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1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2-Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος 
 

 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.) 
 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, 
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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 15/7/2021 (ώρα 13:00) 
έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού 
 

 Προϋπολογισμός 
 

37.000.000€ 

Κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια και κατηγορία δικαιούχου: 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 

 Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα: 849.008€ 

 Συλλογικά Σχήματα: 283.003€ 

 

 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  

  

2. Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ 

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank) ότι από τη 
Τετάρτη 12 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποδοχής κα επεξεργασίας νέων αιτήσεων για δάνεια 
από δέκα συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ), με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ. 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5241/paa_210507_Prosklisi_metro_4_1_2.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el
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Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 
ευρώ, με την διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια. Τα δάνεια θα έχουν 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς προσφέρεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη, με 
σημαντικά μειωμένο επιτόκιο. 

Οι ενδιαφερόμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν 
την εξής διαδικασία: 

1. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφορικό Σύστημα των 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr. 

2. Προσδιορισμός της Τράπεζας επιλογής από την οποία επιθυμούν να δανειοδοτηθούν. 

3. Υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα  επιλογής και αξιολόγηση. 

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ είναι: 

1. Τράπεζα Πειραιώς, 

2. Alpha Bank, 

3. Eurobank, 

4. Εθνική Τράπεζα, 

5. Τράπεζα Αττικής, 

6. Παγκρήτια Τράπεζα, 

7. Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων, 

8. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, 

9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, 

10. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. 

 

 Σχετικό αρχείο  

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

3. Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση 

αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής 

πόσιμου νερού 
 

 Τι αφορά 
 

Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας 
και διανομής πόσιμου νερού και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των 
αναγκών σε νησιωτικές ή/και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε 
περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς 
και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού.  Μεταξύ των άλλων, θα 
περιλαμβάνουν: 

http://www.ando.gr/
https://www.ependyseis.gr/mis/(S(cpjhfw4520fpnr3lgzpvekuc))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
http://www.mindev.gov.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9/
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 Έργα υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες και έργα προσαγωγής σε νέες 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) 
 Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 

κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), 
με τα συνοδά έργα άντλησης, αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού 

 Νέες δεξαμενές που θα κριθούν απαραίτητες για την κάλυψη της ζήτησης και νέοι αγωγοί 
σύνδεσης με το κεντρικό υδραγωγείο καθώς και τμήματα του κεντρικού υδραγωγείου με 
τους αναγκαίους κλάδους τους 

 Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών 
με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού 

 Νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000 
κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), 
για την ικανοποίηση αναγκών σε περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε 
περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους 
και σε περιοχές στις οποίες η υδροδότηση με μεταφορά πόσιμου νερού έχει υψηλό 
κόστος. 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Δήμοι 
 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
 Περιφέρειες 
 Σύνδεσμοι ύδρευσης αποχέτευσης 

 
 Προϋπολογισμός 
 
15.000.000€ 

 
 Περίοδος υποβολής 
 
από 14/5/2021 έως 31/12/2021 

 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση   

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

ΕΥΔ ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

4. Ηλεκτρονική διαβούλευση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-

2027» 

 

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 προβλέπεται να καλύψει 
εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών 
όλων των Στόχων Πολιτικής της ΕΕ: 
 

 Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής 
διασυνδεσιμότητας 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5242/4840_20210505.pdf
https://www.ymeperaa.gr/erga/perivallon/prosklhseis-perivallon/aksonas-14/diaxeirisi-evd-ep-ymeperaa/1244-erga-ydrefsis-efarmogi-systimaton-afalatosis-gia-antimetopisi-anagkon-syllogis-metaforas-apothikefsis-epeksergasias-kai-dianomis-posimou-neroy-14-30-1-2-a-a-ops-4840
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 Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της 

προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε 
επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

 
 Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 

κινητικότητας 
 

 Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

 
 Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης 

της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών 
 

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑ 2021-2027 ανέρχονται στα €357,36 εκ., 

προϋπολογισμός αυξημένος κατά 2,1 φορές σε σχέση με το τρέχον Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νότιο Αιγαίο 2014-2020. 

Οι λοιπές ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας ικανοποιούνται με τη συνδρομή των επτά 

Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, του 

Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις 

πέντε επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, 

καθώς και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-

2025. 

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της 

εταιρικής σχέσης με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων 

εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, για την ανάλυση και 

τη διατύπωση παρατηρήσεων και την παροχή ανατροφοδότησης, με στόχο την εξειδίκευση των 

κατηγοριών δράσεων που θα προταθούν προς υλοποίηση στη βάση των επιλέξιμων δράσεων των 

Στόχων της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και την εξειδίκευση του προϋπολογισμού σε επίπεδο 

ειδικού στόχου. 

Η διαδικασία διαβούλευσης συμπεριλαμβάνει και τη διακίνηση του σύντομου ερωτηματολογίου που 

ακολουθεί. 

 

 Σχετικό αρχείο  

 

Concept Paper - Κείμενο Βασικών Αρχών  

Διαβούλευση 

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης    

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου   

http://www.ando.gr/
https://espa3.pepna.gr/wp-content/uploads/2021/04/Concept_Paper_%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%93_20.04.pdf
https://espa3.pepna.gr/%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%80/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJcj0sqPG0RmxX6dyoGseauBoFL4rAcKOKRYuLdb_51D__Sw/viewform
https://espa3.pepna.gr/

