
 
 

«Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)στα μικρά  νησιά»  
 

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύεται η χρηματοδότηση των εργών 
διαχείρισης αποβλήτων στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ζητούμενο την 
αυξημένη ανάγκη χρηματοδότησης στα πλαίσια της εφαρμογή του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
4.500.000€. 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν σε Δράσεις επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων, Δράσεις ανάπτυξης πράσινων σημείων, Υποδομές προσωρινής 
αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και Δράσεις ευαισθητοποίησης. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Ως δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται 

 Δήμος Αγαθονησίου 

 Δήμος Αμοργού και Ανάφης 

 Δήμος Αντιπάρου και Αστυπάλαιας 

 Δήμος Θήρας και Ίου 

 Δήμος Κάσου, Κέας και Δήμος Κιμώλου 

 Δήμος Κύθνου, Λειψών και Μεγίστης 

 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

 Δήμος Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο) και Νισύρου 

 Δήμος Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης ,Τήλου, Φολεγάνδρου 

 Δήμος Χαλκής 

 Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει 
προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους 

Περιεχόμενο Πρόσκλησης και Δράσης 

 Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης μέσω της 
προμήθειας κάδων οικιακής κομποστοποίησης. 

 Δράσεις ανάπτυξης χωριστής συλλογής (Διαλογή στην Πηγή) 
βιοαποβλήτων. 

 Δράσεις επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (Συστήματα 
ανοικτής κομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή 
συνδυασμένα συστήματα) 

 Δράσεις ανάπτυξης πράσινων σημείων (έργα υποδομής, προμήθεια 
εξοπλισμού, απόκτηση γης, έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ), νησίδες 
ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία (π.χ. 
παραλίες) 

 Υποδομές προσωρινής αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης 
ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. εξοπλισμός δεματοποίησης, υποδομές 
προσωρινής αποθήκευσης, υποδομές Σταθμών Μεταφόρτωσης 
Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΣΜΑΥ, συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων ανακυκλώσιμων υλικών για τη 
λειτουργία τους). 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για επεξεργασία 
βιοαποβλήτων και πράσινα σημεία. 

 Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, 
ΣΜΑΑ, αναβάθμιση ΧΥΤ)  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ως ελάχιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη των υποβαλλόμενων 
πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000€. 

 

 

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητά των δαπανών εξετάζεται επιπλέον βάσει του 
νομοθετικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. 

 
ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Το πεδίο παρέμβασης περιλαμβάνει την  

 Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου μέτρων 
ελαχιστοποίησης διαλογής και ανακύκλωσης) 

 Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της 
μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

 Στη κάθε παρέμβαση αντιστοιχεί το ποσό των 2.250.000€ με το 
σύνολο να ανέρχεται στα 4.500.000€ 

 Στο κάθε πεδίο παρέμβασης η κάθε υποβαλλόμενη πράξη έχει 
ελάχιστη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 200.000€ 

 Οι δράσεις υποκείνται στην κατηγορία 6.α.2.1 (Δράσεις εφαρμογής 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά 
νησιά. 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την  
28/2/2020 (Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). 
• Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν και στην συνέχεια θα 
εκδοθούν τα αποτελέσματα με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. 
• Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στη ΔΑ σχετικά με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 με 
αριθ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 
• Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 20/05/2019 (ημερομηνία προκήρυξης της 
δράσης). 
• Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού 
Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και κρατικής ενίσχυσης το ποσό που υπολείπεται της 
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης σε σχέση με το συνολικό κόστος του 
έργου, καλύπτεται από ίδιους πόρους του δικαιούχου 
• Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των 
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των 
προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την άνω ημερομηνία. 
• Κατά την πρώτη αξιολόγηση θα εκδοθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης 
αξιολογημένων προτάσεων. 
• Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων επιτρέπεται η 
επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. 

 Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το 
 σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως περιγράφονται στην 
προκήρυξη. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης. 
 
-Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών. 
 
 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: από 20/05/2019 με σειρά προτεραιότητας και μέχρι τέλος προθεσμίας 28/2/2020 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Alpha Plan Consultants 
Εθνικής Αντιστάσεως 158(1ος Όροφος), 71306, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλέφωνο: 2810 289457, Fax: 2810 289428, email: crete@aplan.gr 
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