
 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 1 

 

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 

 

 
  

         
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο125                                                    Newsletter  
Προγράμματα - Προσκλήσεις                                                                                                                              
                                                                                                                                         05.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
Ρόδος, Τετάρτη 05.01.2022   
 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά 
έργα (Έτος 2021) 

 
 

➢ Τι αφορά 
 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου / Υπομέτρου του ΠΑΑ 2014-2020. 
Ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές 
αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για 
περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζεται η υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών 
μελετών τους όπως: 

✓ εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών 
υποστηρικτικών τους υποδομών, 

✓ ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
✓ χρήση ανακυκλωμένων υδάτων. 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων: 
✓ ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων 
✓ τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από 

γεωτρήσεις. 
 
➢ Δικαιούχοι 

✓ Περιφέρειες 
✓ Δήμοι 

 
➢ Προϋπολογισμός 
 

40.000.000,00 € 
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2,2 εκ. ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 
 
 
 

http://www.ando.gr/
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➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

✓ Ως επιλέξιμες είναι, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 60, του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, οι 

δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

✓ Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την κατασκευή έργων εγγείων βελτιώσεων 

συμπεριλαμβανόμενων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται. Ενδεικτικά θεωρούνται 

επιλέξιμες οι δαπάνες των ακόλουθων υποέργων: 

• Κατασκευή υποδομής. 

• Προμήθεια. 

• Οριστική μελέτη (σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης στήριξης), η οποία θα πρέπει να έχει εκπονηθεί μετά την 01/01/2014 και 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. 

• Υπηρεσίες Συμβούλων, όπως: * Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής σύμφωνα με 

την παρ.6, άρθρο 188, του ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την υπ΄αρ. ΔΝΣβ/92783 

π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 Υ.Α. (Β’ 4203). Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των βασικών 

μελετητών στην εκτέλεση δημοσίων έργων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ως άνω απόφαση. * Γεωτεχνικός Σύμβουλος κατά την εκτέλεση 

έργου ταμίευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. 

• Αποζημίωση ηρτημένης εσοδείας (εφόσον το δίκτυο διέρχεται από ιδιωτικές 

εκτάσεις). 

• Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ). 

• Σύνδεση ΑΠΕ με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.  

  

 

➢ Περίοδος υποβολής/Διαδικασία 
 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 10/01/2022 και ώρα 00:00:01 έως 06/05/2022 

και ώρα 23:59:59. 

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης–

Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

/έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να 

διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α., πριν την υποβολή της Αίτησης 

Στήριξης. 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
 

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνα είναι τα στελέχη της Μονάδας 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 τα στοιχεία επικοινωνίας των 

οποίων υπάρχουν σε πίνακα στο αρχείο της πρόσκλησης. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, 

το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους 

κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για 

την υποβολή των αιτήσεων στήριξης βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr . Ο ανωτέρω διαδικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο 

http://www.ando.gr/
http://www.opsaa.gr/RDIIS
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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επικοινωνίας της ΕΥΔ/ΕΦΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και 

ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

➢ Σχετικά αρχεία 
 

 

Πρόσκληση 
 
Τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης  
 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
Ιστοχώρος ΠΑΑ 2014-2020    

 
 

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.4 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ,  
 

➢ Τι αφορά 
 

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και 
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.4: «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στην 
επέκταση (νέα χάραξη) και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις και που έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την 
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και 
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. 
 
➢ Δικαιούχοι 

✓ Δήμοι 
 
➢ Προϋπολογισμός 
 

✓ 43.000.000,00 €. 
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα 
πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδοτούμενης 
δημόσιας δαπάνης 43.000.000,00 €. 

✓ Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 
150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
✓ Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 

500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 

✓ Κατ’ εξαίιρεση μπορεί να υποβληθεί αίτηση στήριξης πράξης με προϋπολογισμό μέχρι 
το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μόνο στις 
περιπτώσεις που η πράξη αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), 
λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό 
αυτό. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ καθιστά την 
προτεινόμενη πράξη μη επιλέξιμη, με αποτέλεσμα την απόρριψή της, ακόμη και εάν ο 
δικαιούχος Δήμος είναι πρόθυμος να καταβάλλει το επιπλέον ποσό. 

 
 
 
 

http://www.ando.gr/
https://www.eydamth.gr/images/site_2017/ArticleID_534/Prosklish_PAA-4-3-1-2021-EYEPAA.pdf
https://www.eydamth.gr/images/site_2017/ArticleID_534/Synodeutika_Prosklisis_PAA-4-3-1-2021-EYEPAA.zip
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-431-eggeioveltiotika-erga-etos-2021
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➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

✓ Ως επιλέξιμες είναι, σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 60, του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, οι 

δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης 

✓ Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την κατασκευή έργων βελτίωσης οδού πρόσβασης σε 

γεωργική γη ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ενδεικτικά θεωρούνται επιλέξιμες οι 

δαπάνες των ακόλουθων υποέργων:  

• Κατασκευή υποδομής.  

• Οριστική μελέτη (σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης στήριξης), η οποία θα πρέπει να έχει εκπονηθεί μετά την 01/01/2014 και 

πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.  

• Τεχνικός Σύμβουλος - Μελετητής σύμφωνα με την παρ.6, άρθρο 188, του 

ν.4412/2016 (Α΄ 147) και την υπ’ αρ. ΔΝΣβ/92783 π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 Υ.Α. (Β’ 

4203). Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των βασικών μελετητών στην εκτέλεση 

δημοσίων έργων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω 

απόφαση.  

• Δαπάνες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).  

• Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.  

 

➢ Περίοδος υποβολής/Διαδικασία 
 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 10/01/2022 και ώρα 00:00:01 έως 

την 28/02/2022 και ώρα 23:59:59. 

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης–

Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

/έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου να 

διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο Ο.Π.Σ.Α.Α., πριν την υποβολή της Αίτησης 

Στήριξης. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 

Δεκεμβρίου 2025 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
 

 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση 

των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνα είναι τα στελέχη της Μονάδας 

Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 τα στοιχεία επικοινωνίας των 

οποίων υπάρχουν σε πίνακα στο αρχείο της πρόσκλησης. 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, 

το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους 

κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για 

την υποβολή των αιτήσεων στήριξης βρίσκονται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr . Ο ανωτέρω διαδικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο 

επικοινωνίας της ΕΥΔ/ΕΦΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και 

ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία. 

 

http://www.ando.gr/
http://www.opsaa.gr/RDIIS
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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➢ Σχετικά αρχεία 

 

 Πρόσκληση με συνοδευτικά αυτής 
 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
  Ιστοχώρος ΠΑΑ 2014-2020  

 

 
3. 8η τροποποίηση της πρόσκλησης για το Πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ 

 

➢ Τι αφορά 
 

Η πρόσκληση με α/α 107 τροποποιήθηκε ως προς το σημείο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στο οποίο προστέθηκε η παράγραφος: 
”Κατ’ εξαίρεση οι Δικαιούχοι, Επιχειρήσεις στις οποίες i) η καταβολή του κεφαλαίου κίνησης θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 2022 ή ii) ήταν κλειστές με κρατική εντολή και διέκοψαν τη λειτουργία 
τους για κάποιο διάστημα μετά την 1/7/2021 και ανεξαρτήτως του έτους καταβολής της ενίσχυσης 
(2021 ή 2022), δύνανται κατόπιν αίτησής τους κατά τον έλεγχο των υποχρεώσεων δικαιούχου 
μετά την ολοκλήρωση της πράξης, να αιτηθούν την υποχρέωση της ανάλωσης του 
καταβληθέντος κεφαλαίου κίνησης για το έτος 2022.» 
 
➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

Ιστοσελίδα Προγράμματος ΝΗΣΙδα  

 

4. Έναρξη διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης 2021-2027 
 

➢ Τι αφορά 
 

Σε συνέχεια της διαπίστωσης της πληρότητας του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής 
μετάβασης 2021-2027, από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τμήμα Γ’,  του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως αρμόδιας Υπηρεσίας, σας γνωστοποιούμε 
την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης της μελέτης. 
  
Το κείμενο της μελέτης καθώς και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης Τμήμα Γ’, του Υπουργείου Περιβάλλοντος &’ Ενέργειας (ΑΠ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/123312/7743), έχουν αναρτηθεί στη δικτυακή διεύθυνση https://sdam.gr/node/381. 
  
Οι Δημόσιες Αρχές και τα Περιφερειακά Συμβούλια, παρακαλούνται για την διατύπωση της 
γνώμης και τυχόν παρατηρήσεών τους επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ υπ αρ. 40238/2017 (Β’ 3759). 
  
Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr. 
  
Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες. 
  
 
➢ Σχετικά άρχεία 

➢ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΔΑΜ 

➢ ΔΙΠΑ_Διαβίβαση ΣΜΠΕ 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prosklisi_2021.zip
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-drasi-434-prosvasi-se-georgikes-ekmetalleyseis-etos
https://pepna.gr/el/news/8i-tropopoiisi-tis-prosklisis-gia-programma-nisida
https://pepna.gr/el/calls/enishysi-mikron-kai-poly-mikron-epiheiriseon-poy-epligisan-apo-ton-covid-19-stin-perifereia
https://sdam.gr/node/381
mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr
https://sdam.gr/sites/default/files/2021-12/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%20%CE%A0%CE%94%CE%91%CE%9C%20.pdf
https://sdam.gr/sites/default/files/2021-12/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%91_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CE%9C%CE%A0%CE%95.PDF

