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Ρόδος, Τετάρτη 16.09.2020  

 

 

1. «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

 
 Τι αφορά 

 

Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 
στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να 
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική 
αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην 
πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

400.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 

 Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας 
 
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 
 Ενέργεια 
 Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Περιβάλλον 
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
 Υγεία 
 Υλικά - Κατασκευές. 

 
 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας 

http://www.ando.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 2 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323-78230  

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
 να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII 

«ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» 
 να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 Επιδοτούμενες Δαπάνες 

 
 Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 
 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου 
 Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου 
 Ψηφιακή Προβολή 
 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες 
 Μεταφορικά Μέσα 
 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) 

 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 20/02/2019 έως 30/11/2020 

 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση , Σχετική ιστοσελίδα  

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

EΣΠΑ , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία   

 

 
2. «Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Έτους 2019-2020» 

 
 Τι αφορά 

 

Το Πράσινο Ταμείο αποφασίζει την εκδήλωση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για 
την «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» και καλεί τους 
δικαιούχους να υποβάλλουν αντίστοιχες προτάσεις στις επιλέξιμες κατηγορίες της παρούσας 
πρόσκλησης. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

1.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Όλοι οι Δήμοι της Χώρας 
 Οι Περιφέρειες της Χώρας 
 Το Υπουργείου Π.ΕΝ. και τα υπόλοιπα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης.   

 
 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%97_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97_3%CE%97_%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9B_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93_%CE%A80%CE%A4146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-4%CE%932.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
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 Επιλέξιμα Είδη και Κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 

 
Α. Από τα «Είδη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» (όπως περιγράφονται στο αρ.1, παρ.2 της 
Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. οικ. 26804/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1427/Β/16-
6- 2011), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμους του Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς που 
κατατάσσονται σωρευτικά στους: 
 
• Απλούς ή σύνθετους (κατηγορίες α1 & α2). 
• Διαγωνισμούς προσχεδίων (κατηγορία β2). 
• Διαγωνισμούς ενός σταδίου (κατηγορία γ1). 
• Ανοικτούς διαγωνισμούς (κατηγορία δ1). 
 
 
Β. Από τις κατηγορίες των “αξιόλογων τεχνικών έργων” (όπως περιγράφονται στη σχετική ΥΑ τα 
έργα για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η προκήρυξη αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού), το Πράσινο Ταμείο θεωρεί ως επιλέξιμες για υποβολή στην παρούσα πρόσκληση 
τις παρακάτω, οι οποίες εντάσσονται σε (2) μέτρα, ως εξής: 
 
Μέτρο 1. Μελέτες αστικών αναπλάσεων – διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 
 
Επιλέξιμες κατηγορίες στο Μέτρο 1 είναι: 
 

 Διαμορφώσεις - αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (η κατηγορία α2. της 
σχετικής Υ.Α.): Πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, πλατειών, οδών, 
πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων 
και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου.  

 Θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων εξυπηρετήσεων ειδικής 
σημασίας, όπως αρχαιολογικών (η κατηγορία α4. της σχετικής Υ.Α.). 

 Θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως 
διατηρητέα ή μνημεία. 

 
Μέτρο 2. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων 
 
Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση από 
το Πράσινο Ταμείο της Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών είναι οι κατηγορίες: 

 Πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, 
πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ). 

 Χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, 
χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών κλπ). 

 Κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας. 
 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου & δημοτικών αγορών. 

Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης ο περιβάλλων χώρος των κτηρίων αυτών. 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 10/6/2020 έως 30/10/2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση  

 

http://www.ando.gr/
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/182.11-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97.pdf
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 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

 

 
3. «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

 
 Τι αφορά 

 

Η πρόσκληση είναι η Δεύτερη (Β’) από τις δύο προβλεπόμενες στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» για τα έτη 2019-2020. Η επιλογή αυτή γίνεται για 
να δοθεί η δυνατότητα στους δυνητικά δικαιούχους να ωριμάσουν και να καταστούν επιλέξιμα 
έργα τα οποία θα μπορούν να υποβληθούν στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονα να 
δημιουργούνται καθυστερήσεις σε όσους διαθέτουν ωριμότητα σε αυτή τη φάση.  

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

23.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Οι Δήμοι της χώρας που δεν υπέβαλλαν πρόταση στην Α’ Πρόσκληση 
 Οι Σύνδεσμοι της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας 
 

 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 

 
Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 
1.1             Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 
1.2  α. Αποκατάσταση / επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως                                                

διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης 
            β.   Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2 

 
Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 
3.1 Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 
3.2 Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου. Η δράση αυτή μπορεί να αποτελεί τμήμα δράσεων. 
3.3 Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών. 
3.4 Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών. 
3.5 Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, 

πεζόδρομων ή και πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών του, για τη 
δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε 
κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

3.6 Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των 
υπαίθριων χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται 
επιλέξιμη δράση. 

3.7 Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α./ 
Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί / παραχωρηθεί σε ΟΤΑ / Δικαιούχο από φορείς 

http://www.ando.gr/
https://www.prasinotameio.gr/
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που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου Ταμείου για 
χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, με στόχο την επανάχρηση τους για την 
κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει 
αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. 

3.8 Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία 
Ο.Τ.Α./Δικαιούχου ή έχουν εκμισθωθεί/παραχωρηθεί σε Ο.Τ.Α./Δικαιούχο από 
φορείς που συγκαταλέγονται στους εν δυνάμει δικαιούχους του Πράσινου 
Ταμείου για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών, σε αξιόλογα τουριστικά, 
κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία της πόλης ή του δήμου, όπως σε κεντρικές 
πλατείες, καθώς και κτιρίων κεντρικών αξόνων και παραλιακών μετώπων. 

3.9 Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά παραλιακών μετώπων. 

3.10 Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμίαντου) από σχολικές 
εγκαταστάσεις και δημόσια κτίρια σε πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές. Το 
μέτρο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το μέτρο 2.6. 

 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 02/09/2020 έως 20/11/2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες πληροφορίες 
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

http://www.ando.gr/
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/09/5784_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-2020-%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D-%CE%91%CE%9E%CE%9F%CE%9D%CE%91.pdf
https://www.prasinotameio.gr/

