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1. «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της 
χώρας, έργων που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη 
βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, 
της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Ειδικότερα προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις:  

 
(α) Προγράμματα «Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων», τα οποία πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι υφίσταται διαθέσιμος ή υλοποιείται κατάλληλος αποδέκτης των 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή υπάρχει σχετική έγγραφη βεβαίωση/δέσμευση του Φορέα 
Σχεδιασμού του οικείου ΠΕΣΔΑ για την παραλαβή των βιοαποβλήτων και περιγραφή της 
ενδιάμεσης λύσης της διαχείρισής τους κατάλληλων προδιαγραφών, μέχρι την ολοκλήρωση των 
κατάλληλων μόνιμων υποδομών διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που προβλέπονται 
στον οικείο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ,  
(β) Δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυτόνομη 
εφαρμογή τους χωρίς να απαιτούν, ως προϋπόθεση εφαρμογής τους, είτε την ύπαρξη άλλων 
αναγκαίων υποδομών (π.χ. κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.), που δεν 
χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση, είτε τη μεταφορά των αποβλήτων αυτών εκτός 
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, ώστε να μεταφερθούν σε σχετικές υποδομές (π.χ. κέντρα 
διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών κ.α.). Οι προτάσεις πρέπει να εξασφαλίζουν το βέλτιστο 
ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την εφαρμοζόμενη διαδικασία της ανακύκλωσης,  
(γ) Δημιουργία «Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» (ΣΜΑ), οι οποίοι πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι υφίσταται αδειοδοτημένος χώρος, για μόνιμη ή προσωρινή λειτουργία, ΣΜΑ 
εντός των γεωγραφικών ορίων του οικείου Δήμου,  
(δ) Αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που δεν 
εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ.  
 
Προϋπολογισμός Δράσης 

 
220.000.000€ 

 

http://www.ando.gr/
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 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
 Οι Δήμοι της Χώρας 
 
 Χρηματοδοτήσεις δράσεων 
 

 Προμήθειες κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων 
χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών και πράσινων) και οχημάτων 
μεταφοράς κατάλληλων για τη φύση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.  

 Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τα 

προγράμματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.  

 Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή, με επεξεργασία στην 
πηγή και παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες για τουλάχιστον τα απόβλητα 
μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού, για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.  

 Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για Διαλογή στην Πηγή για τα απόβλητα 
σύνθετης συσκευασίας, βρώσιμων ελαίων και λιπών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού μικρού μεγέθους (π.χ. κάδοι υπόγειοι, ημιυπόγειοι, επιφανειακοί, χωριστής 
συλλογής των εν λόγω αποβλήτων κ.α.), για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης.  

 Προμήθειες εξοπλισμού μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων (π.χ. 
γερανοφόρα οχήματα, ειδικά απορριματοφόρα, φορτηγά οχήματα κ.α.) από τις Γωνιές 
Ανακύκλωσης.  

 Προμήθεια όλου του αναγκαίου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη 
δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αλλά και τα αναγκαία έργα 
πολιτικού μηχανικού για τη λειτουργία των ΣΜΑ.  

 Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων από το ΣΜΑ.  
 Έργα που αφορούν στην αποκατάσταση των υπολειπόμενων ΧΑΔΑ οι οποίοι βρίσκονται 

εντός των διοικητικών ορίων Δήμων που έχουν περιληφθεί στην απόφαση C-378/13 του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι οποίοι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντάχθηκαν στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ. είτε σε κάποιο 
άλλο Περιφερειακό ή Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 29/9/2020 έως 31/03/2021 

 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

 

Πρόσκληση ΑΤ04 με συνημμένα  

 

  

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/156
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2. «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, 

προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 

 
 Τι αφορά 

 
Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για τις 

κάτωθι δράσεις:  
 
 
Ομάδα Α  
 
 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, καθώς και κάθε 

άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και 
την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του 
ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού. 

 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 
 
Ομάδα Β  
 

 Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης 
καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την προσβασιμότητα στις 
παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και τη διασφάλιση της αυτονομίας, άνεσης και 
ασφάλειας των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. 

 
 Προϋπολογισμός Δράσης 

 
40.000.000€ 
 
Αναλυτικά ανά ομάδα:  
ΟΜΑΔΑ Α: 30.000.000 €.  
ΟΜΑΔΑ Β: 10.000.000 €. 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
 Οι Δήμοι της Χώρας 

 
 Επιλεξιμότητα 
 

Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει:  
 
- Έως τρία (3) κύρια υποέργα στην Ομάδα Α (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις) ως 
εξής:  
 
(α) Ένα υποέργο που αφορά σε «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών 
χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € (προ ΦΠΑ).  

http://www.ando.gr/
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(β) Δύο υποέργα που αφορούν σε «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων 
χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης προκύπτει βάσει των ακόλουθων μοναδιαίων άνω 
ορίων (προ ΦΠΑ):  
 100 € / τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου,  
 10 € / τ.μ. συνολικής επιφάνειας αύλειου/ περιβάλλοντος χώρου.  
 
- Ένα (1) υποέργο στην Ομάδα Β (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις) που αφορά σε 
«Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης». Εφόσον οι 
παρεμβάσεις αφορούν δύο (2) διαφορετικές περιοχές παρέμβασης/παραλίες το ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης ορίζεται σε 60.000 € (προ ΦΠΑ), αντίστοιχα εάν οι παρεμβάσεις αφορούν σε 
μία (1) περιοχή, το ανώτατο ποσό είναι 30.000 € (προ ΦΠΑ). 
 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 29/9/2020 έως 31/03/2021 
 

 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση ΑΤ10 με συνημμένα       

 

 

3. «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» 

 
 Τι αφορά 

 

Από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων 
(αμιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα 
τύπου:  

 Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)  

 Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη 
ποδηλάτηση)  

 Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)  

 Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)  
 
καθώς και μεγαλύτερων οχημάτων:  

 Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για ΑμΕΑ)  

 Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων 
κλπ)  

 Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)  
 
καθώς και η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης 
κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα 
διαχείρισης, μέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχημάτων.  
 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται και η κάλυψη του εναλλακτικού καυσίμου των 
οχημάτων με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική δράση. 
 
 

 

http://www.ando.gr/
https://eyde.ypes.gr/download/160
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 Προϋπολογισμός Δράσης 

 

120.000.000€ 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Δήμοι της Χώρας 
 Σύνδεσμοι Δήμων 
 Νομικά Πρόσωπα των Δήμων 

 
 

 Επιλεξιμότητα 
 
Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης, η οποία δύναται να 
περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα (εξαιρουμένων των οριζόντιων επικουρικών δράσεων), 
που συνολικά μπορούν να περιλαμβάνουν:  
 
- έως πέντε (5) μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα (επιβατηγά, δίκυκλα, pick-up, van κλειστού τύπου, 
SUV, μικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κλπ) και  
- έως πέντε (5) μεγάλα ηλεκτροκίνητα οχήματα (λεωφορεία/τρενάκια δημοτικής συγκοινωνίας, 
οχήματα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οχήματα έργου/μεταφορών κλπ), καθώς και  
- τους απαιτούμενους σταθμούς φόρτισης αυτών (και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού).  
 
Αναπόσπαστο στοιχείο των ανωτέρω προμηθειών πρέπει να αποτελεί η εκπαίδευση και 
υποστήριξη για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την οριστική παραλαβή των 
οχημάτων/εξοπλισμού, του προσωπικού/δικαιούχου από τον προμηθευτή (ανεξαρτήτως της 
εγγύησης των οχημάτων/φορτιστών κλπ). 
 
 Περίοδος υποβολής 

 

Από 29/9/2020 έως 31/03/2021 

 
 Σχετικό αρχείο 

 

Πρόσκληση ΑΤ12 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/164
https://eyde.ypes.gr/tritsis
https://eyde.ypes.gr/tritsis

