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1. «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά δράσεις και έργα στο πλαίσιο της 
συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

 
Σκοπός είναι η ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της 
συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Στην Ελλάδα του 2021, η 
αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την 
ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των τεκμηρίων της σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Ελλάδας του 1821, συμβάλει στην προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Στην Ελλάδα του 2021, ο 
πολιτισμός αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα αξιοποίησης των τεχνολογιών της σύγκλισης 
με σημαντικότερα πεδία εφαρμογής την ανάπτυξη νέων τρόπων προσέγγισης του 
πολιτιστικού αγαθού μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και την ανάπτυξη 
καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
50.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
 Οι Δήμοι της Χώρας 
 Οι Περιφέρειες της Χώρας 
 
 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 
 

Στο πλαίσιο των δράσεων προγραμματίζονται έργα επιστημονικής τεκμηρίωσης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς για την παραγωγή ψηφιακών εικονικών εκθέσεων που θα 
απαρτίζονται από πολιτιστικά αντικείμενα που θα ανήκουν σε διαφορετικά μουσεία ή χώρους 
και θα διατίθενται είτε μέσω του διαδικτύου είτε με τη μορφή ηλεκτρονικών εκδόσεων. Επίσης, 
αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους 
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που συνδέονται με την ελληνική επανάσταση και αξιοποίηση του Διαδικτύου και της 
τεχνολογίας για την προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα μέσω 
πολυγλωσσικών εφαρμογών με εικονικές πολιτιστικές διαδρομές στο διαδίκτυο. Παράλληλα 
ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών συμβάλλοντας 
στην αύξηση της επισκεψιμότητας των προορισμών που συνδέονται με την ελληνική 
επανάσταση.  
 
Στο πλαίσιο των προτεινόμενων παρεμβάσεων, δύναται να υλοποιηθούν έργα βελτίωσης του 
αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων, διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, καθώς και 
δράσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση 
υποδομών. Επιπλέον, επιλέξιμες δράσεις είναι η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και η κυκλική οικονομία.  
 
Επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν:  
 
 Ίδρυση και δημιουργία νέων Μουσείων και μονίμων Εκθέσεων  
 Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής 

κληρονομιάς  
 Εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές  
 Λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα  
 
Τα προτεινόμενα έργα/δράσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής/οικονομικής 
εκμετάλλευσης, ή λόγω τοπικής ή περιορισμένης εμβέλειας να μην προκαλείται στρέβλωση 
του ανταγωνισμού. 

 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 27/10/2020 έως 31/03/2021 

 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση ΑΤ14 με συνημμένα   

 

 Περισσότερες πληροφορίες  

Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

 

 

2. «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων 

ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» 

 
 Τι αφορά 

 
Η Δράση “Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS) 
– ERS – AIS” υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 «Προώθηση της 
εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-
2020», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, σημείο (β) του άρθρου 76 του 

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/288
https://eyde.ypes.gr/tritsis
https://eyde.ypes.gr/tritsis
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Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Μαΐου 2014 για το ΕΤΘΑ, στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, στα άρθρα 9 και 15 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009, αλλά και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. 
 
Η εν λόγω Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και 
ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που 
υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της ενότητας 4 της παρούσας, να φέρουν στα σκάφη 
τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης 
δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση. 
 
Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην 
ανωτέρω παράγραφο και το Κράτος-Μέλος (Κ-Μ) συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό 
του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους 
ελέγχου. 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 
3.000.000€  
Με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%. 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς που 
έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους, και 
συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ 
αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού 
αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ) . 
 
Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 
Ελληνικά Νηολόγια/ Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), 
καθώς επίσης θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής 
νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν 
χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την 
υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να ανήκουν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή σε 
επαγγελματίες αλιείς που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην 
ενότητα 4 της παρούσας. 
 
Πέραν αυτού, 
 
1. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αριθ. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα 
δυνητικού Δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου. 

 
2. Δικαιούχος της Δράσης μπορεί να είναι κάθε πλοιοκτήτης που προαιρετικά ή 

υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, εφοδιάζει ενεργό αλιευτικό σκάφος, 
με συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών π.χ. 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για ειδικές άδειες αλίευσης, όπως η 
αλίευση ολοθουρίων και συμιακής γαρίδας. 
 

http://www.ando.gr/
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3. Στην παρούσα Δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί Δικαιούχοι και οι παλαιοί 

υπόχρεοι-χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται παρακάτω), αντικαθιστώντας τις 
παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την 
προηγούμενη χρηματοδότηση: 

 
i.   Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω. 
ii.  Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα. 
iii. Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ή/και άδεια αλίευσης ξιφία (SWO) ή/και 

μακρύπτερου τόνου (ALB). 
iv. Αλιείς με άδεια γρι-γρι ή βιντζότρατας (SB) μήκους κάτω των 12 μέτρων. 

 
 Επιλεξιμότητα 
 

1. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην 
αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της 
διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος 
μέλος και στις ενωσιακές αρχές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 
 

2. Για να είναι επιλέξιμες οι ανωτέρω δαπάνες, θα πρέπει οι συσκευές να πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι της 
πρόσκλησης, όπως αυτές ισχύουν. 

 
3. Ειδικά για το ERS, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση κάθε τύπου 

συσκευής (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής), η οποία είναι 
συμβατή με τις προδιαγραφές του λογισμικού συστήματος ERS, όπως αυτές κάθε φορά 
διαμορφώνονται, στο πλαίσιο ισχύος της παρούσας απόφασης. 
 

4. Κατά τα λοιπά, οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην 
υπουργική απόφαση ΕΚΕΔ (Β’ 5968) και εξειδικεύονται στην Πρόσκληση, όπου 
απαιτείται. 

 
5. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:  

i. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εφόσον ο ΦΠΑ μπορεί να ανακτηθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το Δικαιούχο, καθώς και ο ΦΠΑ 
που βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου. 
ii. Τέλη ή επιβαρύνσεις. 
iii. Έξοδα λειτουργίας συσκευών. 
iv. Αγορά και εγκατάσταση μεταχειρισμένων ή μετασκευασμένων συσκευών και 
εξοπλισμών. 
 

6. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι πράξεις οι οποίες δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή 
υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο Δικαιούχος στον ΕΦ την αίτηση χρηματοδότησης, 
ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο. 

 
7. Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία 

έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, 
δηλαδή από την 23η/10/2015 έως τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή την 
31η/12/2023. 
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 Περίοδος υποβολής 

 
Από 23/10/2020 έως 30/12/2022 
 

 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση       

 

 

3. «Κάλεσμα του ΕΟΑΝ για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης 

Αποβλήτων (21-29 Νοεμβρίου 2020)» 

 
 Τι αφορά 

 

Με κοινό σύνθημα «Αθέατα Απόβλητα – Ποιο είναι το πραγματικό βάρος τους?», 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά 
συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται 
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης 
Αποβλήτων (21-29 Νοεμβρίου 2020), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. 
 
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
EWWR (https://ewwr.eu/). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οργανώσουν συγκεκριμένη δράση, η οποία θα εστιάζει στο 
τρίπτυχο «μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Reduce, Reuse, Recycle)». Στο 
πλαίσιο αυτό, μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή 
δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των 
αποβλήτων. Το διάστημα που θα πρέπει να υλοποιηθεί η δράση είναι μεταξύ 21-29 
Νοεμβρίου 2020. 
 
Στην ιστοσελίδα https://ewwr.eu/ μπορείτε να βρείτε μία σειρά ιδεών ή να επιλέξετε τη δική 
σας, αλλά και να κάνετε την εγγραφή σας  έως τις 13 Νοεμβρίου 2020, ακολουθώντας τις 
οδηγίες. Πέρυσι κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων  υλοποιήθηκαν 16.570 
δράσεις.  

 
 Σχετικά αρχεία 

 

2020 Κάλεσμα Συμμετοχής στην ΕWWR 

  

Οδηγίες καταχώρησης δράσης  
 
Όροι συμμετοχής  

http://www.ando.gr/
https://www.ktpae.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%95-ERS-VMS-AIS_FINAL.pdf
https://ewwr.eu/
https://ewwr.eu/
https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%91-2020-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-EWWR.pdf
https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-EWWR-2020.pdf
https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-EWWR-2020.pdf

