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Ρόδος, Τετάρτη 20.10.2021   
 

1. 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε. για την 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 
2014-2020», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης της εδαφικής 
συνοχής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ 
 

Ο Ενδιάμεσος Φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 
(ΕΠΑλΘ 2014-2020), και κατόπιν της υπ. αριθμ. 23/7-10-2021 Απόφασης της ΕΔΠ 
CLLD/LEADER, τροποποίησε την υπ’ αρ. πρωτ. 1309/2-08-2021 Πρόσκληση με τίτλο 
«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» που απευθύνεται σε: 
 αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν 

επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια 
σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην 
συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), 

 μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν 
στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
Η Πρόσκληση τροποποιήθηκε στα ακόλουθα σημεία: 
 

 Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ των αιτήσεων 
χρηματοδότησης παρατείνεται από τις 5/11/2021 στις 03/12/2021 (και ώρα 15:00) 

 Αυξήθηκε η ενδεικτική συνολική Δημόσια Δαπάνη από 1.581.758,40€ σε 1.670.086,40€ 

 Προστέθηκε στο Κεφάλαιο 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
προϋπόθεση επιλεξιμότητας που αφορά σε πράξεις  αλιευτικού τουρισμού 

 Προστέθηκαν, στο κεφάλαιο 8Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, αναλυτικά, οι επιλέξιμες δαπάνες 
που αφορούν σε πράξεις του αλιευτικού τουρισμού. 

 Αυξήθηκε, στο Κεφάλαιο 10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ–ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ο 
ανώτερος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 20.000,00€ σε 50.000,00€, της 
Ενέργειας «Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων που προσφέρουν 
υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες τους - Άρθ. 
30 Καν. 508/2014» 

http://www.ando.gr/
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 Προστέθηκαν στο Παράρτημα ΧII – Θεσμικό πλαίσιο πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις 

που αφορούν στον Αλιευτικό και Καταδυτικό τουρισμό 

 Έγιναν αλλαγές στο Παράρτημα ΙΧ - Οδηγός Εφαρμογής (αναλυτική περιγραφή 
προκηρυσσόμενων Δράσεων, Διευκρινήσεις κριτηρίων επιλογής) που αφορούν σε 
χρηματοδοτικά στοιχεία της πρόσκλησης 

 Προστέθηκε, στον Πίνακα Μέγιστων τιμών Μονάδας Κατασκευαστικών Εργασιών 
(Παράρτημα Χ – Υπόδειγμα πινάκων αναλυτικού προϋπολογισμού/ Πίνακας Μέγιστων 
Τιμών Μονάδος Οικοδομικών Εργασιών), ειδική διατύπωση για τις περιπτώσεις υπέρβασης 
των  μέγιστων τιμών μονάδας. 

 Προστέθηκαν, στο Υπόδειγμα Αναλυτικού Προϋπολογισμού (Παράρτημα Χ – Υπόδειγμα 
πινάκων αναλυτικού προϋπολογισμού/ Πίνακας Μέγιστων Τιμών Μονάδος Οικοδομικών 
Εργασιών), Πίνακας Υπολογισμού Αναδρομικών Δαπανών, καθώς και διάφορες 
διευκρινήσεις στους υπόλοιπους πίνακες. 

 Προστέθηκαν διάφορες ενημερωτικές διευκρινήσεις στο Έντυπο Ι_2 – Συμπληρωματικά 
Στοιχεία Αίτησης 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρόσκλησης. 
 
Το αναλυτικό τεύχος της τροποποιημένης πρόσκλησης καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε www.ando.gr. Επίσης διατίθενται δωρεάν 
στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου ΑΕ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) - 28ης Οκτωβρίου 72, στη 
Ρόδο. 
 
 Σχετικό αρχείο 
 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης  
     
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.    
 

2. Προδημοσίευση προσκλήσεων για τη μείωση ρύπανσης του νερού από 
γεωργική δραστηριότητα 

 

Δυο νέες προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αναμένεται 
να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της 
ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός αμφοτέρων των Προσκλήσεων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 150 
εκατομμύρια ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. 
Η μια Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Α (Αγρανάπαυση) και Β (Αμειψισπορά), 
ενώ η άλλη Πρόσκληση θα αφορά τις ειδικές δεσμεύσεις Γ (Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες) και Δ (Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά 
ύδατα). 
Δικαιούχοι των προσκλήσεων είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. 
Οι δικαιούχοι της δράσης πρέπει: 

 να κατέχουν τα ενταγμένα αγροτεμάχια νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δέσμευσης 

 να διατηρούν τα ενταγμένα αγροτεμάχια σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, 
καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί 
δεσμεύσεις 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/tropop_proskl(1).pdf
http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2
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 να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής 
 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, που 

υποστηρίζει τη Δράση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – παραστατικά, σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο της Δράσης 

 να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά 
ελεγκτικά όργανα 

 να τηρούν, καθόλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό 
φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για 3 επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των 
δεσμεύσεων και πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Προδημοσίευση Προσκλήσεων Δράσης 10.1.04 "Μείωση της ρύπανσης του νερού από 
γεωργική δραστηριότητα"  
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

ΕΣΠΑ 

 

3. Προδημοσίευση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 

Δράσης 4.3.4.- Βελτίωση Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 
 

 Τι αφορά 
 

Εκδόθηκε την Τετάρτη 13/10/2021 με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 

και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. 

Παπαγιαννίδη, προδημοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 

δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.  

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της 

πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός 

σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν 

περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, κλπ. 

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η ευκολότερη, ασφαλέστερη και 

ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και η μείωση του κόστους μεταφοράς των 

προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου παράλληλα με τη βελτίωση και 

τον εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 

 

 Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι της Χώρας. 

 

 Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.000.000,00 €. 

 Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 

150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1398/10%201%2004_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%202021%20_06%2010%202021.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1398/10%201%2004_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%202021%20_06%2010%202021.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1398
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 Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 

500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 

1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση 

αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής 

ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. 

 

 Σχετικά αρχεία 
 

Δελτίο Τύπου, Προδημοσίευση Πρόσκλησης 
   
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

4. Προδημοσίευση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 

Δράσης 4.3.1-Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020 
 

 Τι αφορά 
 

Εκδόθηκε την Τετάρτη 13/10/2021 με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 

και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. 

Παπαγιαννίδη, προδημοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 

Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2014-2020». 

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα με προϋπολογισμό έως 2,2 εκ. € 

τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση 

χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό 

εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις. 

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή 

μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η 

συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η 

αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων 

υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των 

πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον 

τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας. 

 

 Δικαιούχοι 
 

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων. 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/deltio_typoy_prodimosieysis_4_3_4.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prodimosieysi_4.3.4_13_10_21.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-gia-tin-ypovoli-protaseon-sto-plaisio-tis-drasis-434-veltiosi
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 Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000,00 €. 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. 

 

 Σχετικά αρχεία 
 

Δελτίο Τύπου, Προδημοσίευση Πρόσκλησης  

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  

5. Aπέναντι στις φυσικές καταστροφές - Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων 

και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου 

 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης συνιστούν ευθεία απειλή για το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Οι φυσικές καταστροφές που αντιμετώπισε πρόσφατα η χώρα μας εισάγουν 

πιεστικά στη δημόσια συζήτηση τα συνδεόμενα ζητήματα της επαρκούς προετοιμασίας, της 

αποτελεσματικής διαχείρισης/αντιμετώπισης και της ταχείας και ορθής αποκατάστασης των 

ζημιών. 

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα, συνιστά αναγκαίο 

όρο (αιρεσιμότητα) προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» οι κοινοτικοί πόροι. Στο νέο ΕΣΠΑ 2021-

2027 προχωρήσαμε στη δημιουργία διακριτού Προγράμματος για την Πολιτική Προστασία 

(συνολικού προϋπολογισμού 714 εκατ. ευρώ) για την υλοποίηση δράσεων που 

προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων. Αντίστοιχα στο 

εγκεκριμένο Σχέδιο Ελλάδα 2.0 για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας πρόκειται να υλοποιηθούν έργα προμήθειας εναέριων μέσων, τεχνολογικού 

και ψηφιακού εξοπλισμού παρακολούθησης και διαχείρισης κρίσεων, κατασκευής 

περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικών 

έργων καθώς και ενός σημαντικού προγράμματος αναδάσωσης.             

Πέραν όμως του ζητήματος της ενίσχυσης του συστήματος πολιτικής προστασίας, καίριας 

σημασίας είναι  η διασφάλιση ικανής χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης τα οποία δεν 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν με κοινοτικούς πόρους. Η επιβάρυνση των δημόσιων 

οικονομικών και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τα αιτούμενα έργα 

αποκατάστασης αυξάνεται κατακόρυφα τα τελευταία έτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

προϋπολογισμός των έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών εκτινάχτηκε από τα 1,63 

δισ. ευρώ το 2016 στα 3,82 δισ. ευρώ το 2021. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη 

και λειτουργία ενός διακριτού συστήματος χρηματοδότησής τους με τρόπο που να διασφαλίζει 

την επάρκεια των πιστώσεων και την ορθή διαχείρισή τους. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με τα 

συναρμόδια υπουργεία, επεξεργάζεται ένα νέο πλαίσιο στα πρότυπα του νέου πλαισίου της 

Κρατικής Αρωγής 4797/2021, με πυρήνα του τη δημιουργία ενός, διακριτού εντός του ΠΔΕ, 

ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών. Πηγές χρηματοδότησης αυτού του Ταμείου 

θα είναι πόροι του Αποθεματικού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), πόροι του 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/deltio_typoy_prodimosieysi_4_3_1.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prodimosieysi_4.3.1_13-10-2021.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prodimosieysi-prosklisis-gia-tin-ypovoli-protaseon-sto-plaisio-tis-drasis-434-veltiosi


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 6 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
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Ταμείου Κρατικής Αρωγής καθώς και δανειοδότηση από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). 

Με την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω εκτιμούμε ότι στα επόμενα χρόνια 

θωρακίζουμε αποτελεσματικά, και πάντοτε στο μέτρο του δυνατού, τη χώρα μας απέναντι στην 

απειλή των φυσικών καταστροφών. 

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

ΕΣΠΑ   

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1400

