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1. «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο 

πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Φυσικό Περιβάλλον & 

Καινοτόμες Δράσεις 2020» 

 
 Τι αφορά 

 

Σκοπός και αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα 
περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν: 
α) στην κλιματική αλλαγή, 
β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  
γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και  
δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,  
με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.  
 

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε 
έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς 
πολιτών.  
 

Επιμέρους στόχους αποτελούν:  
α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος 
προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, και  
β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες 
δράσεις (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να 
ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους). 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” 
ανέρχεται σε 1.500.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. 
  
Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

 

Αίτηση υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» 
στο πλαίσιο του Χ.Π.: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» δεν μπορούν 
να υποβάλουν όσοι δικαιούχοι των προηγούμενων σχετικών προσκλήσεων δεν έχουν 
ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα.  
 

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση, με εξαίρεση 
τους δικαιούχους που εδρεύουν σε παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές, που μπορούν να 
υποβάλλουν μέχρι δύο προτάσεις. Για την εφαρμογή του παρόντος ως παραμεθόριες 
νησιωτικές περιοχές ορίζονται οι νήσοι της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Λέρου, της 
Κω και του Καστελόριζου. 
 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και 
λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), 
Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμούς εργαζομένων, που περιλαμβάνουν 
στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, συμπράξεις των ανωτέρω φορέων 
μεταξύ τους, με υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό 
Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.). 
 

 Πεδίο Εφαρμογής 
 

Πεδίο εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” αποτελεί το 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 
 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 28/12/2020 έως 31/03/2021 
 
 Σχετικό Αρχείο Πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση 

  

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Πράσινο Ταμείο   

 

2. Προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» 

 
 Τι αφορά 

 
Η Δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την 
επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού 
καταστήματος (e-shop) προκειμένου:  

 να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),  

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/12/9653_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%9A%CE%9F-2020_6%CE%91%CE%92046%CE%A8844-%CE%97%CE%9C%CE%A3-.pdf
https://prasinotameio.gr/2020/12/28/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%83-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%83/
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 να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού 
μετασχηματισμού αυτών,  

 να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,  

 να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της 
νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα. 
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την 
ελληνική επικράτεια.  
 
Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του 
συνόλου των αιτημάτων. 
 
 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 
 
Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:  
 
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του 
Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για 
τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής 
σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) 
και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.  
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :  

 Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019  

 Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.  
 
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. 
 
 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την 

εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) 
       - Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ έως την 30/9/2019. 
       - Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020. 
 να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που 

υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, 
 να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 

18 Μαρτίου 2020 και μετά, 
 να έχουν ολοκληρώσει  (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών 

δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την 
δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

     - να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile 
responsive ή dedicated mobile version, 
       - να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, 

http://www.ando.gr/
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   - να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των 
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.  

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα 
οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.  

 να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013. 
 
 Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 
5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών 
(Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:  
1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για 
την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά 
στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται 
και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)  
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)  
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία 
ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)  
4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος 
e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile 
responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: 
παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.) 
5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν 
είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.  
 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των 
επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την 
ημέρα αυτή και μετά 
 
 Σχετικό αρχείο 

 

Προδημοσίευση Δράσης       

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

Καινοτομία   

 

 

 

http://www.ando.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prodhmosieysh_e-lianiko.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs
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3. «Διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες για Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ)» 

 
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των 
δημοσίων υπαλλήλων για το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), 
πραγματοποιεί δέκα (10) διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες από τις 14 Ιανουαρίου 2021 
μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2021. 
Στόχος των ημερίδων είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον σκοπό, τον τρόπο 
λειτουργίας, την οργάνωση υλοποίησης, τα διοικητικά οφέλη και την οικονομία κλίμακος του 
έργου «Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και 
Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές, καθώς και Μηχανισμός 
Υποστήριξής του (Help Desk)». Οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να 
ενημερωθούν για το πρόγραμμα και να παρακολουθήσουν τις ημερίδες στον ιστότοπο 
www.livemedia.gr/mindigital-kshde . Παράλληλα, κατά τη διεξαγωγή θα έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής online ερωτήσεων. 
Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) θα αποτελέσει την κεντρική 
υποδομή για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ όλων των φορέων του Δημοσίου με 
τη χρήση εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών. Το έργο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το σύστημα φιλοξενείται στο 
G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ. 
Πρόκειται για μία οριζόντια ψηφιακή λύση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην πλήρη οργάνωση 
της αλληλογραφίας μεταξύ των δημόσιων φορέων, την επιτάχυνση και τη διαφάνεια των 
διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου. 
Με τη διάθεση των 150.000 εγκεκριμένων ψηφιακών υπογραφών που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι 
δημόσιοι υπάλληλοι θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις με εύκολο τρόπο και σε 
πραγματικό χρόνο. Προάγεται έτσι η ηλεκτρονική επικοινωνία με το Δημόσιο και μειώνονται οι 
απαιτήσεις αυτοπρόσωπης παρουσίας. Το έργο θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην εξυπηρέτηση 
πολιτών και επιχειρήσεων και θα συνδράμει στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της 
ελληνικής οικονομίας, επιταχύνοντας τη ζήτηση για νέες ψηφιακές υπηρεσίες. 
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