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Ρόδος, Πέμπτη 27.01.2022   
 

1. Αιτήσεις έως τις 18/2 στο ΙΚΥ για υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης επιμελών 

φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
 

Ξεκίνησαν την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 οι αιτήσεις για την χορήγηση υποτροφιών από το 

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-202, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 
 

Το ΙΚΥ προκηρύσσει προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, των οποίων ο 

αριθμός εκτιμάται σε 2.150, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη επιμελών φοιτητών που 

διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη 

διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε 

Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ). 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 

2022 και ώρα 15.00 στην διαδικτυακή εφαρμογή https://ams.iky.gr. 
 

Η υποτροφία ανέρχεται σε: α) πεντακόσια (500,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που 

σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000,00) ευρώ 

συνολικά και β) τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν 

σε ΑΕΙ του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους, ήτοι τρεις χιλιάδες και εξακόσια (3.600,00) ευρώ 

συνολικά.  
 

Οι υποψήφιοι πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να μελετήσουν 

προσεκτικά την «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων» καθώς και το Παράρτημα αυτής.  
 

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.λπ.) 

παρέχονται από τα τηλέφωνα 210-3726357, -358, -360, -371, -383, -397, -408 και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση https://www.iky.gr/support/.  
 

Με την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα πρέπει να πατηθεί ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ και στην 

επόμενη οθόνη στο «Θέμα Βοήθειας» να επιλεγεί «Προπτυχιακές Υποτροφίες/Διοικητική 

υποστήριξη/Όροι, δικαιολογητικά, προθεσμίες»).  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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Γενικού Ενδιαφέροντος  

http://www.ando.gr/
https://ams.iky.gr/
https://www.iky.gr/support/


 
 

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 

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

 

 
Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση (κωδικοί, σύνδεση, αποθήκευση 

αίτησης, online υποβολή κλπ) παρέχεται μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr.  
 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

ΕΣΠΑ    

2. Πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών μελών της 

Ε.Ε.. 
 

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. 

(EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 10-01-

2022, για 2η συνεχή χρονιά, ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των 

κρατών μελών της Ε.Ε.. 
 

Ειδικότερα, θα καλύπτει τη χρηματοδότηση του 75% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή 

σχεδίου και σήματος της Ε.Ε. ή κοινοτικού σχεδίου, καθώς και το 50% των τελών αίτησης 

διεθνούς σήματος για χώρες εκτός της Ε.Ε.,  μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. 

Επιπλέον, χρηματοδοτείται το 50% των τελών εθνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, μέχρι του 

ποσού των 750 ευρώ ανά επιχείρηση. 
 

Η ως άνω πρωτοβουλία είναι η πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα 

δύο χρόνια και σκοπό έχει να θέσει τη διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία κυρίως των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές να εφοδιασθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα 

άυλα περιουσιακά τους δικαιώματα επί  σημάτων, σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με στόχο 

να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και παράλληλα να ωφελήσουν την οικονομία και την 

κοινωνία μας. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΕUIPO: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022, του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr) ή να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (αρμόδια κα Ρεβέκκα Πετροπουλέα , e-mail: 

rebpetrop@gge.gr). 
 

3.  Ρεκόρ κρατικής χρηματοδότησης για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2020- Στην 3η θέση 

η Ελλάδα στην Ε.Ε. 

Το 2020 οι ετήσιες πιστώσεις που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό για Έρευνα & 

Ανάπτυξη (R&D) ανέρχονται σε 1.463,2 εκατομμύρια €, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσό που 

σημειώνεται από την περίοδο 2008-2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε 

το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
 

Πιο συγκεκριμένα, το 2020, οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α στην Ελλάδα 

αποτελούν το 0,89% του ΑΕΠ και την κατατάσσουν πλέον στην 3η θέση στην Ε.Ε. των 27, πάνω 

από τον Μ.Ο. της Ευρώπης των 27 (0,67%) αλλά και της Ευρωζώνης (0,69%). 
 

Αντίστοιχα, αποτελούν το 1,48 % του συνόλου των δημοσίων δαπανών και φέρνουν την Ελλάδα 

στην 8η θέση στην Ευρώπη των 27, πάνω από το σχετικό Μ.Ο. της Ένωσης (1,42%) καθώς και 

της Ευρωζώνης (1,46%). 

http://www.ando.gr/
mailto:ikywebsupport@iky.gr
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1428
https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022
http://www.mindev.gov.gr/
mailto:rebpetrop@gge.gr
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: 

«Όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τη μεταφορά της τότε ΓΓΕΤ στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης, πολλοί είχαν απορήσει. Ήταν όμως μία κίνηση που αποδείκνυε το 

προσωπικό του ενδιαφέρον και όλης της κυβερνήσεως για να φέρουμε την έρευνα και την 

τεχνολογία σε ένα νέο επίπεδο, σε μία νέα πραγματικότητα σε σχέση με το μίζερο παρελθόν. Είμαι 

εξαιρετικά υπερήφανος που 2,5 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει μπει πια στο χάρτη των επενδύσεων και 

σε data centers, startups και hubs και που με την αύξηση των πιστώσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού δείχνει το ίδιο το κράτος πόσο πολύ θέλει να επενδύσει στην έρευνα και την 

τεχνολογία. 
 

Αυτός είναι ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος, ο δρόμος για μια Ελλάδα που θα παράγει 

καλοπληρωμένες νέες θέσεις εργασίας και όχι μόνο δεν θα διώχνει τα παιδιά της αλλά θα 

προσελκύει τα καλύτερα μυαλά από το εξωτερικό στην Ελλάδα.» 
 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε: 

«Η διάθεση πίστωσης ενός κράτους για έρευνα και ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. Η πολύ μεγάλη αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για 

έρευνα και ανάπτυξη το 2020 είναι απτή απόδειξη πως η ουσιαστική στήριξη της έρευνας και 

καινοτομίας είναι στρατηγική μας προτεραιότητα. Στόχος μας είναι η ετήσια αύξηση της 

χρηματοδότησης της έρευνας τόσο από την κρατική χρηματοδότηση αλλά κυριότερα από τον 

ιδιωτικό τομέα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο με μεθοδικότητα και σχέδιο συνεχίζουμε τις 

πρωτοβουλίες μας προς αυτή την κατεύθυνση.» 
 

http://www.ando.gr/
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Επισυνάπτονται διαγράμματα με στοιχεία από την ΕΚΤ. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων    

4. Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα: Ειδική ιστοσελίδα και λογότυπο 
 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το 

οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 14900/04-02-2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας [ΦΕΚ (Β΄ 466)/08-02-2021], λειτουργεί ήδη, από τον 

Μάρτιο 2021 στον επίσημο κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 

ειδική ιστοσελίδα για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις με το παρακάτω λογότυπο: 
 

Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη σε αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, σε επιχειρήσεις, σε 

θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο και αποτελεί το βασικό 

κανάλι για την επικοινωνία και την προβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις στη χώρα μας. Μέσω της ιστοσελίδας παρέχονται επίκαιρες πληροφορίες σχετικά 

με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και την πρόοδο υλοποίησης του, τα 

επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ στο αντικείμενο των πράσινων δημοσίων 

συμβάσεων, καθώς και για άλλες ενημερωτικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Επίσης 

παρέχεται βοήθεια και υποστήριξη με τη μορφή «helpdesk» και «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις» 

σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε είδος δημόσιας σύμβασης που ενσωματώνει πράσινα κριτήρια 

βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με υπεύθυνους επικοινωνίας κατά περίπτωση και τομέα, 

δηλαδή για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, τα δημόσια έργα, τον τομέα 

(προμηθειών) υγείας καθώς και τον τομέα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. 
 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καταγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και είναι 

προσπελάσιμο μέσω των συνδέσμων https://www.mindev.gov.gr/πράσινες-δημόσιες-συμβάσεις/  

και https://www.mindev.gov.gr/green-public-procurement/?lang=en   αντίστοιχα. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
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