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Ρόδος, Τετάρτη 22.06.2022   
 

1. Ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή: Άνοιξε η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για 
αιτήσεις αντικατάστασης ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών 

 

 Τι αφορά 

Άνοιξε χθες Τρίτη η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για αιτήσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος αντικατάστασης παλιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών από νέες, πιο 

αποδοτικές και οικονομικές. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014- 2020. 

 

 Δικαιούχοι 

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν 

τοποθετημένη στην οικία τους, και όχι σε επαγγελματικό χώρο, παλαιά ηλεκτρική συσκευή 

(συγκεκριμένα: κλιματιστικό ή ψυγείο ή καταψύκτη) την οποία επιθυμούν να 

αντικαταστήσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη. 

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 

1ης Ιανουαρίου 2005 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Για να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό 

Πρόσωπο θα πρέπει να:  

• διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς 

πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή 

του, 

• έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1» σε περίπτωση  

κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί. 
 

 Προϋπολογισμός 

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 148.000.000 ευρώ. 
 

 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, 

δηλαδή συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος, παρέχοντας επιδοτήσεις 

http://www.ando.gr/
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από 30% έως 50% – από τα 135 ευρώ έως τα 710 ευρώ – για την αγορά καινούργιων 

εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος μέχρι και 300 ευρώ το χρόνο 

για τα νοικοκυριά. Η πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί από χθες για αιτήσεις βάσει του ΑΦΜ για 

τους λήγοντες σε 1 και 2 αρχικά και κατόπιν τμηματικά ανοίγει και για τους υπόλοιπους. 

Ειδικότερα στις:  

22/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4 

23/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 

24/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

25/6 ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

 

 Διαδικασία  

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό και μπορεί 

να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Όλα τα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα 

από άλλους φορείς. (ΑΑΔΕ & ΔΕΔΔΗΕ). Απαιτούνται μόνο οι κωδικοί taxisnet και ο αριθμός 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που θα δηλωθεί στην αίτηση. 

H υποβολή της αίτησης γίνεται στο allazosyskevi.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά την 

αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, με όριο τις 3 συσκευές συνολικά και 

δικαίωμα για έως 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη, για την κύρια ή την δευτερεύουσα 

κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία (1) 

έως τρεις (3) συσκευές προς επιχορήγηση. Η  επιδότηση αφορά στην αντικατάσταση και 

ανακύκλωση: παλαιών κλιματιστικών -που είναι παλαιάς τεχνολογίας και με παλιό ψυκτικό υγρό 

(μέχρι 2) με νέα ενεργειακής κλάσης από Α++ και καλύτερη (δηλαδή Α+++) και παλαιών ψυγείων 

-με παλαιά ενεργειακή κατάταξη- (μέχρι 1) με νέα ενεργειακής κλάσης από Ε και καλύτερη 

(δηλαδή D, C, B, A) ή παλαιών καταψυκτών (μέχρι 1) με νέους ενεργειακής κλάσης από F και 

καλύτερη (δηλαδή E, D, C, B, A). Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος θα δημοσιευθεί λίστα με 

όλους τους εγκεκριμένους από το Πρόγραμμα προμηθευτές. Όταν κλείσει η πλατφόρμα στις 5/7 

όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν σε λίστα με βάση αντικειμενικά κριτήρια, 

δηλ. οικονομικά και κοινωνικά. Οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο ένα 

ηλεκτρονικό κουπόνι για κάθε συσκευή το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως τις 16 

Σεπτεμβρίου. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε μία συσκευή, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός 

κουπονιών που μπορεί να λάβει ένας ωφελούμενος είναι τρεις (3).Πάνω στο κουπόνι υπάρχουν 

τα εξής στοιχεία: ένας μοναδικός κωδικός (Voucher ID), το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου 

του κουπονιού, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και 

οι κωδικοί μίας χρήσης. Την κατηγορία της συσκευής που αφορά η συγκεκριμένη επιταγή 

(κλιματιστικό, ψυγείο), το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία, τον αριθμό 

παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση. Εκτιμάται ότι η 

έκδοση των κουπονιών θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 3-4 εβδομάδες μετά το κλείσιμο της 

πλατφόρμας.  

Αιτήσεις: 21/06 έως 05/07 

Αγορά συσκευών: έως 16/09 

Απόσυρση συσκευών: έως 30 / 09.  

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ επιπλέον μοριοδότηση θα 

λαμβάνουν υπόψη τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς 

και οι οικογένειες με μέλη ΑΜΕΑ. 
   

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1485
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2. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» 
 

 Τι αφορά 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα 

βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. 

Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά παραγόμενα δεδομένα 

στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος των 

κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για το 

Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
 

 Δικαιούχοι 

 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 

κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του 

Παραρτήματος Α 

 Για έργα αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της Πρόσκλησης 

μπορεί να είναι μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 

3852/2010. 

 Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί 

Δήμων (ανεξαρτήτως συμμετοχής του αδύναμου Δήμου στη μετοχική σύνθεση αυτών).    
 

 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Στις λύσεις αυτές συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και διαχείριση στάθμευσης, η 

ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες 

παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου GOV.GR και η 

πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα 

συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και 

της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.  

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του 

marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-

development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace), και τη μεθοδολογία που 

αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated Explore-Shape-Deal Matchmaking 

Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Οι 7 άξονες όπου εντάσσονται οι δράσεις 

αφορούν: 

 τη βιώσιμη μετακίνηση 

 την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων 

 τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων 

 τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

 την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας 

 την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας 

 την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών 
 

 Προϋπολογισμός 

http://www.ando.gr/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace
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Οι προϋπολογισμοί που αντιστοιχούν στους δικαιούχους δήμους, με κριτήριο τον πληθυσμό 

τους, αναγράφονται στο Παράρτημα Α. Με βάση τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, κάθε 

δικαιούχος δήμος/δυνητικός δικαιούχος μπορεί να επιλέξει τις δράσεις που τον 

ενδιαφέρουν/αφορούν από το σύνολο δράσεων του marketplace (με τον περιορισμό της 

επιλογής ενός εκ των δύο από τις δράσεις: (29) Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης 

και (35) Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού των ΟΤΑ). 
 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://logon.ops.gr/ από την 27/06/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) 

έως και την 31/10/2022 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 
 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση    
 

Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Ψηφιακής Μετάβασης  
 

3. Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β' κύκλος)  
 

 Τι αφορά 

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/ καινοτόμων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης-

RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες 

συνθήκες της κρίσης της πανδημίας COVID-19, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης 

έξαρσης της νόσου στους ΚΑΔ που έχουν πληγεί. H ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή 

μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες 

και να μη χαθούν θέσεις εργασίας. 
 

 Δικαιούχοι 

Nεοφυείς καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό 

Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, elevategreece.gov.gr 
 

 Προϋπολογισμός 

34.000.000 € 
 

 Τι χρηματοδοτείται 

 Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της 

επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 

ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ. 

 Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες 

Κεφαλαίου Κίνησης, συγκεκριμένα το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το 

αιτούμενο ποσό επιχορήγησης. 

 Η επιδότηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 

ευρώ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2022/06/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9F%CE%A4%CE%91-220615.docx
https://mindigital.gr/archives/3241
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 Δεν επιδοτούνται επιχειρήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου αποδεικνύει 

άθροισμα εξόδων μικρότερο των 6.250 ευρώ. 

 Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από 

το άθροισμα επί: των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102) των Αγορών Α Υλών 

και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών 

που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481) των 

Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (κωδικοί 185, 285, 485). 

 Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με την με Α.Π. 1729/262/A2/ 

16.03.2021 (ΑΔΑ: Ω88346ΜΤΛΡ-ΩΧΥ) Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό 

100.000 ευρώ. Μία επιχείρηση δεν δύναται να επιδοτηθεί και από τις δύο Προσκλήσεις για 

το ίδιο έτος αναφοράς, ήτοι το έτος 2020. 

 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

από 22/6/2022 έως 31/10/2022 (ώρα 15:00) 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση 

www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου 

“Elevate Greece” για την αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19 – Β Κύκλος». 

 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση   
   

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ   

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5564/elevate_greece_b_kyklos.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5564

