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1. Οικονομική ενίσχυση που χορηγείται για την «Προσωρινή παύση αλιευτικών 

δραστηριοτήτων σαν συνέπεια της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19» 

 
 Τι αφορά 

 

Οικονομική ενίσχυση που χορηγείται για την προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιείται μεταξύ 1/3/2020 και 15/10/2020, ως συνέπεια της 
έξαρσης της νόσου COVID-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο 
συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό 
διάστημα 3 μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

20.000.000 € 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι 
νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική 
Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη 
θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 
 

 
 Όροι και προϋποθέσεις 

 
1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον :  

i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό πρόγραμμα. 

ii. Πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές 

αναγράφονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης. 

2. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ όταν έχουν υποβληθεί 

προς ένταξη από τον Δικαιούχο, πάνω από μια φορά στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης. 

 

 

http://www.ando.gr/
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 Περίοδος υποβολής 

 

Από 25/09/2020 έως 15/10/2020 
 

 Περιοχές εφαρμογής – Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης – Ύψος ενίσχυσης 
 
Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της 

επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.  
 

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα : 

 Μηχανότρατες Γρι-γρι 

Σκάφη που 
αλιεύουν 
Μεγάλα 

Πελαγικά Είδη 

Σκάφη 
Παράκτιας 

Αλιείας 

Μηνιαία 
αποζημίωση 

(€/GT) 
189,33 343,58 450,50 267,75 

Ελάχιστη 
Μηνιαία 

αποζημίωση 
(€) 

10.000,00 8.000,00 4.000,00 900,00 

Μέγιστη 
Μηνιαία 

αποζημίωση 
(€) 

24.000,00 24.000,00 15.000,00 4.500,00 

 
Η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το 

σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά 
διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας. 

 
 Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

 
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο 
http://www.ependyseis.gr. συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της 
ηλεκτρονικής αίτησης 

 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση  

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Σχετική Ιστοσελίδα  

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5006/alieia_200923_Prosklisi_%CE%9C.3.1.9.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5006
https://alieia.gr/
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2. «Δράσεις διασφάλισης δηµόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά 

την Υγειονοµική Κρίση του COVID-19» 

 

 Τι αφορά 
 

- Ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και φορέων 
Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Περιλαµβάνεται η ενίσχυση των τµηµάτων των Νοσοκοµείων/Κ.Υ. (Νάξου, Σύρου, 
Θήρας, Ρόδου, Κω και Καλύµνου), του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, του Ε.Κ.Α.Β και 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε πρόσθετο προσωπικό, επικουρικό Ι∆ΟΧ ή και µε ιδιώτες για 24 µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης επικουρικού προσωπικού (και µε δυνατότητα 
παράτασης αυτού), µε ανάληψη υπηρεσίας από τον Μάρτιο του 2020, για την αλυσίδα 
υπηρεσιών υποδοχής, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου. 

- Θωράκιση της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια μέσω πρόληψης, έγκαιρης 
ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 σε χώρους φιλοξενίας 
μετακινούμενων πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων.  

Η παρέµβαση καλείται να δηµιουργήσει ή/και να ενισχύσει τις υφιστάµενες υπηρεσίες 
πρωτοβάθµιας φροντίδας (µέσω προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού, κλπ, προσωπικού) 
που παρέχονται στην οµάδα στόχου στις περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση µεταναστών 
και προσφύγων για την προστασία από τον COVID19 και την παροχή των πρώτων 
υγειονοµικών υπηρεσιών σε περίπτωση εµφάνισης κρουσµάτων εντός των καταυλισµών. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

8 000 000.00€ 

 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

• Υπουργείο Υγείας 
• Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 
• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπ. Υγείας στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Φορείς Υγείας του Δημοσίου 

 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 15/07/2020 έως 16/11/2020 
 

 Σχετικά αρχεία 
 

Πρόσκληση  
 
Συνημμένα Πρόσκλησης  

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_2622_28082020_AP4_9ivCOVID_TROP_9HIPs7LX-IFK.pdf.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/synimmena_103.zip
https://pepna.gr/el/calls/draseis-diasfalisis-dimosias-ygeias-kai-enishysi-ypiresion-ygeias-kata-tin-ygeionomiki-krisi
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3. «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στον κλάδο της 

Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για 
άνεργες γυναίκες» 

 
 Τι αφορά 

 

Επιμόρφωση 2.000 άνεργων γυναικών, στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως 
σύγχρονου πυλώνα του πολιτισμού (τάσεις της μόδας, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 
εργαλείων, μεθόδων δημιουργικού σχεδιασμού, Ιστορία της μόδας, design, ψηφιακή προώθηση, 
στρατηγική μάρκετινγκ/branding, μάρκετινγκ εξαγωγών, διεθνείς αγορές, e-commerce, επίτευξη 
δυναμικών συνεργασιών και ανάδειξη δραστηριοτήτων που συσχετίζονται με την προβολή και 
ανάπτυξη της μόδας) και άλλων υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
των κλάδων ένδυσης, υπόδησης, δέρματος κλπ., μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα), πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. 
Επιμέρους ενέργειες: - Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής - Παροχή υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης - Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων - Συντονισμό και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης συμπεριλαμβανομένης της 
υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

9.450.000 € 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

- Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ 
- Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών 
- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων επιχειρήσεων 
- Σύνδεσμοι επιχειρήσεων 

 
 Περίοδος υποβολής 

 
από 28/9/2020 έως 7/11/2020 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση 

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Σχετική Ιστοσελίδα  
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)  

 
 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5005/OE_%CE%A8%CE%9E%CE%A0%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-8%CE%9D%CE%95.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5005
https://www.apko.gov.gr/el/Pages/Default.aspx
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4. «Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στο αντικείμενο του 

Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού» 

 
 Τι αφορά 

 

Ενίσχυση δεξιοτήτων 1.940 ανέργων έως 29 ετών στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ 
στον Τουρισμό μέσω υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
του κλάδου του Τουρισμού) και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. 
Επιμέρους δράσεις: 

 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης προς τους 
ωφελούμενους. 

 Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους 
(θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σχετικά με τις βασικές γνώσεις περί τουρισμού, την 
ανάλυση των τουριστικών προϊόντων και τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) 
των επαγγελματιών του Τουρισμού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και πρακτική άσκηση 420 
ωρών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού). 

 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων. 
 Συντονισμός και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης και της υλοποίησης ενεργειών 

δημοσιότητας. 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

9.450.000 € 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

- Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ 
- Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών 
- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων επιχειρήσεων 

 
 Περίοδος υποβολής 

 

από 17/9/2020 έως 30/10/2020 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση 

  
 Περισσότερες πληροφορίες 

 

Σχετική Ιστοσελίδα  
 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5002/epanadvm_200910_Prosklisi_4307.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5002
https://www.apko.gov.gr/el/Pages/Default.aspx

