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1. Εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για τη β’ φάση 

του 2020 του Μεταφορικό Ισοδύναμο για τις Νησιωτικές Επιχειρήσεις 

 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής ανακοινώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας 

που προβλέπονται από το ν.4551/2018, όπως ισχύει, μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία 

υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη β’ φάση έτους 2020 του μέτρου Μεταφορικού Ισοδυνάμου 

(Μ.Ι.) επιχειρήσεων (ΦΕΚ Β’ 4044). 

Επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση είναι οι δαπάνες του β’ εξαμήνου 2020, δηλαδή της 

περιόδου από 1/7/2020 έως και 31/12/2020. 

Σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- δικαιούχοι της δράσης μπορούν να 

αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://metaforikoisodynamo.gr 

 

➢ Περίοδος υποβολής έως 08/02/2021 

 

Ειδικότερα η ΚΥΑ, μεταξύ άλλων προβλέπει και τα ακόλουθα : 

Είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στο σκέλος 

των καυσίμων στα ακόλουθα 34 νησιά της πιλοτικής φάσης: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος*, 

Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, 

Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, 

Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι, 

Χάλκη και Ψαρά. 

Βάσει της αρ.πρωτ.4111.08-01/3743/23-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών–

Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(Β’,5720) πλέον καταβάλλεται 

Α.ΝΗ.ΚΟ.: 

http://www.ando.gr/
https://metaforikoisodynamo.gr/
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 ✓ (α) Στους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 

4551/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την προμήθεια υγρών καυσίμων από 

όλα τα πρατήρια που λειτουργούν στα 34 παραπάνω νησιά. 

✓ (β) Στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε ένα από τα ανωτέρω νησιά και πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ, για την προμήθεια υγρών καυσίμων από 

όλα τα πρατήρια που λειτουργούν στα 34 παραπάνω νησιά. 

Επιλέξιμα καύσιμα είναι όλοι οι τύποι αμόλυβδης βενζίνης, όλοι οι τύποι diesel κίνησης, το 

υγραέριο κίνησης και για πρώτη φορά και το diesel θέρμανσης». 

 

➢ Σχετικά 

Ανακοίνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

Σχετική Ιστοσελίδα  

 

2. Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

στους οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) 

 

➢ Τι αφορά 

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

σε νέα έργα συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων τα οποία διαθέτουν εγκεκριμένη 

μελέτη (εγκεκριμένο το στάδιο μελέτης το οποίο απαιτείται για την εφαρμογή της επιλεγείσας 

μεθόδου δημοπράτησης) για όλα τα υποέργα –εργολαβίες και εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 

Όρους, ή έχουν σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία ή υποέργα με υπογεγραμμένη σύμβαση 

που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) και 

συμβάλλουν : 

• Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 

• Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με 

πληθυσμό 2.000-15.000 ι.κ. (ισοδύναμοι κάτοικοι) με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 

για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 

• Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων 

(σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των 

ακτών κολύμβησης.  

➢ Προϋπολογισμός Δράσης 

60.000.000,00 € (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) 

http://www.ando.gr/
https://metaforikoisodynamo.gr/Files/MI_EPIX_2H_FASH_2020_announcement.pdf
https://metaforikoisodynamo.gr/
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➢ Δικαιούχοι 

✓ Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης 
✓ ΟΤΑ Α΄ βαθμού 
✓ Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης 

➢ Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων  

Σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι οικισμοί της επικράτειας με ισοδύναμο 

πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας) θα έπρεπε να εξυπηρετούνται 

από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μέχρι το τέλος του 2005.Με βάση την  

αναθεωρημένη μεθοδολογία (Εγκύκλιος YΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/21921/141), του ΥΠΕΝ του 2019 για τον 

χαρακτηρισμό των οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στη χώρα ο συνολικός αριθμός των οικισμών είναι 

399. Για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος, τα αρμόδια Υπουργεία - 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΠΕΝ), Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και Εσωτερικών 

(ΥΠΕΣ) - καθώς και οι συλλογικοί φορείς της αυτοδιοίκησης -ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΕΔΕΥΑ-, με 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) προχώρησαν στην υπογραφή 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ενιαίου «Εθνικού 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για αυτούς τους οικισμούς, το οποίο 

αποτελείται από 13 Περιφερειακά Σχέδια. Η Προγραμματική Σύμβαση επικαιροποιήθηκε 

πρόσφατα. Η Επιτροπή Καθοδήγησης (όργανο λήψης αποφάσεων με εκπροσώπους των 

παραπάνω φορέων και πρόεδρο τον ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντός & Υδάτων) συνεδριάζει σε τακτική 

βάση (ανά τετράμηνο). Ως επιχειρησιακός μηχανισμός για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης λειτουργεί η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, με κύριο πυλώνα τη ΜΟΔ. 

 

➢ Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

κα. Αργυρή Δημοπούλου, τηλ: 213-2142222, email: adimopoulou@mou.gr 

 

➢ Περίοδος υποβολής έως 30/06/2021 

 

➢ Σχετικά 

3η τροποποίηση   //   Συνημμένα 3ης τροποποίησης 

2η τροποποίηση   //   Συνημμένα 2ης τροποποίησης 

1η τροποποίηση   //   Συνημμένα 1ης τροποποίησης 

Πρόσκληση    //   Συνημμένα πρόσκλησης  

 

➢ Σχετική Ιστοσελίδα – Περισσότερες Πληροφορίες 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

http://www.ando.gr/
https://www.mou.gr/el/Pages/OPWaste.aspx
mailto:adimopoulou@mou.gr
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/3340_20201211_3h_trop.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/3340_20201211_3h_trop.zip
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/20200402_3340_2h_trop.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/20200402_3340_2h_trop.zip
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/ymeperaa_20191211_14.29.14.17_1h_trop.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/ymeperaa_20191211_14.29.14.17_1h_trop.zip
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/14.29.14.17/14_29_14_17.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/14.29.14.17/14_29_14_17.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/14/14.29.14.17/14_29_14_17.zip
https://www.ymeperaa.gr/prosklisi-ergou/proskliseis-ergon/750-oloklirosi-ton-ypodomon-syllogis-kai-epeksergasias-astikon-lymaton-stous-oikismoys-g-proteraiotitas-plithysmos-2-000-15-000-i-p-pou-apaitoyntai-symfona-me-tin-odigia-91-271-eok-nea-erga-14-29-14-17-ops-3340
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3. Παράταση υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου (Α.Π.1) 

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – Β΄ Πρόσκληση, μέχρι την 

Παρασκευή 26-02-2021 

 

➢ Προϋπολογισμός Δράσης 

23.000.000,00 €  

 

➢ Δικαιούχοι 

✓ Δήμοι της χώρας που δεν υπέβαλλαν πρόταση στην Α΄ Πρόσκληση καθώς και τους 

Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας 

 

➢ Επιλέξιμες δράσεις (Ενδεικτικά) 

 

Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 

1.2. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, 

μνημεία ή έργα τέχνης. 

Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 

2.1. Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 

2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.  

2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών. 

2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων 

πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών. 

2.5. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, 

πεζοδρόµων ή και πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους, για τη δηµιουργία 

δικτύου κίνησης πεζών µε πρόνοια και για εµποδιζόµενα άτοµα. 

2.6. Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων  

2.7. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. 

2.8. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία Ο.Τ.Α. 

2.10. Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμιάντου) από σχολικές 

εγκαταστάσεις  

➢ Προθεσμία υποβολής  

έως 26/02/2021 

 

http://www.ando.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 5 

 

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 

 

 
➢ Κριτήρια Επιλεξιμότητας 

Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη 

συμβασιοποιημένων έργων ή έργων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά στον 

Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.  

 

➢ Σχετικά 

Απόφαση Παράτασης Πρόσκλησης  

Πρόσκληση  

Οδηγός Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος   

Σχετική Ιστοσελίδα  

 

4. 6η τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο αλιευτικοί λιμένες , τόποι 

εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς 

προπαρασκευαστικές ενέργειες (παράταση μέχρι 30-06-2021) 
 

➢ Σχετικά 

6η Τροποποίηση Πρόσκλησης   

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Έχουν αναρτηθεί σε παλαιότερο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  μας  και μπορείτε να διαβάσετε στην 

ιστοσελίδα μας συγκεκριμένα στο Θέμα 2ο από το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο77 (30-09-20) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

 

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/01/%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%CE%A3.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/prosklisiB.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/odigos.pdf
https://prasinotameio.gr/2020/09/02/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%BE/
https://alieia.gr/proskliseis/6i-tropopoiisi-prosklisis-me-titlo-alieftikoi-limenes-topoi-ekfortosis-ichthyoskales-kai-katafygia-gia-erga-choris-proparaskevastikes-energeies-paratasi-mechri-30-06-2021/
https://alieia.gr/proskliseis/6i-tropopoiisi-prosklisis-me-titlo-alieftikoi-limenes-topoi-ekfortosis-ichthyoskales-kai-katafygia-gia-erga-choris-proparaskevastikes-energeies-paratasi-mechri-30-06-2021/
https://alieia.gr/proskliseis/6i-tropopoiisi-prosklisis-me-titlo-alieftikoi-limenes-topoi-ekfortosis-ichthyoskales-kai-katafygia-gia-erga-choris-proparaskevastikes-energeies-paratasi-mechri-30-06-2021/
https://alieia.gr/wp-content/uploads/2020/12/6%CE%9B0%CE%934653%CE%A0%CE%93-37%CE%9A_signed-1.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/77/77_30092020.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/77/77_30092020.pdf

