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1. Β’ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2.) 
«Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» 
 

 Τι αφορά 
 

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τη σύνταξη των 
Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να 
είναι σύμφωνο με τα άρθρα 5-10 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης 
Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020). Δυνητικοί 
δικαιούχοι είναι όλοι οι μικροί ηπειρωτικοί δήμοι, οι μικροί ορεινοί δήμοι, καθώς και οι μικροί 
νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Επιπλέον, σύμφωνα με 
την απόφαση 223.6/2021 του Πράσινου Ταμείου, δυνητικοί δικαιούχοι είναι και όσοι δήμοι δεν 
υπέβαλλαν πρόταση στην υπ’ αριθμό 7970/16-11-2020 πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
«Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», καθώς και όσοι ενταγμένοι δήμοι της Α’ 
πρόσκλησης αιτήθηκαν από 1-10-2021 έως 10-10-2021 να συμπεριληφθούν στη Β’ πρόσκληση. 
 
 Περίοδος υποβολής 
 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 11η Οκτωβρίου 2021 έως και την 
Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από 
την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). 
 
 Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης 
 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 

3.000.000,00€ για το έτος 2021. Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της 

υποβολής μιας (1) μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν 

από το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Οδηγός, Πρόσκληση, Απόφαση, Επιλέξιμοι Δήμοι 
     

http://www.ando.gr/
http://www.prasinotameio.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-2021_%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F_%CE%92.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A5_6%CE%9E%CE%92%CE%A646%CE%A8844-%CE%91%CE%9B3.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%99-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99-%CE%92-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F.pdf
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 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο   

 
 

2. Aιτήσεις επιχειρήσεων για το 100% επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασιακής 
εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για νέους έως 29 ετών (Β΄κύκλος) 
 

Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για 
συμμετοχή στον Β΄ Κύκλο του «Προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 
άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» που έχουν καταρτιστεί στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει στις 18 Οκτωβρίου και ώρα 23:59. 
Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 
100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και επαγγελματικό κίνδυνο. Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες 
την εβδομάδα και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του 
προγράμματος.  
Στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή 
δευτερεύοντες) με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ καθώς 
και σε επιχειρήσεις που ο ιδιοκτήτης ή ένας εργαζόμενος απασχολούνται στο ψηφιακό 
μάρκετινγκ (δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης 
θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση 
στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρόποι χρήσης των 
κινητών τεχνολογιών και συσκευών, εμπειρία στο επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου) για τουλάχιστον ένα έτος. 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του ΟΑΕΔ https://eservices.oaed.gr/pls/apex/ στο 
Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους. Οι 
προκηρυχθείσες θέσεις ανά ΚΠΑ2 έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που έχει 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-
erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε 
μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης. 
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για 
την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
  

ΕΣΠΑ 

  

3. Σε διαβούλευση η Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών με ΣΔΙΤ 
 

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών δράσης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και των 

αρμοδιοτήτων του ιδρυτικού της νόμου 4013/2011 (Α ́204), η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνέστησε Ομάδα 

Εργασίας για την εκπόνηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων για την «Κατασκευή και 

Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΔΙΤ), με σκοπό την προώθηση των αντίστοιχων 

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/2021/10/01/%ce%b2-%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%84%ce%bf%cf%85-%cf%80/
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/
https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos
https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1397
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διαγωνιστικών διαδικασιών που βασίζονται σε ιδιωτικές επενδύσεις απαραίτητες για 

την εθνική οικονομία. 

Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και της ολοκλήρωσης των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, 

το παραδοτέο της οποίας υποβλήθηκε στην Αρχή, ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Γεώργιος 

Κατωπόδης ενημερώνει ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του υπό έκδοση 

τεύχους πρόσκλησης για την “Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω 

Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)», προς 

υποβολή τυχόν παρατηρήσεων και προτάσεων. 

Με την ανακοίνωση καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις επί 

των όρων του εν λόγω προσχεδίου πρόσκλησης, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Αρχής http://www.eaadhsy.gr, έως τις 11/10/2021 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

eaadhsy@eaadhsy.gr. 

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
  

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  

 

4. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ Θέτει Σε Διαβούλευση Το Νέο Πρόγραμμα Αλιείας, 

Υδατοκαλλιέργειας Και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 

 

Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη του Προγράμματος Αλιείας, 

Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 θέτει το Συνοπτικό Κείμενο του 

Σχεδίου του Προγράμματος σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8/10/2021. Σχόλια και 

παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

diavouleusi.alieia@mou.gr  

 

Στο Σχέδιο του Προγράμματος αναλύονται τα εξής: 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνίστανται σε:  

α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα,  

β) ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας,  

γ) ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ανθεκτικότητα στην 

κλιματική αλλαγή και  

δ) ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.  

Το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (Π.Αλ.Υ.Θ.) 2021-2027 θα 

εξυπηρετήσει με τις δράσεις που θα χρηματοδοτήσει αυτούς τους εθνικούς στρατηγικούς 

στόχους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τους στόχους και προτεραιότητες του 

Ε.Τ.Θ.Α.Υ, το όραμα του Π.Αλ.Υ.Θ. συνοψίζεται στην ακόλουθη φράση: 

«Μετάβαση σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, γαλάζια και παράλληλα φιλική προς το 

περιβάλλον οικονομία, με έμφαση στη λήψη αποφάσεων που βασίζεται στη γνώση, την 

εισαγωγή καινοτομίας και την αξιοποίηση της τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της 

αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, ώστε 

να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία». 

 

Οι στόχοι πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 είναι οι ακόλουθοι: 

http://www.ando.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
mailto:eaadhsy@eaadhsy.gr
http://www.eaadhsy.gr/
mailto:diavouleusi.alieia@mou.gr
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- 1ος: μία εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 

μετασχηματισμού, 

- 2ος: μία πιο πράσινη, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω 

της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων 

επενδύσεων της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης 

και διαχείρισης των κινδύνων, 

- 3ος: μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των 

περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ, 

- 4ος: μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα δικαιωμάτων, 

και 

- 5ος: μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω 

της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. 

 

Μεταξύ των δράσεων αναφέρονται και οι εξής: 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχύσεις σε επενδύσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του στόλου καθώς και στη βελτίωση των 

συνθηκών υγείας, ασφάλειας και εργασίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας, της 

ιχνηλασιμότητας και των συνθηκών αποθήκευσης των προϊόντων και στη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις δεν θα οδηγούν σε αύξηση της 

αλιευτικής ικανότητας. Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα αγοράς, εγκατάστασης και διαχείρισης 

ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς του 

ελέγχου και της επιτήρησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την αντιμετώπιση της 

Παράνομης Λαθραίας και Άναρχης αλιείας. Επιπλέον, εφόσον υπάρχει πλεονάζουσα αλιευτική 

ικανότητα υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της δράσης οριστικής παύσης αλιευτικών 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα, υποστηρίζεται, με συγκεκριμένες δράσεις η καινοτομία και τα 

πιλοτικά προγράμματα για την αύξηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας των προϊόντων 

αλιείας, της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων κλπ. Ειδική μέριμνα υπάρχει στο 

Πρόγραμμα για τη μικρή παράκτια αλιεία.  

Η Υδατοκαλλιέργεια και ιδίως η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο στη 

χώρα και η ανάγκη για επενδύσεις είναι συνεχής. Έτσι, το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί επενδύσεις 

για εισαγωγή καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, με σκοπό τόσο την ανάπτυξη όσο και την 

εξωστρέφεια. Επίσης, χρηματοδοτεί επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση της 

παραγωγικής δυναμικότητας ή/και την ίδρυση νέων μονάδων, με χαμηλό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα. Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα προωθηθεί η αύξηση της βιωσιμότητας 

των επιχειρήσεων και της παραγωγικότητας των μονάδων, θα βελτιωθεί η ποιότητα των 

προϊόντων μέσα από τις πλέον γνωστές πιστοποιήσεις, θα υλοποιηθούν δράσεις για την 

παραγωγή νέων προϊόντων και για την ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων, ενώ πεδίο 

υπάρχει για την ανάπτυξη του σήματος ποιότητας για την Ελλάδα και την υιοθέτηση του 

οικολογικού σήματος ποιότητας για όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν. 

Η μεταποίηση και η εμπορία των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας υποστηρίζεται 

μέσα από την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του 

παραγωγικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας των υφιστάμενων, την πιστοποίηση 

των προϊόντων, την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων (clusters), ενώ όπως και 

για την υδατοκαλλιέργεια προωθείται η επίτευξη του στόχου της διεύρυνσης της σημερινής 

αγοράς. 

http://www.ando.gr/
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Αναπτύσσονται δράσεις, που έχουν ως στόχο την εισαγωγή καινοτομίας και την εκμετάλλευση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές 

παρέμβασης. Ωστόσο, οι δράσεις δεν περιορίζονται μόνο στις δραστηριότητες αυτές, αλλά 

επεκτείνονται και σε άλλες παρεμβάσεις που εντάσσονται στο φάσμα της γαλάζιας οικονομίας 

αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει τόσο η θάλασσα όσο και τα εσωτερικά ύδατα , με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας, τη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών. Απώτερος στόχος 

για τις περιοχές παρέμβασης είναι να αποτελούν συνεχώς αναπτυσσόμενες οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτισμικές κοιτίδες. 
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Σχέδιο Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027  

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020  

5. 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Β κύκλος) 

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 
Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση  «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων 
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος)   του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση περιλαμβάνει αλλαγές 
σχετικά με την καταβολή επιχορήγησης, την εξόφληση δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, τις 
υποχρεώσεις δικαιούχων κατά την υλοποίηση της πράξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά. 

Η Δράση στοχεύει στην 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. 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
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