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Ρόδος, Τετάρτη 30.06.2021   

 

1. Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού κλπ. στην 
ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης μέσω 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ Α.Ε. 
 

➢ Τι αφορά 
Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), προσκαλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για 
συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων των κύριων 
ενδεικτικών κατηγοριών: 

✓ Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων 
✓ Ανάπλαση χώρων και λοιπές περιβαλλοντικές δράσεις 
✓ Ψηφιακές εφαρμογές 
✓ Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών 
✓ Αστική αναζωογόνηση, βιώσιμη ανάπτυξη κ.α. 

➢ Προϋπολογισμός 

1 εκατ. €. 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
Αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ. 

➢ Διαδικασία υποβολής 

Οι φορείς (αδύναμοι δικαιούχοι, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στην 
παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημα τους για μία μόνο ενέργεια από τις ανωτέρω με απόφαση του 
συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των υποδειγμάτων: 

✓ Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης 
✓ Τεχνικό Δελτίο Πρότασης 

Τα αιτήματα συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ. 
Οικονομική Επιτροπή) και τεύχος τεχνικών δεδομένων/ προεκτίμησης αμοιβών, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση wrimazw@mou.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αρ. 
πρωτ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΜΟΔ. Αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω 
(αίτηση, πλήρως συμπληρωμένο ΤΔΠ, απόφαση συλλογικού οργάνου και τεύχος 

http://www.ando.gr/
mailto:wrimazw@mou.gr
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δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών) ΔΕΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ μέχρι την πλήρη συμπλήρωσή 
τους. 

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 7 ημέρες από την δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης 
του Δ.Σ. και αμέσως μετά την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή στις 22/6/2021. Η 
παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης 
χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 €.  

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις μέσω e-mail στη 
διεύθυνση wrimazw@mou.gr. 
 

➢ Πρόσκληση 

✓ Απόφαση ΔΣ ΜΟΔ 
✓ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
✓ Υποδείγματα αίτησης και τεχνικού δελτίου (επεξεργάσιμα)  

 

2. e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος (Β' κύκλος) 
 

➢ Τι αφορά 
Επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και 
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της 
ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο 
συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.. 
 

➢ Προϋπολογισμός 
8 εκ. € (εκ των οποίων 443.865,68 € για το Νότιο Αιγαίο) 

 
➢ Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του 
λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει 
έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 
 

✓ Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. 
✓ Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία 

προκήρυξης της Δράσης. 
 

➢ Διαδικασία / Περίοδος υποβολής 
 

από 9/7/2021 έως 29/9/2021. 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται 
ηλεκτρονικά) στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 
μέχρι 10 ΜB. 

http://www.ando.gr/
mailto:wrimazw@mou.gr
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1374/Egkrisi%20prosklhshs.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1374/prosklhsh-ota.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1374/templates.docx
http://www.ependyseis.gr/mis
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Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό ωφελούμενο 
της Δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο), υπό την προϋπόθεση της υποβολής 
αίτησης ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση. 

 

➢ Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

✓ Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο 

υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. 

✓ Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας 

τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες. 

✓ Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε 

υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. 

✓ Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών 

τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 

2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. να 

υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης 

από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία 

(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία 

ένταξης της πρότασης. 

✓ Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

✓ Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 

4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) 

να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και 

ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

✓ Να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 

ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και 

διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 

981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε 

ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες 

εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για 

την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο 

πρακτόρευσης κλπ). 

Επιδότηση 

✓ έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού 

πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την 

ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος 

http://www.ando.gr/
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✓ έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το 

διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020. 

 

➢ Επιδοτούμενες δαπάνες 
 
Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα): 

✓ Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου 

για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία 

του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και 

η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση 

απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για 

ένα έτος. 

✓ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop). 

✓ Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία 

ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, barcode readers, εκτυπωτές κλπ.) 

 

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων. 

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού του έργου είναι 30%. 

Λογισμικό: 

✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα 

λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive 

ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), 

αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό 

περιβάλλον). 

✓ Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) 

εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την 

μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

✓ Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου 

είναι 100%. 

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι 

δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού. 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά. 

 
➢ Σχετικά αρχεία πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση 
 

➢ Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία    

  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5290/epanek_210625_Prosklisi_e-lianiko_b.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5290/epanek_210625_Prosklisi_e-lianiko_b.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=82&cs=
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3. Το Πράσινο Ταμείο σχεδίασε τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 
 

➢ Τι αφορά 
Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου 
πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι 
καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, 
ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης 
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η 
απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον 
ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει 
από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

✓ Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού 
δικαιούχου. 

✓ Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων 
του Πράσινου Ταμείου μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας. 
 

➢ Προϋπολογισμός 
12.411.160,00 €. 

 
➢ Δικαιούχοι της Δράσης 

όλοι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας 
 

➢ Διαδικασία / Περίοδος υποβολής 
 

από 9/7/2021 έως 29/9/2021. 
 

➢ Πρόσκληση 
✓ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
✓ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
✓ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό 
μοντέλο της Οικονομίας 
 

➢ Τι αφορά 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και 
δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της 
Οικονομίας και να αντιμετωπίσουν την όποια εργασιακή επισφάλεια, που προκαλείται εξαιτίας της 
υγειονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής, της απαξίωσης 
τεχνολογικών λύσεων κλπ. Επιπλέον, μέσα από την επαγγελματική συμβουλευτική οι εργαζόμενοι 
θα μπορέσουν να εντοπίσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και ικανότητες και παράλληλα να 
σχεδιάσουν ή και να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία και αυτοπραγμάτωση. 
 
Οι κύριες ενέργειες είναι οι εξής: 

✓ Συμβουλευτική υποστήριξη: Αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής 
συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους, η οποία θα υλοποιηθεί από 
Συμβούλους μέσω ατομικών συνεδριών. Η επιλογή του αντικειμένου, που θα 
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παρακολουθήσει ο κάθε ωφελούμενος, θα επιβεβαιωθεί και θα προκύψει βάσει του 
ατομικού του σχεδίου δράσης για τον καθορισμό της επαγγελματικής του πορείας, σε 
συνεργασία με σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής. 

✓ Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης: Αφορά 16.000 εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησής τους. Η ενέργεια 
αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, εκτιμώμενης διάρκειας έως 
120 ωρών, τα οποία θα συνδυάζουν ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με κατάρτιση σε 
στοχευμένα θεματικά αντικείμενα, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από δεξιότητες στις 
νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις πωλήσεις στις 
διοικητικές λειτουργίες και στις ψηφιακές δεξιότητες κ.α. 

 
➢ Διαδικασία / Περίοδος υποβολής 

 
από 1/7/2021 έως 15/9/2021. 

 
➢ Προϋπολογισμός 

32,12 εκ. € 
 

➢ Σχετικά αρχεία 
✓ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
✓ Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  
✓ Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
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