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Ρόδος, Τετάρτη 02.12.2020   

1. Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 

 Τι αφορά 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται μελέτες ωρίμανσης και τεύχη 
δημοπράτησης για την υλοποίηση των ακόλουθων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων 
που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως Α’ χρηματοδοτική 
προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020: 

 Πράσινα Σημεία, κατά την έννοια των άρθρων 11 και 44Α του Ν.4042/2012, όπως ισχύει και 
της ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017) όπως ισχύει. 

 Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, δημοτικές ή 
κεντρικές. 

 Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένης ή μη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή 
βιοαποβλήτων. 

 Νέοι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων 
ταφής για μετατροπή σε ΧΥΤΥ, που αποτελούν απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία 
υφιστάμενης ή υλοποιούμενης μονάδας επεξεργασίας. 

 Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται για τις υποδομές 
των ανωτέρω: 

 Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών 
μελετών. 

 Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων 
ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης. 

 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης. 
 Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφισταμένων μελετών και τευχών 

δημοπράτησης 

Για τα ανωτέρω τηρούνται οι οικείες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και των σχετικών 
εξουσιοδοτικών διατάξεων καιεγκυκλίων, όπως κατά περίπτωση εφαρμόζονται. 

 

 Προϋπολογισμός Δράσης 

4.000.000,00 € 

http://www.ando.gr/
https://www.ymeperaa.gr/erga/texniki-voitheia/prosklhseis-texniki/aksonas-16/1071-orimansi-ergon-diaxeirisis-astikon-apovliton-16-36-2-p12-ops-3984
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 Δικαιούχοι  

 Δήμοι 
 Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) 

 

 Περίοδος υποβολής 

Από 01/06/2020 έως 02/07/2021 

 

 Σχετικά 

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης  

Πρόσκληση 

Συνημμένα Πρόσκλησης   

 

2. 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1- Επενδύσεις 

σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ -αιτήσεις ενίσχυσης για αντιχαλαζική-

αντιβρόχινη προστασία 

 Τι αφορά 

Από την 1 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 1 Μαρτίου 2021 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλουν αίτηση στήριξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, 
στο πλαίσιο της 2 πρόσκλησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής 
προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά 
μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών 
φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-
20, ύψους 15 εκατ. ευρώ. 

 

 Δικαιούχοι  

 Φυσικά πρόσωπα (Να είναι ενεργός γεωργός που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του και δεν έχει συμπληρώσει το 61ο) 

 Νομικά πρόσωπα  
 Συλλογικά Σχήματα Γεωργών. 

 

 Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός και ποσοστά στήριξης 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς 
για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 100.000 ευρώ. 

http://www.ando.gr/
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/16/3984_1h_trop.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/16/3984_20200518.pdf
https://www.ymeperaa.gr/images/prosklhseis-ergwn/axones/16/3984_20200518.zip
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Εξαίρεση αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης 
ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το 
χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους 
υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται έως το 1 εκατ. ευρώ. 

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή 
νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 
100%. 

 Επιλέξιμες δαπάνες 

Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως: 

 η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για 
την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, 

 η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, 
 η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή, 
 η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών 

από το χαλάζι και τη βροχή, 
 η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις 

προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, 
 η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για 

τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και 
τη βροχή 

 η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε 
εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και 

 γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών κα. 

Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των 
επιλέξιμων δαπανών. 

Στην πρόσκληση προσδιορίζεται η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ορισμένων επενδυτικών 
δαπανών (αγορά υλικών και κόστος εγκατάστασης). 

Για παράδειγμα, 

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής προστασίας για: 

 τις δενδρώδεις (πυρηνόκαρπα – μηλοειδή) <7 στρεμ. καθορίζεται στα 2050 ευρώ/στρεμ. 
 τις δενδρώδεις (πυρηνόκαρπα – μηλοειδή) >7 στρεμ. στα 1850 ευρώ/στρεμ. 

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης 
προστασίας για: 

 Αμπέλια με υποστύλωση 3 m καθορίζεται στα 3100 ευρώ/στρεμ. 

Κεράσια καθορίζεται στα 3950 ευρώ/στρεμ. 

 Σχετικά 

Πρόσκληση 
Ιστοσελίδα Πρόσκλησης  
 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/opszm4653pg-sy5.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/2i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ypometro-51-ependyseis-se-proliptikes-draseis-elga
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3. ΕΣΠΑ 2021-2027, 2η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων– Οι Στόχοι - 

Πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια 

 

 Τι αφορά 

Εκδόθηκε από το υπουργείο η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα 
διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής 
Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) , Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

H 2η Εγκύκλιος σηματοδοτεί τη συνέχεια της περιόδου προετοιμασίας των Προγραμμάτων 
2021-2027, που ξεκίνησε με την 1η Εγκύκλιο  που στόχο είχε τη διαμόρφωση των 
προτάσεων των φορέων χάραξης πολιτικής και την με βάση αυτές διατύπωση του Σχεδίου 
για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. 

Οι φορείς σχεδιασμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη συγγραφή των 
προγραμμάτων θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία κατάρτισης, προάγοντας 
παράλληλα τη συζήτηση με τους εμπλεκόμενους εταίρους σχετικά με τις ανάγκες και τις 
στρατηγικές προτεραιότητες ανά Στόχο Πολιτικής. 

Η εγκύκλιος διαρθρώνεται σε δύο μέρη: 

Το Μέρος Α περιγράφει τις: 

- κύριες εξελίξεις σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της ΠΠ 2021-2027 

- κύριες κατευθύνσεις που διέπουν την Πολιτική της Συνοχής καθώς και  

- τους περιορισμούς που προκύπτουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο.  

Στο ίδιο Μέρος παρουσιάζονται η οργάνωση και οι εξελίξεις του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-
2027, οι κύριες στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου ΕΣΠΑ, καθώς και η αρχιτεκτονική των 
Προγραμμάτων. 

 

Στο Μέρος Β: 

- δίνονται οι κύριες αρχές και οι κατευθύνσεις για την έναρξη του σχεδιασμού των 
Προγραμμάτων 2021-2027 

- περιγράφεται η δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων που θα υποστηριχτούν από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) της ΠΠ 2021-2027. 

 

Σημειώνεται, ότι τα τομεακά προγράμματα της ΠΠ 2021 – 2027 είναι τα εξής: 

α) Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία  

β) Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού,  

γ) Πρόγραμμα Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή  

δ) Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών – Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,  

ε) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθησης,  

στ) Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας,  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1125/1H%20EGKYKLIOS%202021_2027.pdf
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ζ) Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας,  

η) Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και  

θ) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) 

 

Πέραν όμως των τομεακών, υπάρχουν και 13 περιφερειακά προγράμματα, δηλαδή ένα για 
κάθε περιφέρεια. 

Τόσο τα τομεακά, όσο και τα περιφερειακά προγράμματα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα 
και να διαμορφώνονται με βάση την εξής δομή: 

α) τις ανάγκες, β) τον ειδικό στόχο, γ) τα αποτελέσματα από την πράξη, δ) τις δράσεις και 
εκροές και ε) τις εκροές και χρηματοδότηση. 

 

Οι 5 Στόχοι Πολιτικής του επόμενου ΕΣΠΑ 2021-2027 

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα της ΠΠ 2021 – 2027 πρέπει να έχουν ως βάση τους 5 
Στόχους Πολιτικής που έχει θέσει η Κομισιόν. 

1. Ο πρώτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ1) αφορά στην ανταγωνιστική οικονομία και την 
ψηφιακή μετάβαση και για την χώρα μας, σχεδιάζεται να κατευθυνθεί το 20,3% των 
πόρων. 

- Τα προγράμματα που θα συνδέονται με τον ΣΠ1 θα πρέπει να σχετίζονται με τη διασύνδεση 
της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, 

- την προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον  

- τη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν, 

- την ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  

- τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 

- στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού 
περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, κ.ο.κ. 

2. Ο ΣΠ2 αφορά δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ενέργεια και την πολιτική 
προστασία και σχεδιάζεται να διατεθεί το 26,1% των πόρων. 

3. Ο ΣΠ3 αφορά τους ευρύτερους τομείς των μεταφορών και των ευρυζωνικών δικτύων και 
στο στόχο αυτό, θα κατευθυνθεί το 15,3% των πόρων. 

4. Ο ΣΠ4 αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
προστασίας και οι προς διάθεση πόροι, ανέρχονται στο 39,9% 

5. Ο ΣΠ5 ο οποίος προβλέπεται να απορροφήσει το 5,3% των πόρων αφορά τις 
ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις και στην αστική ανάπτυξη. 

 

 Σχετικά 

2η Εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027   

Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Παράρτημα - Σχέδιο Υποδείγματος Προγράμματος εκτός ΕΕΣ 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1283/2h_EgkykiosP_Programmata_Espa_2021-2027.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1283
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1283/Parartima_I_sxedio_Ypodeigmatos_Programmatos__EES.docx

