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Ρόδος, Τετάρτη 21.10.2020   

 

1. Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ΑΤ08 Πρόσκληση: «Smart cities, ευφυείς 

εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και 

περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19» 

 
 Τι αφορά 

 

Στο κείμενο της Πρόσκλησης με αριθμ. ΑΤ08 Πρόσκληση του Προγράμματος “Αντώνης 
Τρίτσης” περιγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δράσεις ανά τομέα: 
 
 Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια 
 Κινητικότητα 
 Υγεία – Πρόνοια 
 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
 Εκπαίδευση 
 Πολιτισμό – Τουρισμό 
 Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία 
 Ενέργεια 
 Επιχειρηματικότητα 
 Αγροτικά 

  
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
130.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
Δήμοι & Περιφέρειες (όχι τα Νομικά τους Πρόσωπα).  
Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής 2 Αιτήσεων χρηματοδότησης 
 
 

http://www.ando.gr/
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 Χρηματοδοτήσεις δράσεων (Ενδεικτικά ανά τομέα) 
 

 Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια: Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού, τρόπου 

διαφυγής πριν και κατά τη διάρκεια οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων 

και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες, χώρων υποδοχής, προσωρινής 

καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας. 

 Κινητικότητα: Σύνδεση πεζόδρομων-ποδηλατόδρομων με χώρους ψυχαγωγίας, 

άθλησης, πλατείες, πάρκα και κεντρικές στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), 

με τις μετακινήσεις των πεζών/ποδηλάτων να γίνονται απρόσκοπτα, φιλικές σε 

παιδιά/καρότσια, ΑμΕΑ, διευκόλυνση χρήσης ποδηλάτων κτλ. 

 Υγεία – Πρόνοια: Δράσεις/μέτρα ενίσχυσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ (π.χ. κέντρα 

υγείας, σχολεία) για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. κατάλληλος 

ιατρικός εξοπλισμός, συστήματα απολύμανσης λόγω πανδημίας). 

 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ψηφιοποίηση αρχείων για υπηρεσίες των ΟΤΑ (π.χ. 

πολεοδομίες, διευθύνσεις μελετών) με δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των 

συναρμόδιων υπηρεσιών σε αυτά. 

 Εκπαίδευση: Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικός 

πίνακας, βιντεοπροβολέας και υπολογιστής) για τις σχολικές μονάδες με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 Πολιτισμό – Τουρισμό: Ενίσχυση τοπικού θεματικού τουρισμού, εφαρμογές θεματικών 

πολιτιστικών μονοπατιών στην πόλη και την ύπαιθρο, εφαρμογές/ψηφιακοί ξεναγοί 

πόλης/αξιοθέατων/δραστηριοτήτων. 

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία: Εφαρμογή/Πλατφόρμα 
ανταλλακτικής οικονομίας διαθέσιμων προϊόντων/υλών, τα απορρίμματα/παραπροϊόντα 
του ενός γίνονται πρώτη ύλη του άλλου (έπιπλα, ρούχα, παραπροϊόντα 
βιομηχανιών/βιοτεχνιών, ληγμένα τρόφιμα κτλ). 

 Ενέργεια: Έξυπνα συστήματα διανομής – αποθήκευσης - κατανάλωσης ενέργειας 
(αποφόρτιση δικτύου, μείωση δαπανών κτλ). 

 Επιχειρηματικότητα: Ίδρυση γραφείων στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας (και 
κυρίως της νεοφυούς), υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, αξιοποίηση των τοπικών 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων (πχ αγροτικών προϊόντων, υποδομών/υπηρεσιών, φυσικού 
περιβάλλοντος). 

 Αγροτικά: Ψύξη αγροτικών προϊόντων με εκμετάλλευση ΑΠΕ και έξυπνων αποθηκών 
ενέργειας δημοτικών εγκαταστάσεων (πχ χρήση σε δημοτικά σφαγεία). 
 

 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 19/10/2020 έως 31/03/2021 
 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση ΑΤ08 με συνημμένα  

 

 

  

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/284
https://eyde.ypes.gr/download/284
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2. «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 

Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με τη διακριτική ονομασία ΝΗΣΙδΑ 

 
 Τι αφορά 

 
Άνοιξε σήμερα Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00, η πλατφόρμα υποβολής 
αιτήσεων στο πρόγραμμα “ΝΗΣΙδΑ” της Περιφέρειας, για την Ενίσχυση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια 
ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον 
περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της 
επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 
30.000€. 

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

 των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 

 των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 

 του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 

 του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση 

 του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε 
Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες) 

 των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων 
 

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) 

προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του 

προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 

πολλαπλασιαζόμενο με 50%. 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 30.000,00€, η αναλογούσα δημόσια 

χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι 

μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση. 

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: 

α) Έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και 

β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την 

ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
30.000.000€ 

 
 
 
 

http://www.ando.gr/
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 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
 Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 
 
 
 Περίοδος υποβολής 

 
από 21/10/2020 έως 23/11/2020 
 

 Διαδικασία υποβολής 
 
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη 
διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας 
υποχρεούται σωρευτικά: 
 να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό 

εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. 
 να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
 να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε 

επόμενο στάδιο. 
 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. 
 

 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση 

 

 

3. «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας 

ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 

 
 Τι αφορά 

 

Σκοπός της δράσης είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, 29-64 ετών, και η 

απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 

αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή 

συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή 

τους στην αγορά εργασίας. 

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 200 άτομα, 29 – 64 ετών, 

άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου. 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_3240_20102020_Ax1_EnishysiMME_KefKinisis.pdf
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Στόχος είναι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης να προέρχονται ισόρροπα από τις 

περιφερειακές ενότητες της ΠΝΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 

διασφαλίσουν τη δυνατότητα συμμετοχής κατοίκων διαφορετικών νησιών, καθώς και 

κατοίκων μικρών νησιών, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

1.000.000€ (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 600.000€) 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι 
 Κλαδικοί φορείς 
 Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια 
 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ 

 
 

 Επιλεξιμότητα 
 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης όπου θα τεκμηριώνεται ο 
αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση των παρακάτω ενεργειών: συμβουλευτικής, 
κατάρτισης και πιστοποίησης, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, 
τηρουμένων των προβλεπομένων περί δημοσίων συμβάσεων. Ο δικαιούχος δύναται, κατόπιν 
συμφωνίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, είτε να αναζητήσει μεμονωμένους παρόχους 
ανά είδος υπηρεσίας, είτε να προβλέψει στην πρόσκληση τη δημιουργία «κοινοπραξίας» ή 
αντίστοιχου σχήματος, η οποία θα παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών. 

 
 Διαδικασία υποβολής 
 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://logon.ops.gr/ . 

 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 09/11/2020 έως 31/12/2020 

 
 Σχετικά 

 

Πρόσκληση 
 
Συνημμένα Πρόσκλησης  
 
Ιστοσελίδα Πρόσκλησης   

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_3239_20102020_ProsKatar2.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Synimmena_prosklisis_108.zip
https://pepna.gr/el/calls/anavathmisi-prosonton-kai-ypostirixi-tis-entaxis-stin-agora-ergasias-anergon-me-hamila-0

