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Ρόδος, Πέμπτη 17.03.2022   
 

1. Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χρηματοδότηση 

έργων διαχείρισης υδάτων με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ » 
 

➢ Τι αφορά 
 

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε πρόσκληση με την οποία καλεί τους 

φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Φορέων Υλοποίησης για την 

υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαχείριση υδάτων» Πρόσκληση Νο 3: «Εφαρμογή 

συστημάτων διαχείρισης νερού» με τίτλο «Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης νερού – μονάδες 

αφαλάτωσης» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου 

περιόδου 2014-2021. 

 

➢ Στόχος 
 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση υποδομών/προμηθειών για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν σε 

πράξεις ώριμες προς υλοποίηση, και οπωσδήποτε να διαθέτουν εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους για το σύνολο του έργου ή βεβαίωση απαλλαγής ή τεκμηρίωση περί 

μη-απαίτησης. 

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα υποστηριχθούν, κατά σειρά 

προτεραιότητας, έργα που αφορούν σε νησιά, παράκτιες περιοχές με κακή κατάσταση 

υδάτων, άλλες περιοχές, όπως χαρακτηριστικά προκύπτει από τα επισυναπτόμενα 

βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής προτάσεων. 

 

➢ Δικαιούχοι 

 

✓ Φορείς Γενικής Κυβέρνησης,  

✓ Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  

✓ Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ),  

✓ Σύνδεσμοι Ύδρευσης- Αποχέτευσης,  
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✓ Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα, Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016, 

Πανεπιστήμια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης 

γνώσεων και  

✓ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην περίπτωση που έχουν συνάψει 

Προγραμματική Σύμβαση με τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς 

 

Ο δυνητικός Φορέας Υλοποίησης ενθαρρύνεται να συνεργαστεί, στο πλαίσιο της πρότασης 

που θα υποβληθεί, με εταίρο/εταίρους από τις Δότριες Χώρες ή ημεδαπούς. 

Επιλέξιμοι Εταίροι είναι: 

Εταίροι από Ελλάδα: 

✓ Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης,  

✓ Δημόσιες Αρχές,  

✓ Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές,  

✓ Ερευνητικά και Επιστημονικά Ινστιτούτα καθώς και Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 

Εταίροι από τις Δότριες Χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν): σύμφωνα με το Άρθρο 7.2.2 

του Κανονισμού ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021. 

✓ Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, που διέπονται από τους κανόνες του αστικού 

δικαίου (πιο συγκεκριμένα άρθρα 741- 784 του Αστικού Κώδικα), καθώς και  

✓ ιδιωτικοί φορείς, με έδρα χώρα άλλη από τις Δότριες χώρες, δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ως Φορείς Υλοποίησης ή Εταίροι. 

 

➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 

Θα χρηματοδοτηθούν: 

✓ έργα παροχής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια μονάδων 

αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης), τα οποία θα 

συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διάθεση άλμης από μονάδες 

αφαλάτωσης) συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η 

κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών για τη λειτουργία των ανωτέρω μονάδων 

αφαλάτωσης, όπως δίκτυα μεταφοράς και απόρριψης, αντλιοστάσια, δεξαμενές 

αποθήκευσης, αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων 

κ.λπ. καθώς και  

✓ έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας 

υδρευτικού νερού (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός), τα οποία θα συνδυαστούν με 

καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.  

Οι δύο τύποι έργων μπορούν να υποβληθούν στην ίδια πρόταση χρηματοδότησης, 

στην περίπτωση που ένας δικαιούχος έχει ανάγκες και στις δύο θεματικές ενότητες. 

✓ Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν, ως ξεχωριστό υποέργο, εφόσον 

απαιτούνται για την υλοποίηση και λειτουργία της πράξης:  

- Οι απαραίτητες μελέτες/έρευνες που αφορούν στην ανάπτυξη/εφαρμογή των 

καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών/μεθόδων που περιλαμβάνονται στην προς 

χρηματοδότηση πρόταση,  

- Εργασίες αρχαιολογίας,  

- Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ 

✓ Η κατασκευή δικτύων ύδρευσης δεν είναι επιλέξιμη. ` 
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➢ Προϋπολογισμός 
 

✓ Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 

200.000€. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες διμερών 

σχέσεων. 

✓ Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 

1.500.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες διμερών 

σχέσεων. 
 

➢ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης 
 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων 

πράξεων ορίζεται η 30η Απριλίου 2024. 
 

➢ Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση  

Συνημμένα Πρόσκλησης  

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 

ΕΥ «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος»  

 

2. Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 
 
 

➢ Τι αφορά 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ταχ. διεύθυνση: Σάκη 

Καράγιωργα 22, 84100 Σύρος, αρμόδιος Βαγγέλης Αραγιάννης, τηλ. 22813 60823), σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση  32666/ΕΥΘΥ 324 / 23.03.2015 (ΦΕΚ 

717/24.4.2015): 

α) Ανακοινώνει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 

Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 βρίσκεται αναρτημένη και 

ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης της 

Υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση https://espa3.pepna.gr/enarksi-diavouleysis-gia-tin-stratigiki-

meleti/. Η ΕΥΔ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην 

προαναφερθείσα διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. 

 

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση 

επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (9 Απριλίου 2022). 

 

 

Κείμενο Διαβούλευσης 

 
 

http://www.ando.gr/
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3. Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση “Ενίσχυση υπό σύσταση και 
υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου" 

 
 

➢ Τι αφορά 

Ανακοίνωση της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την ανάρτηση αρχείου Συχνές 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις που αφορά την πρόσκληση της με τίτλο "Ενίσχυση υπό σύσταση και 

υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"   

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντώνται στο παραπάνω αρχείο, θα 

πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.saen@elanet.gr και στo 

τηλέφωνo 213 0166100 (εσωτ. 6).  

 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15/04/2022. 

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης – Περισσότερες πληροφορίες 
 

ΕΥΔ ΠΝΑΙ  

ΕΥΔ ΠΝΑΙ Πρόσκληση και συνημμένα αυτής  

 

4. Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία 
επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, 
τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής 
χορού 
 
 

➢ Τι αφορά 

Στοχευμένη δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη 

επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς 

επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών 

εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας, 

γυμναστηρίων και σχολών χορού και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής 

δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν. 

Δικαιούχος της πράξης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την 

μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων της Δράσης στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη 

γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης της Δράσης. 

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την 

αξιολόγηση και υλοποίησή της. 

 

➢ Προϋπολογισμός 
 

46 εκατ. €.  
 

➢ Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης 
 

από 17/3/2022 έως 30/3/2022 
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➢ Σχετικά αρχεία 

Πρόσκληση  

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης 

 

➢ Περισσότερες πληροφορίες 
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
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