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Ρόδος, Παρασκευή 04.09.2020  

 
1. «Υποδομές ύδρευσης» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και 
Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Ύδρευσης της χώρας για την κατασκευή έργων και την 
προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και 
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

300.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι 
Σύνδεσμοι Ύδρευσης της χώρας.  

 
 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 
 

 Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων 
εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο 
κεντρικό φρεάτιο ή στη δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού. 

 Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής ποσίμου νερού. 
 Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση 

υφισταμένων. 
 Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο 

ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 
 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα 

μεταφοράς και διανομής νερού. 
 Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη 

λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς 
νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού. 

http://www.ando.gr/
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 Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων. 
 Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού / υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα 

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

 Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  

 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ01 με συνημμένα  

 

 
2.  «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» 

 

 Τι αφορά 
 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ΔΕΥΑ 
και Συνδέσμων Αποχέτευσης της χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια 
απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων, των ακτών κολύμβησης και την συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

200.000.000€ 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Σύνδεσμοι 
Αποχέτευσης της χώρας.  

 
 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 
 

Ομάδα Α 

Μελέτες, έργα και προμήθειες σε προβληματικές ως προς τη λειτουργία τους / ελλειμματικές 
υποδομές διαχείρισης λυμάτων οικισμών Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας, για την επίτευξη της 
συμμόρφωσης με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.  

 
Επιλέξιμα είναι:  
 έργα αποκατάστασης – αναβάθμισης – κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ),  
 έργα αποκατάστασης κεντρικών συλλεκτήρων αποχέτευσης και αγωγών προσαγωγής 

ακαθάρτων στην ΕΕΛ, καθώς και  

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/60


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 3 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 78230-75323 - Fax +30 22410 75324  

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

 

 
 έργα κατασκευής εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των οικισμών, όπου δεν έχει 

ολοκληρωθεί το δίκτυο στο πυκνοδομημένο τμήμα του οικισμού.  
 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιλέξιμες δαπάνες είναι επίσης οι μελέτες 
ωρίμανσης των ανωτέρω έργων, όπου απαιτούνται. 

 
Ομάδα Β 

 

Έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε Οικισμούς Δ΄ προτεραιότητας δηλ. σε οικισμούς με 

πληθυσμό αιχμής έως 2.000 ισοδύναμους κατοίκους.  

 

Στο πλαίσιο της Ομάδας Β επιλέξιμες δράσεις είναι:  

 τα έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων αποκλειστικά στις 

πυκνοδομημένες περιοχές του οικισμού Δ’ προτεραιότητας (όχι σε αραιοδομημένες ή/και 

αδόμητες περιοχές επεκτάσεων του οικισμού, όχι σε αδιάνοιχτους δρόμους) , για τους 

Οικισμούς Δ’ προτεραιότητας των περιπτώσεων iii και iv,  

 τα έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) με τις εξής 

προϋποθέσεις:  

 
Ομάδα Γ 

 

 Αναβάθμιση ΗΜ εξοπλισμού υφιστάμενης ΕΕΛ που έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη 
λειτουργίας: Σε περιπτώσεις ΕΕΛ (Α’, Β’ και Γ’ προτεραιότητας) που έχει παρέλθει 20ετία 
από την έναρξη λειτουργίας (όπως εγγράφως αποδεικνύεται), είναι δυνατή η 
χρηματοδότηση αναβάθμισης – επέκτασης ή αντικατάστασης του εγκατεστημένου ΗΜ 
εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ.  

 Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου 
της εκροής για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπόγειου 
υδροφορέα κλπ). 

 
   
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ02  με συνημμένα  
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3. «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 

λυμάτων» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων και 
δράσεων βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

150.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Σύνδεσμοι 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Χώρας. 

 
 

 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 

 
 Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας 

στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων. 
 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και έξυπνα συστήματα διανομής – 

αποθήκευσης – κατανάλωσης ενέργειας. 
 Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα 

δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 
 Μελέτες ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων. 

 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ03  με συνημμένα  

 

 

4. «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθμού για την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε 
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των 
προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και 
την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης 
και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών 

http://www.ando.gr/
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μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συμβάλλει στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

150.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Οι Δήμοι της Χώρας. 

 
 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 

 
Εργασίες βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως: 
 
 Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών. 
 Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων. 
 Εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, 

ασφαλτοστρώσεις κλπ. 
 Σε περιπτώσεις υφισταμένων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χωματουργικές 
εργασίες για την διαμόρφωσή τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι δυνατή η 
χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση του 
προτεινόμενου έργου από το Δήμο με ίδια μέσα. 

 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ05  με συνημμένα  

 

 
 

5. «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» 
 

 Τι αφορά 
 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων της 
Χώρας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και παραχωρημένης ακίνητης 
περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του 
προτεινόμενου έργου. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

200.000.000€ 
 

 Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Οι Δήμοι της Χώρας. 

http://www.ando.gr/
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 Χρηματοδοτήσεις έργων που αφορούν 
 

Ομάδα Α 
 

Την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, που βρίσκονται εντός οικισμού. Ως 
εμβληματικά κτίρια ορίζονται τα κτίρια με «ταυτότητα» ή συμβολικό χαρακτήρα που αποτελούν 
για κάποιο λόγο τοπόσημο ή σύμβολο. Είναι κτίρια με ξεχωριστό κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό 
ενδιαφέρον, με αρχιτεκτονική μοναδικότητα ή πρωτοπόρο σχεδιασμό. Σχετίζονται με την 
κοινωνική ιστορία των πόλεων και έχουν συμβάλει ή επιδράσει, ως σημεία αναφοράς στη 
δημιουργία ή την καθιέρωση της «ταυτότητας» της πόλης/οικισμού.  

 
Ομάδα Β  
 
Την κατασκευή – ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων.  

 Η κατασκευή – ανέγερση αφορά τους Δήμους που δε διαθέτουν ιδιόκτητο δημαρχιακό 
κτίριο στην έδρα του Δήμου ή σε απόσταση μικρότερη των 20km από αυτή. Ο 
περιορισμός της χιλιομετρικής απόστασης δεν αφορά στους ορεινούς Δήμους όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I» (ν. 4555/2018) στα άρθρα 2 και 3, 
όπως αυτά συμπληρώνουν το άρθρο 2 του ν.3852/2010.  

 Η επέκταση αφορά σε ιδιόκτητα δημαρχιακά κτίρια τα οποία δεν επαρκούν για την πλήρη 
στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.  

 Είναι επιλέξιμη η αγορά γης, σε ποσοστό έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού 
κύριου υποέργου, εφόσον απαιτείται.  

 Στην περίπτωση που η επέκταση του ιδιόκτητου δημαρχιακού κτιρίου δεν είναι δυνατή 
(π.χ. διαθέσιμοι χώροι, πολεοδομία), δύναται η επανάχρηση κτιρίου ιδιοκτησίας του 
δικαιούχου (ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 
15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του προτεινόμενου έργου), υπό την προϋπόθεση 
πλήρους κάλυψης των υπολειπόμενων αναγκών στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου.  

 
Ομάδα Γ  
 
Την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών Εστιών 
μαθητών/σπουδαστών/κ.α.  
Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων ιδιόκτητων χώρων και 
συνθηκών ασφαλούς παραμονής των χρηστών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ποιοτικών και ποσοτικών ελλείψεων κατά τη διάρκεια της 
προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και την πρόληψη διαρροών από την 
εκπαιδευτική διαδικασία ως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 

 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ07  με συνημμένα  
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6. «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων / 
προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν 
τους στόχους του. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

100.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων. 

 
 Χρηματοδοτήσεις δράσεων  
 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων / προμηθειών στους κάτωθι άξονες: 

 
 Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία 
της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για 
την εφαρμογή του Προγράμματος.  

 Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών 
(κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και 
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),  

 Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, 
υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.), 

 Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές 
διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με 
εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο 
τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»], 

 Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική 
εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους 
πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική 
στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού), 

 Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση 
δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.). 

 
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ09  με συνημμένα  

 

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/76


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 8 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 78230-75323 - Fax +30 22410 75324  

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

 

 
 

7. «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός 

έλεγχος)» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων για 
υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος). 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

40.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

Οι Δήμοι της Χώρας. 
 
 

 Χρηματοδοτήσεις δράσεων  
 
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ως άνω δυνητικών δικαιούχων για:  
 
 Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου 

Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες 
σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του 
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και τον περαιτέρω 
έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες 
προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).  
 

 Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών 
Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής 
Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι 
μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης. 

 
 Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής 

Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.  
 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
 

31η Δεκεμβρίου 2020 

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση ΑΤ11  με συνημμένα  

 

 Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις παραπάνω προσκλήσεις 

Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)  

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/80
https://eyde.ypes.gr/tritsis
https://eyde.ypes.gr/tritsis

