
        

 

     

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μυτιλήνη  13-05-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                       Αριθ. Πρωτ. 3281 

 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Καραντώνη 2 Μυτιλήνη                       ΠΡΟΣ :  1.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου   

Ταχ. Κώδικας: 81100                                                                Γραφείο Τύπου 

Πληροφορίες: Μ.Μάρκου, Γ.Παπάζογλου                               Ενταύθα (με e-mail) 

Τηλέφωνο:   22510- 42090, 46991                                        2. Αντιπεριφερειάρχη  κ. Π.Κουφέλο 

TELEFAX:   22510-46995                                                                    (με e-mail) 

e-mail: m.markou@pvaigaiou.gov.gr                                                     
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 Υπομέτρο 4.1.2: «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». 

 

 

ΣΧΕΤ: η αριθμ. 1710/07-05-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  

 

   

  Παρακαλούμε η παρακάτω ανακοίνωση να καταχωρηθεί στον τοπικό τύπο και να 

μεταδοθεί κατ’ επανάληψη από τα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Λέσβου , Λήμνου, Σάμου 

και Χίου. Επίσης  να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να θυροκολληθεί στον 

πίνακα ανακοινώσεων της έδρας των Δήμων και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  

 

             Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

    Καλεί όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και 

συλλογικά σχήματα, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.2: 

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση 4.1.2 πρέπει να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης στο διάστημα από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια 

οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ. 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ. 

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια και κατηγορία δικαιούχου έχει ως εξής: 

 Περιφέρεια 
Φυσικά και  

Νομικά Πρόσωπα Συλλογικά Σχήματα 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2.531.304 843.768 

Κεντρικής Μακεδονίας 5.227.691 1.742.564 

 



Δυτικής Μακεδονίας 1.839.518 613.173 

Θεσσαλίας 2.712.110 904.037 

Στερεάς Ελλάδας 2.429.108 809.703 

Ηπείρου  1.430.738 476.913 

Ιονίων Νήσων 738.953 246.318 

Δυτικής Ελλάδος 2.484.138 828.047 

Πελοποννήσου 2.751.416 917.139 

Αττικής 817.564 272.521 

Νοτίου Αιγαίου 849.008 283.003 

Βορείου Αιγαίου 1.454.320 484.773 

Κρήτης  2.484.132 828.041 

Σύνολο Χώρας 27.750.000 9.250.000 

 

Δικαιούχοι  
Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συλλογικά σχήματα 

αγροτών. 

Ποσά και Ένταση Στήριξης: 
Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να 

ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί 

να ανέρθει έως τις 200.000 ευρώ.  

Η ένταση στήριξης για τη δράση κυμαίνεται από 40% έως 85% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την 

κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική 

εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος. 

Επιλέξιμες Επενδύσεις 

Οι επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής: 

1. Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

1.1. Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί 

μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους). Στην υποκατηγορία αυτή 

δύνανται να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και 

αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο. 

1.2. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν 

εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών 

συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια 

ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης 

ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας. 

1.3. Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην 

επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό). 

1.4. 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. 

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται: 



2.1. 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).  

2.2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών 

(ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα). 

2.3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις 

φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για 

την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης. 

2.4. Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως 

φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη 

επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου. 

3. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που 

συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η δαπάνη τοποθέτησης της 

προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας καθώς και υδρόμετρου.  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις 

κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν 

από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της  

Περιφέρειας Β.Αιγαίου.( http://www.pvaigaiou.gov.gr).  

 

                                                                                                    

                                                                                  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                   

                                                               ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                                                                                          

 

                  

                                                                             ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              
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