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Ρόδος, Τετάρτη 08.12.2021   
 

1. Πρόσκληση για υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας 
και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση 
 

 
➢ Τι αφορά 

 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να 
αφορούν σε: 

1. Νέα έργα ύδρευσης υποδομών αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής 
πόσιμου ύδατος, ως εξής: 
✓ Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης 

υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή 
υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του 
οικισμού. 

✓ Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω: αντικατάστασης 
παλαιωμένων αγωγών, διασύνδεσης αγωγών, ενίσχυσης διατομών, δημιουργίας 
ζωνών και επαρκών βρόγχων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 
παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων 
και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή 
απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση, ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης 
της κεντρικής δεξαμενής, κεντρικού φρεατίου. 

✓ Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές 
κλπ) και διανομής (π.χ. αντλιοστασίων κλπ) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση 
υφιστάμενων. 

✓ Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης – 
αποσιδήρωσης - απονιτροποίησης νερού κλπ). 

✓ Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη 
λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς 
μεταφοράς νερού από σημείου υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού. 

✓ Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση (π.χ. αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, 
απονιτροποίηση) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων. 
 

2. Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών, ως εξής: 
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος / 

τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (π.χ. κεντρικού 
μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος 

http://www.ando.gr/
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διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και του δικτύου 
ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, 
παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών 
παραμέτρων κλπ). 

3. Έργα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες 
περιοχές με ειδικές τοπικές και Έργα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών 
σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες 
καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού, ως 
εξής: 
✓ Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα 

υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα 
χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές 
αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου 
εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των 
νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης. 

4. Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του εξοπλισμού των ως άνω 
εγκαταστάσεων και υποδομών Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία του 
εξοπλισμού των ως άνω εγκαταστάσεων και υποδομών εγκατάστασης. Στην 
περίπτωση αυτή οι προτεινόμενες δράσεις ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν ως 
όριο ισχύος τέτοιο που να αντιστοιχεί στη μέση κατανάλωση των εγκαταστάσεων. 
 

 
➢ Επιλέξιμοι Φορείς Υλοποίησης  

 
Βλ. Πίνακας Αποδεκτών στα Σχετικά αρχεία.  
(Ενδεικτικά ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ)  
 

 
➢ Όροι και Προϋποθέσεις 
 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία 
συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και είναι συνημμένα στην Πρόσκληση.  
 
➢ Περίοδος υποβολής 
 

από 30-11-2021 έως 31-12-2021 
 
➢ Προϋπολογισμός 
 

5 εκατ. €  
 
➢ Σχετικά αρχεία 
 

Πρόσκληση 
Πίνακας Αποδεκτών  
Συνημμένα πρόσκλησης 
 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5470/5516_20211129.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5470/pinakas_apodektwn.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/5516_20211129.zip
https://www.ymeperaa.gr/erga/perivallon/prosklhseis-perivallon/aksonas-14/diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa/1362-ypodomes-ydrefsis-gia-tin-eksasfalisi-eparkoys-posotitas-kai-poiotitas-ydatos-gia-anthropini-katanalosi-14-30-1-3-a-a-ops-5516
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2. Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση 

αστικών μετακινήσεων 

 

➢ Τι αφορά 

 
Mέσω της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

✓ Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης 
για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας. 

✓ Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, 
με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο. 

✓ Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου 
(φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων). 

✓ Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile 
εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας 

✓ Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων 
Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.  

✓ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που αφορούν σε προωθητικές ενέργειες 
για το συνολικό πρόγραμμα «Μικροκινητικότητας» και για το σύνολο των συμμετεχόντων 
Δήμων. 

✓ Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης προς τους συμμετέχοντες ΟΤΑ μέγιστου 
π/υ έως 8.000 ευρώ. 

✓ Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται. 
✓ Συνολική αποτίμηση του συνόλου των δράσεων, ως προς το ενεργειακό και 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών. 
 

➢ Δικαιούχος 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)   
(μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν ΟΤΑ Α’ Βαθμού της 
Χώρας) 

 
➢ Περίοδος υποβολής 
 

από 30/11/2021 έως 20/01/2022 
 
➢ Προϋπολογισμός 
 

2 εκατ. €  
 
➢ Σχετικά αρχεία 
 

Πρόσκληση   
Συνημμένα πρόσκλησης 
 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5469/4950_20211129.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/4950_20211129_new.zip
https://www.ymeperaa.gr/erga/perivallon/prosklhseis-perivallon/aksonas-14/diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa/1361-viosimi-astiki-kinitikotita-mikrokinitikotita-olokliromeni-diaxeirisi-astikon-metakiniseon-14-6iv33-33-9-1-a-a-ops-4950
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3. Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 
ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου 

 

 Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 3.700 
ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος έως και να διανύουν 
το 30ο έτος), χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, που βρίσκονται εκτός συστήματος 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε 
ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την 
ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.  Η δράση περιλαμβάνει τις επιμέρους ενέργειες: 

✓ Εξειδίκευση σε ειδικότητες και δεξιότητες 
✓ Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής 
✓ Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική 

άσκηση) 
✓ Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων 
✓ Συντονισμός της δράσης και δημοσιότητα 

. 
 
➢ Επιλέξιμοι Φορείς Υλοποίησης  

 
✓ Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/Οργανώσεις αυτών, συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, 

οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της 
συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων 
(πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής 
εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις 
ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής 
εμβέλειας. 
 

 
➢ Περίοδος υποβολής 
 

από 24/11/2021 έως 10/1/2022 
 

➢ Προϋπολογισμός 
 

17,8 εκατ. €  
 
➢ Σχετικά αρχεία 
 

Πρόσκληση 
Οδηγός Αξιολόγησης 
 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) 

  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5467/epanadvm_211122_Prosklisi_4578.pdf
http://www.apko.gov.gr/Lists/Proclamations/Attachments/1550/epanadvm_211122_OdigosAxiolog_4578.zip
https://www.apko.gov.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1550
https://www.apko.gov.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1550
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4. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης 
σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ» 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και 
Πανεπιστήμια, γραφεία επικοινωνίας και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ώστε να 
επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. 
Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση 
πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου 
ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία 
των εμπλεκόμενων φορέων. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων υπ' αριθμόν 2021CE16BAT001, εκτιμάται 
σε 7.000.000 ευρώ. 
Το ποσό της επιχορήγησης ανά δικαιούχο θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο σε 300 000 ευρώ. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2022. 
Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους αιτούντες: 

✓ οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, 
συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης) 

✓ μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί· − πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
✓ ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think tanks) 
✓ οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
✓ ιδιωτικοί φορείς 
✓ δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι 

επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 71 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021. 

 
Δείτε περισσότερα εδώ. 

 
➢ Όροι και Προϋποθέσεις 
 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία 
συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και είναι συνημμένα στην Πρόσκληση.  
 
➢ Περίοδος υποβολής 
 

λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2022 
 

➢ Προϋπολογισμός 
 

7 εκατ. € (ανά δικαιούχο κατ’ ανώτατο όριο σε 300 000 ευρώ) 
 
➢ Σχετικά 
 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  
 
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

 

http://www.ando.gr/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1415/call_proposals_el(2).pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1415

