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Ρόδος, Τετάρτη 27.10.2021   

 

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (25-10-2021) ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για την 
Πρόσκληση με τίτλο: «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών 
περιοχών Δωδεκανήσου» της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. 
 

➢ Τι αφορά 
 

Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης αλιείας για ιδιωτικά έργα της ΑΝΔΩ Α.Ε. που αφορά: 

➢ Δικαιούχους της Δράσης 
✓ 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 και 

✓ μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό 

επιχειρήσεων  

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της πρόσκλησης επικαιροποιημένες ΣΥΧΝΕΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (25-10-2021)   

 

2. Παράταση υποβολής προτάσεων στη Β’ Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση 

«Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» από το Πράσινο Ταμείο 

έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 
 

➢ Τι αφορά 
 
Ύστερα από σχετικά αιτήματα Ο.Τ.Α. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων το Πράσινο 
Ταμείο ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών προτάσεων από 
τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνει 
ανοιχτή έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00. 
 
➢ Οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε 

3.000.000,00€ για το έτος 2021. Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της 

http://www.ando.gr/
http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/FAQ_25-10-2021.pdf
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/FAQ_25-10-2021.pdf
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υποβολής μιας (1) μόνο πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από 

το δήμο είτε από αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. 

 
➢ Σχετικά αρχεία 
 
Οδηγός, Πρόσκληση, Απόφαση, Επιλέξιμοι Δήμοι 
     
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πράσινο Ταμείο  

 

3. 3η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-
Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος 
 

➢ Κύρια τροποποίηση 
 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ορίζεται η Τρίτη, 
30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 
24/11/2021 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, 
εντός της εφαρμογής www.ependyseis.gr.» 
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις 
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του 
τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου 
ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.  
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 
13/12/2021. 
 
Υπενθύμιση της δράσης: 

➢ Στόχοι της δράσης 
 

✓ Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη 

γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από 

τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα. 

✓ Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας 

χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία. 

✓ Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση 

των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του 

ύδατος. 

✓ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν. 

 

➢ Eπιλέξιμες επενδύσεις 
 

✓ Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού: 
• Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί 

μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). 
• Δεξαμενές όγκου έως 500κμ (πλαστικές, μεταλλικές κλπ.) 

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-2021_%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F_%CE%92.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A5_6%CE%9E%CE%92%CE%A646%CE%A8844-%CE%91%CE%9B3.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%99-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%99-%CE%92-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F.pdf
https://prasinotameio.gr/2021/10/22/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%86%ce%b7%ce%bf-%cf%89%cf%82-29-10-2021/
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• Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην 

επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό). 
• Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας και 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού 
διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, 
εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής 
ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων 
άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού. 

 
✓ Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις: 

• Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, 
γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής 
υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο). 

• Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών 
(ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα). 

• Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κλπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις 
φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για 
την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης. 

• Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως 
φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών ιόντων λιθίου. 

 
✓ Γενικές δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που 

συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές 
δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης 
και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την 
έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. 
Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη τοποθέτησης της 
προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας και η δαπάνη τοποθέτησης υδρόμετρου.  

 
➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
Φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών. 

 

➢ Περίοδος υποβολής 
από 11/5/2021 έως 24/11/2021 (ώρα 13:00) 
έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
 

➢ Προϋπολογισμός 
 

37.000.000€ 

Κατανομή δημόσιας δαπάνης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ανά κατηγορία δικαιούχου: 

• Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα: 849.008€ 

• Συλλογικά Σχήματα: 283.003€ 

 

➢ Σχετικά αρχεία πρόσκλησης 

 

1η Πρόσκληση 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prosklisi_412.pdf
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1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης 

2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης 

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  

  

4. SEALOGY - Η Ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία (18-20 Νοεμβρίου 2021) 
 
Η SEALOGY είναι μια μεγάλη εμπορική έκθεση, η οποία είναι αφιερωμένη στη θάλασσα 
και τους πόρους της. Φέτος η SEALOGY, η ευρωπαϊκή Έκθεση για τη Γαλάζια Οικονομία, θα 
φιλοξενήσει τη Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα προσέγγιση για μια 
βιώσιμη γαλάζια οικονομία», στις 18 Νοεμβρίου 2021  στο Εκθεσιακό Κέντρο Ferrara, 
στην Περιφέρεια Emilia-Romagna, στην Ιταλία, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της βιώσιμης 
γαλάζιας οικονομίας για την επίτευξη ενός ανθεκτικού στη κλιματική αλλαγή, υγιούς και 
παραγωγικού ωκεανού στην Ευρώπη. 

Η εκδήλωση παρέχει τη δυνατότητα προβολής σε όλους τους βασικούς φορείς της γαλάζιας 
οικονομίας:  

✓ αλιεία & υδατοκαλλιέργεια,  

✓ θαλάσσιος & παράκτιος τουρισμός,  

✓ θαλάσσιες μεταφορές,  

✓ θαλάσσια βιοτεχνολογία & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  

✓ θαλάσσιο περιβάλλον,  

✓ ναυπηγική και  

✓ ναυτικές υπεράκτιες δραστηριότητες. 

Το πρόγραμμα της SEALOGY περιλαμβάνει συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις 
και εκδηλώσεις για τη συζήτηση και αντιμετώπιση των επίκαιρων θεμάτων, γύρω από τις 
εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα, στον τομέα των θαλασσινών προϊόντων και στο 
περιβάλλον. 

Εκτός από τις κλασικές δραστηριότητες μιας εμπορικής έκθεσης, η εκδήλωση θα έχει μια 
πλήρη ατζέντα πρωτοβουλιών, με τη συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, 
θα υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για δικτύωση, όπως για παράδειγμα η εκδήλωση με τίτλο 

"B2BLUE - Blue Brokerage", η οποία επιτρέπει σε εταιρείες, clusters, ερευνητικά κέντρα, 

γραφεία και πανεπιστήμια να έρθουν σε επαφή, να παρουσιάσουν το έργο τους στους 
δυνητικούς τεχνολογικούς και εμπορικούς εταίρους, να συζητήσουν και να αναπτύξουν ιδέες, 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνέργειες. 

Η SEALOGY αποτελεί μια πλατφόρμα συζητήσεων για θέματα βιωσιμότητας (περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά), θαλάσσιας βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, ρύπανσης, 
γαλάζιας ανάπτυξης και καινοτομίας ως σημαντικά τμήματα της οικονομίας, τα οποία δεν 
πρέπει να παραλείπονται. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

https://www.sealogy.it/en/  

ΕΣΠΑ Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/1i_paratasi_4.1.2.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/6f8g4653pg-n36.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/3i_trop_4_1_2.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el
https://b2blue.b2match.io/
https://www.sealogy.it/en/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1402

