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Ρόδος, Τετάρτη 1.12.2021   
 

1. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”» Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 ΚΥΑ (Β ́ 1386). 
 

Με την ΚΥΑ 824/25.11.2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5480/25.11.2021 τεύχος Β’ 

τροποποιούνται διατάξεις της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/14.04.2020 τεύχος Β’) στο 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών 

Προσώπων ΟΤΑ “Αντώνης Τρίτσης”. Ορισμένες από τις τροποποιήσεις είναι οι εξής: 
 

 Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, 

ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων 

(2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.). 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες δεν είναι 

επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι αναγκαίοι πόροι 

προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Στο 

Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας 

δαπάνης μέχρι 138% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος». Ειδικότερα για την 

ένταξη πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης από 125% και έως 138% 

της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του 

Υπουργού Οικονομικών. 

 Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων 

(αιτήσεων ένταξης) στο Πρόγραμμα αφορούν ιδίως: 

α) Την τυπική πληρότητα της πρότασης (αίτησης ένταξης) με τη συμπλήρωση και την 

υποβολή όλων των προβλεπόμενων στην πρόσκληση δικαιολογητικών και εγγράφων, 

νομίμως υπογεγραμμένων, 

β) την επιλεξιμότητα της πρότασης (όπως, υποβολή εντός της προθεσμίας της 

πρόσκλησης, επιβεβαίωση ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις 

κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στην πρόσκληση, επιβεβαίωση ότι 

η περίοδος υλοποίησης της πρότασης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του 

Προγράμματος), 
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γ) την πληρότητα και τη σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πρότασης και τη 

ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 

ολοκλήρωσης της πρότασης, 

δ) την τήρηση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και του 

εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση προσωπικού, τη συμβατότητα της 

πρότασης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, 

ε) την ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών (όπως, αειφόρος ανάπτυξη, προαγωγή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αρχή της μη διάκρισης, εξασφάλιση της 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία), 

στ) τη σκοπιμότητα της πρότασης, 

ζ) τον βαθμό ωριμότητας της πρότασης, 

η) τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική δυνατότητα του δικαιούχου, 

θ) τη μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, 

ι) το ποσοστό κάλυψης του ανώτατου ορίου συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) 

προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε δυνητικό δικαιούχο της 

παρ. 4 του άρθρου 2, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9». 

 Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3. Για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής 

προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων της παρ. 4 του 

άρθρου 2, ως εξής: 

 Κατηγορία 1 40.000.000 ευρώ 

 Κατηγορία 2 25.000.000 ευρώ 

 Κατηγορία 3 22.000.000 ευρώ 

 Κατηγορία 4 18.000.000 ευρώ 

 Κατηγορία 5 12.000.000 ευρώ 

 Κατηγορία 6   6.000.000 ευρώ 

 Κατηγορία 7 30.000.000 ευρώ 

Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις 

(αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 

Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 

αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης 

ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) 

«Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της 

Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά 

Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους 

Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των 

Δήμων», καθώς και στ) σε πρόσκληση που τυχόν εκδοθεί και θα αφορά έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας», χωρίς την υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του 

Προγράμματος. 

 Άρθρο 9 «Διαδικασία και κριτήρια ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών και 

τροποποίησης αποφάσεων ένταξης»: 
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1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) και εισηγείται στον 

Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πρότασης στο Πρόγραμμα. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, κάθε πρόταση (αίτηση ένταξης) αξιολογείται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης αυτοτελώς ως προς τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια της 

πρόσκλησης, με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία του 

πρωτοκόλλου υποβολής. Η αξιολόγηση των προτάσεων (αιτήσεων ένταξης) που έχουν 

υποβληθεί συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι 

να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ή μέχρι να αξιολογηθεί ο 

συνολικός αριθμός των αιτήσεων ένταξης. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της 

οικείας ιστοσελίδας της. 

3. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 2, η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί στο πλαίσιο κάθε 

πρόσκλησης κατά προτεραιότητα: 

(α) προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων σε περιοχές της ελληνικής 

επικράτειας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ελληνική 

Επικράτεια κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) 

και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, 

(β) προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) δυνητικών δικαιούχων οι συνολικές εντάξεις των 

οποίων δεν έχουν υπερβεί το 50% του πλαφόν τους, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 

του άρθρου 6 εφόσον οι προτάσεις αυτές αποτελούν προτεραιότητα των εν λόγω 

δικαιούχων σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει υποβληθεί στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ κατά 

την παρ. 6 του άρθρου 6, 

(γ) ειδικώς για την Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) 

δυνητικών δικαιούχων με τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό ενόψει της σύνδεσης του 

πληθυσμού με τις ποσότητες αστικών αποβλήτων για τις οποίες επιβάλλεται τέλος 

ταφής σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4819/2021 (Α’ 129) από 01.01.2022. 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Απόφαση   
 

2. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 

μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 

2014-2021) – Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» 
 

 Τι αφορά 
 

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει μια (1) εκστρατεία ενημέρωσης, στα νησιά Κάλυμνο, 
Ψέριμο, Τέλενδο, Σαντορίνη (Θήρα), Λέρο και Ίο, κατ΄ελάχιστον, που θα απευθύνεται σε 
μαθητές και μαθήτριες, θα αναδείξει τις πιέσεις που υφίστανται τα υδάτινα σώματα και θα 
επιδιώξει την αύξηση της κατανόησης - από πλευράς του μαθητικού πληθυσμού - της σημασίας 
της βελτίωσης της κατάστασης των υδάτινων σωμάτων (ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
ψηφιακού υλικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δράσεις με μαθητές κ.α.). 
Επιπρόσθετα, θα παραχθεί ενημερωτικό ψηφιακό υλικό που θα απευθύνεται στους κατοίκους 
των νησιών, που θα υλοποιηθεί η πράξη, και δίγλωσσο ψηφιακό προωθητικό υλικό για τους 
επισκέπτες των περιοχών -στόχος, με κατευθύνσεις, οδηγίες και παραδείγματα καλών 
πρακτικών σχετικά με την εξοικονόμηση, την προστασία και την αειφορική χρήση του νερού. 
Επίσης, στο πλαίσιο της πιο αποτελεσματικής διάχυσης σχετικών μηνυμάτων, θα 

http://www.ando.gr/
https://kede.gr/wp-content/uploads/2021/11/document.pdf


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 4 

 

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 

 

 
χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία των QR Codes τοποθετημένων σε πύλες εισόδου και σταθερά 
σημεία ενημέρωσης και ενδιαφέροντος. 
 
 Επιλέξιμοι Φορείς Υλοποίησης  

 
 Δημόσιες Υπηρεσίες 
 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
 Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού 
 Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016 
 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
 Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων 
 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
 Άλλοι Φορείς Διαχείρισης 
 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
 Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

 
 Έταιρος / Έταιροι 
 

Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης ενθαρρύνεται να συνεργαστεί, στο πλαίσιο της πρότασης που 
θα υποβληθεί, με εταίρο/εταίρους από τις Δότριες Χώρες ή ημεδαπούς εταίρους. 
Επιλέξιμοι Εταίροι είναι: Εταίροι από Ελλάδα:  
 Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Α και Β βαθμού, Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016, Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων, Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, Άλλοι Φορείς Διαχείρισης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα  

Εταίροι από τις Δότριες Χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν):  
 Σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.2 του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021  
 
Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που διέπονται από τους κανόνες του αστικού δικαίου (πιο 
συγκεκριμένα άρθρα 741- 784 του Αστικού Κώδικα), καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με έδρα χώρα 
άλλη από τις Δότριες χώρες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ως 
Φορείς Υλοποίησης ή Εταίροι 
 
 Προϋπολογισμός 
 

100.000 €  
Ως ελάχιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 90.000€ 
Ως μέγιστο ποσό επιχορήγησης των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 100.000€ 
 
 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, Συνημμένα έγγραφα 
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

ΕΥΣΠΕΔ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος 
 

3. Το ΕΣΕ εξέδωσε ανοιχτή πρόσκληση στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών 

Σχέσεων, ύψους 400.000€ 

Ανοιχτή πρόσκληση για την χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου 
Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ, συνολικού π/υ 400.000 ευρώ εξέδωσε στις 15 Νοεμβρίου 2021 το 
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Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ – Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το Ταμείο Διμερών Σχέσεων αποτελεί μια ευέλικτη χρηματοδοτική πηγή που προάγει τη 
συνεργασία και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τις δότριες χώρες του ΧΜ ΕΟΧ 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. Η πρόσκληση σκοπό έχει την ανοιχτή και ευρεία 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων έργων που συμβάλλουν 
σημαντικά στη βελτίωση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, χρηματοδοτούνται πρωτοβουλίες, όπως: 

 Αναζήτηση εταίρων σε πράξεις από τις δότριες χώρες πριν από ή κατά τη διάρκεια 
της κατάρτισης αίτησης χρηματοδότησης, η ανάπτυξη συνεργασιών και η κατάρτιση 
της αίτησης χρηματοδότησης για πράξη από κοινού με δότρια χώρα. 

 Δικτύωση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, τεχνολογίας, εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών, μεταξύ φορέων στην Ελλάδα και στη Νορβηγία και στις άλλες δότριες 
χώρες ή/και διεθνείς οργανώσεις. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω δράσεων, ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά, είναι οι ακόλουθες: 

 Μηχανισμοί τεχνικής συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
 Πρακτική άσκηση και βραχυχρόνια εκπαίδευση 
 Εργαστήρια και σεμινάρια για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
 Εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις 
 Μελέτες, ερευνητικά έργα, συλλογή δεδομένων 
 Εκστρατείες, εκθέσεις και προωθητικό υλικό 

Στους βασικούς όρους και προϋποθέσεις περιλαμβάνονται οι εξής: 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 400.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός 
δύναται να αυξηθεί/μειωθεί με τροποποίηση της πρόσκλησης. 

2. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά έργο είναι 80.000 ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με καλά 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης, η Μικτή Επιτροπή δύναται να 
εξετάσει και να εγκρίνει την επιλογή έργων με αιτούμενο προϋπολογισμό πέραν αυτού του 
ορίου. 

3. Κάθε έργο πρέπει να υλοποιηθεί σε σύμπραξη τουλάχιστον δύο φορέων, ενός από την 
Ελλάδα και ενός από τη Νορβηγία, ενώ συνιστάται η συμμετοχή περισσότερων φορέων από τις 
δότριες χώρες. Για την ευχερέστερη υλοποίηση, ο ρόλος του κύριου φορέα υλοποίησης 
συνιστάται να αναληφθεί από τους φορείς που εδρεύουν στην Ελλάδα. 

4. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη 
είναι επιλέξιμη κατά 100% για χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-
2021. 

Ως επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης ορίζονται οι φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες, 
οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση/συμμετάσχουν ως φορείς υλοποίησης ή εταίροι: 

http://www.ando.gr/
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 Κεντρική κυβέρνηση, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
 Πανεπιστήμια, ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς 
 Λοιποί φορείς δημοσίου τομέα 
 Μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις κτλ 
 Άλλοι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται ενεργά και συμβάλλουν αποτελεσματικά σε 

τομείς και στόχους που καλύπτονται από την πρόταση έργου. 

 Σχετικό αρχείο 
 

Ανοιχτή πρόσκληση στο πλαίσιο του ΤΔΣ | ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 
  

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού & Παρακολούθησης της Υλοποίησης των 

Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) – Εθνικό Σημείο 

Επαφής (ΕΣΕ)   
 

4. Παράταση τεσσάρων (4) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε την παράταση της χρονικής 
διάρκειας των προσκλήσεων:  
α) με αριθμ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) και κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021 και β) με αριθμ. 5360/23-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ) και κωδικό 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ2021_Β, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2021, και τον ορισμό ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας κοινής και για τις δύο 
προσκλήσεις την 31-3-2022 και ώρα 15:00 και  
γ) με αριθμ. πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 
30-12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους 
στο πλαίσιο του χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019» και   
δ) αριθμ. πρωτ. 1410/28-2-2020 και κωδικό «Κ.Χ. 2020» του Πράσινου Ταμείου μέχρι την 30-
12-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο 
πλαίσιο του χ.π. «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018». 
 
 Σχετικά αρχεία 
 

Αρ. Απόφασης 227.10/2021 ,  227.4.1/2021  

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Πράσινο Ταμείο  

http://www.ando.gr/
https://www.eeagrants.gr/download-file/54114
https://www.eeagrants.gr/prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-ch/
https://www.eeagrants.gr/prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-ch/
https://www.eeagrants.gr/prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-ch/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%A7.pdf
https://prasinotameio.gr/

