιτικής των μεταφορών.  

To Πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027 υλοποιεί μέρος του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2021-2027, 

αξιοποιώντας τους διατιθέμενους σε αυτό πόρους του Ταμείου Συνοχής για τον ΣΠ2 (644,2 εκ.€ 

ΚΣ) και τον ΣΠ3 (645,4 εκ.€ ΚΣ) και του ΕΤΠΑ για τον ΣΠ3 (564,7 εκ.€ ΚΣ).   
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  

 

3.  Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό 

Η εθνική πολιτική για το πόσιμο νερό ή νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως εκφράζεται από το 

αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 

στοχεύει:  

 Στην επάρκεια πόσιμου νερού για όλους τους κατοίκους της χώρας με προδιαγραφές που 

πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83 όπως έχει αναδιατυπωθεί με την Οδηγία  

2015/1787/ΕΕ και έχει αντικατασταθεί με την Οδηγία (ΕΕ)2020/2184, αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας.  

 Στην οικονομική και επιχειρησιακή  βιωσιμότητα  των φορέων ύδρευσης  ώστε να εξασφαλίζεται 

πόσιμο νερό σε προσιτή τιμή στους πολίτες. 

http://www.ando.gr/
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 4 

 

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 

 

 
Tο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΕΣ) πόσιμου νερού αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων και υποστηρίζεται για τον 2ο εθνικό στόχο από την DG Regio με σχετική 

εμπειρογνωμοσύνη που αφορά τις ΔΕΥΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του ΕΕΣ πόσιμου νερού κυρίως περιλαμβάνουν τα εξής:  

1. Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης από άποψη υδρευτικών αναγκών, παρόχων 

(φορέων) ύδρευσης και έργων ύδρευσης  που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 

2014-2020 και εθνικά προγράμματα.  

2. Την καταγραφή των προτάσεων των παρόχων ύδρευσης, με προτεραιοποίηση 

προγραμματισμού υλοποίησης, για τα έργα ύδρευσης που κρίνονται ως αναγκαία στην περίοδο 

20212030, προκειμένου να εκπληρώνονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της Οδηγίας για το 

πόσιμο νερό.  

3. Τα απαιτούμενα οριζόντια και υποστηρικτικά μέτρα. 

Η εκτίμηση των υδρευτικών αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με βάση την παράγραφο 

«Δημογραφικά δεδομένα-υδρευτικές ανάγκες» για τα έτη 2021 και 2030 είναι η εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιεράρχηση των προτεινόμενων έργων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζεται στους 

επόμενους πίνακες. 

 
Από το σύνολο των στοιχείων εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα και ενέργειες που πρέπει να 

αναληφθούν:  

http://www.ando.gr/
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 Δεδομένου ότι οι περισσότεροι πάροχοι δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα Γενικά Σχέδια Ύδρευσης 

(Master Plan) ούτε Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) και σε αρκετές περιπτώσεις δεν διαθέτουν 

επαρκώς στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες ούτε μελέτες, αντιμετωπίζουν σοβαρή δυσκολία 

προγραμματισμού και προϋπολογισμού των αναγκαίων έργων ύδρευσης σε βάθος δεκαετίας. 

Επομένως, ο πίνακας των προτεινόμενων από τους παρόχους έργων ύδρευσης θα πρέπει να 

θεωρείται ενδεικτικός και να μπορεί να συμπληρώνεται και να επικαιροποιείται.  

 Το κυριότερο πρόβλημα που παρατηρείται στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου σχετίζεται με την 

επάρκεια του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το οποίο επιδεινώνεται κατά τους θερινούς 

μήνες όπου παρουσιάζεται η αιχμή στην τουριστική κίνηση.  

 Από τη διαβούλευση με τους παρόχους της Περιφέρειας διακρίνεται κυρίως η ανάγκη για έργα 

υδροληψίας, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και κυρίως μονάδων αφαλατώσεων. Ο 

προϋπολογισμός των έργων αυτών αθροίζει στο ποσό των 190.000.000€ περίπου. 

Επισημαίνεται ότι τρία από τα νέα έργα προϋπολογισμού 43.000.000€ που αφορούν 

υδροληψίες στη νήσο της Ρόδου, έχουν σχεδιαστεί προγραμματίζονται και θα υλοποιηθούν 

από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό  

4. «Ελλάδα 2.0»: 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε καινοτομία και εξωστρέφεια 

μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων της Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤΕ) από το 

Ταμείο Ανάκαμψης 
 

Υπεγράφη την Παρασκευή 1η Απριλίου του 2022 σύμβαση για τη διαχείριση από την Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ - πρώην ΤΑΝΕΟ), πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (RRF), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να μοχλεύσουν συνολικά 

κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική οικονομία. 

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ο 

Πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤΕ, κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και κα. Αντιγόνη 

Λυμπεροπούλου, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη και 

του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκου Μαντζούφα. 

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα υλοποιηθεί έργο, με τίτλο: «Ταμείο Ανάκαμψης: Equity Platform 

Instrument (Q-Equity & InnovateNow)», για τη δημιουργία Fund of Funds (FoF) χρηματοδότησης 

μετοχικού κεφαλαίου (equity) ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου (quasi-equity), στοχεύοντας στις πιο 

δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς. 

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη δημιουργία δύο σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία 

αποσκοπούν στην προώθηση και υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων, την 

κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρήσεων στη χώρα, την αύξηση της εξωστρέφειας, της 

ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής και της εμπορικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και την εν γένει στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. 

1.    Q-Equity 

Στο πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο θα διατεθούν 400 εκατ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει 

επενδυτικές αποφάσεις, βάσει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 

50%, στα επενδυτικά σχήματα. 

Στόχος του «Q-Equity» είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος επενδυτικής εμπιστοσύνης 

για την ενεργοποίηση των εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και την ενίσχυση της 

προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. 

http://www.ando.gr/
https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/04/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F-%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%9C%CE%9F-%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%9F.pdf
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Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και 

των επιπτώσεων αυτής στην οικονομία, αλλά και λόγω της παρατεταμένης αβεβαιότητας και 

αστάθειας. Οι υφιστάμενες και παραδοσιακές πηγές άντλησης κεφαλαίων συρρικνώθηκαν, ακόμη 

περισσότερο, με αποτέλεσμα η ανάγκη παροχής εναλλακτικής χρηματοδότησης να είναι, πλέον, 

πολύ μεγαλύτερη. 

2.    InnovateNow 

Στο δεύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο θα κατευθυνθούν 100 εκατ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ θα λαμβάνει 

επενδυτικές αποφάσεις, βάσει χρηματοοικονομικών κριτηρίων και θα συμμετέχει, με ποσοστό έως 

60%, στα επενδυτικά σχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την πραγματοποίηση κάθε 

επένδυσης σε επιλέξιμη επιχείρηση το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής δεν θα ξεπερνά το 50% 

της εν λόγω επένδυσης. 

Στόχος είναι η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών για την πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά και η 

τόνωση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) τεχνολογιών αιχμής. 

Ο στόχος αυτός, δίνει ώθηση και στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα για 

κλιμάκωση της ερευνητικής δραστηριότητας, βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον, προωθεί την 

εξαγωγική δραστηριότητα και δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για τον επαναπατρισμό του 

υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που έφυγε από τη χώρα την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης. 

Η ΕΑΤΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας, έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων, για 

τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Να καταρτίζει και να δημοσιεύει προσκλήσεις για την κατάθεση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, 

λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της σύμβασης και τις ανάγκες της αγοράς. 

 Να προβαίνει στον ενδελεχή έλεγχο των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. 

 Να εγκρίνει επενδυτικές προτάσεις και να διαπραγματεύεται, συνάπτει, εκτελεί, εφαρμόζει και 

τροποποιεί τις σχετικές συμβάσεις σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών σχημάτων στο όνομά 

της και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Να παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών 

σχημάτων κ. ά. 

Η πρώτη εκταμίευση κεφαλαίων, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του έργου, θα γίνει 

εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Συνολικά, τα 500 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν από την ΕΑΤΕ στα επενδυτικά σχήματα έως και την 

30ή Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν εγκριθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Υπουργείο Οικονομικών  
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