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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αθήνα, 10 / 10 / 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                            Αρ. Πρωτ.: 4105/ 112049 

           & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                                     

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΕΓΓ. ΒΕΛΤ. Ε/Υ ΠΟΡΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

& ΑΞΙΟΠ. Ε/Υ ΠΟΡΩΝ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

 

FAX 

Email: 

 

: Καπνοκοπτηρίου 6 

: 104 33 Αθήνα 

: Ι. Θάνος, Αργ. Αυγενάκη, 

  Αθ. Σούλιος, Μ. Σίμου, 

Χρ. Τριανταφυλλοπούλου, 

Σ. Δρακοπούλου. 

: 210 82.05. -326, - 324, -328 

– 327, -329, -325. 

: 210 82.05.333 

 gdimop@minagric.gr  

 

ΠΡΟΣ:  

 

 

 

 

 

 

Ως ο Π.Δ. 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για συλλογικά Εγγειοβελτιωτικά Έργα για το νέο ΠΑΑ 2014-

2020 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των 

αρδευτικών αναγκών και την ορθολογική διαχείριση των υδατίνων πόρων, προγραμματίζει 

την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Ε.Ε.) στο πλαίσιο της 

ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως στην ποσοτική επάρκεια 

των υδάτινων πόρων με την ταμίευση των επιφανειακών απορροών, στην ποσοτική και 

ποιοτική εξασφάλιση των υπόγειων υδάτων με τον εμπλουτισμό των υπόγειων 

υδροφορέων, στον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων αρδευτικών δικτύων, στη βελτίωση 

υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών υποδομών, στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης των 

καλλιεργειών αλλά και στον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών υδάτων σε όλη την 

επικράτεια. Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) μέσω συγχρηματοδοτούμενων αλλά και εθνικών πόρων. 

Με δεδομένο ότι έχει εγκριθεί το ΠΑΑ 2014-2020, και για την καλύτερη 

προετοιμασία του Μέτρου 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (σελ. 516-526 στη 

διεύθυνση:http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=21b6529de735e297), 

παρακαλούμε για την αποστολή προτάσεων έργων/μελετών με αντικείμενο: 

 ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός συλλογικών Ε.Ε,  

 έργα αποκατάστασης – ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων 

και έργων ΑΠΕ) 

 αρδευτικά δίκτυα με χρήση ανακυκλωμένου νερού,  

 έργα ταμίευσης νερού συνοδευμένα από αρδευτικό δίκτυο  κ.α. 

 έργα τεχνητού εμπλουτισμού σε υφιστάμενα δίκτυα 

  

Επισημαίνεται ότι η διαχείριση των έργων μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. €  ανά έργο 

πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, συνεπώς οι προτάσεις προς την Υπηρεσία μας 

mailto:gdimop@minagric.gr
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=21b6529de735e297


 2 

θα αφορούν σε επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 2,2 εκ € ανά έργο και πάντα 

στο πλαίσιο των έργων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με το ν.3881/58 όπως αυτός 

ισχύει.  

Οι προτάσεις που θα συλλεχτούν σε επίπεδο Περιφέρειας, θα μας αποσταλούν 

αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών (κατόπιν συνεργασίας με τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους αντίστοιχους ΟΕΒ), προκειμένου να αξιολογηθούν 

από την Υπηρεσία μας. 

Κάθε Περιφέρεια θα υποβάλει όλες τις προτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

στην Υπηρεσία μας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στο 

gdimop@minagric.gr. Επισυνάπτεται Υπόδειγμα εγγράφου σε μορφή excel - Δελτίο 

Πρότασης Έργων.xls   

  

Επισημαίνεται ότι στο Δελτίο Πρότασης Έργων ανά Περιφέρεια θα σημειώνονται 

όλα τα πεδία επακριβώς και η αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπηρεσία θα γίνεται με 

βάση τα δηλωθέντα στοιχεία. Τα περισσότερα πεδία θα συμπληρώνονται με την επιλογή 

ΝΑΙ /ΟΧΙ έτσι ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία.  

Σημειώνεται ότι οι φάκελοι προτάσεων έργων με τις Τεχνικές Μελέτες, Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα δεν θα 

διαβιβαστούν σε πρώτη φάση στην Υπηρεσία μας αλλά θα συλλεχθούν και θα κρατηθούν 

από τις οικείες ΔΤΕ των Περιφερειών. Προτάσεις που θα παραληφθούν χωρίς να έχει 

τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη. 

 

Αναλυτικά για τις προτάσεις που θα προταθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3.1   σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Ως κύριος τομέας εστίασης για το Μέτρο 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5
Α
, αύξηση της 

αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία, με κύριο στόχο τη μείωση των 

απωλειών του νερού στο σύστημα υδροληψία-μεταφορά νερού-φυτό. Συνεπώς, πρώτης 

προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών με αντικατάσταση 

υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης 

υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων με εφαρμογή στάγδην 

άρδευσης). 

2. Τα προτεινόμενα έργα/μελέτες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Σχέδια 

Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) ή να έχουν λάβει βεβαίωση 

συμβατότητας με το ΣΔΛΑΠ της περιοχής. 

3. Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας μίας επένδυσης στο Μέτρο 4.3.1. είναι η 

περιβαλλοντική αδειοδότηση (περιβαλλοντικοί όροι σε ισχύ). Μόνο σε περίπτωση που η 

προτεινόμενη επένδυση είναι μελέτη, δεν προαπαιτείται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

αλλά επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη η διαδικασία για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση.  

4. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας μίας επένδυσης που αφορά σε β ε λ τ ί ω σ η   υ φ ι σ τ ά μ ε - 

ν η ς  υ π ο δ ο μ ή ς  ά ρ δ ε υ σ η ς, είναι η επένδυση να συνεπάγεται δυνητική 

εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%. Ο τρόπος υπολογισμού της δυνητικής 

εξοικονόμησης νερού θα περιγράφεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία θα σας 

διαβιβασθεί μετά την έκδοσή της. 

5. Όλες οι προτεινόμενες επενδύσεις πρέπει να έχουν υδρομετρητές ή να περιλαμβάνουν 

στον προτεινόμενο προϋπολογισμό τους την αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητών  

6. Επενδύσεις που συνεπάγονται α ύ ξ η σ η  τ η ς  α ρ δ ε υ ό μ ε ν η ς  έ κ τ α σ η ς είναι   

    επιλέξιμες μόνο στις περιπτώσεις: 



 3 

 που η κατάσταση του υδάτινου σώματος το οποίο επηρεάζεται από την επένδυση 

έχει κριθεί ως τουλάχιστον καλή για λόγους που άπτονται της ποσότητας ή 

 που θέτουν σε λειτουργία νέα εγκατάσταση που εφοδιάζεται με νερό από 

υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο περιβαλλοντικά πριν από την 31-10-2013 ή 

 που συνδυάζονται με επένδυση για βελτίωση αρδευτικής εγκατάστασης εάν 

κριθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση τουλάχιστον 5 

με 25%  και η επένδυση εξασφαλίζει μείωση της χρήσης του νερού σε επίπεδο 

συνολικής δαπάνης, που είναι ίση με το 50% της δυνητικής εξοικονόμησης, η 

οποία καθίσταται δυνατή από την επένδυση στην υπάρχουσα αρδευτική 

εγκατάσταση. 

Επιπλέον των ανωτέρω και έπειτα από ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί στην Υπηρεσία 

μας, σας γνωρίζουμε ότι το Μέτρο 4.3.1. ενισχύει την εγκατάσταση συστημάτων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ενός υφιστάμενου εγγειοβελτιωτικού έργου.  

Παρακαλούμε για την αποστολή των σχετικών Δελτίων Πρότασης Έργων σε 

επίπεδο Περιφέρειας τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το άνοιγμα του 

μέτρου προκειμένου να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν αιτήματα που αφορούν τη νέα 

Προγραμματική Περίοδο ΠΑΑ 2014-2020. 

Το παρόν έγγραφο να κοινοποιηθεί με μέριμνα των Περιφερειών στις Π.Ε. 

αρμοδιότητάς τους και από αυτές στους αντίστοιχους ΟΤΑ και ΓΟΕΒ.  

Οι Δήμοι όπου εδρεύουν Ο.Ε.Β., ασκώντας εποπτεία επί αυτών και έχοντας 

αρμοδιότητα επί της αξιοποίησης εγγειοβελτιωτικών έργων σύμφωνα με τον Ν. 3852/ 2010, 

Άρθ. 94 §5.3. «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», οφείλουν με μεριμνά τους να διαβιβάσουν το 

παρόν στους ΤΟΕΒ αρμοδιότητάς τους. 

Το παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διαβιβαστεί με ευθύνη ενός εκάστου αποδέκτου 

σε όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

Συνημμένο: 1 Υπόδειγμα Δελτίο Πρότασης Έργων σε μορφή excel 

 

 

                                                          Ο  

                                                           Δ/ΝTΗΣ 

                   

 

                                                                 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Γραφείο Περιφερειάρχη  
Γ. Κακουλίδη 1 

Τ.Κ.: 691  32, Κομοτηνή 

 

2. Περιφέρεια Αττικής  

Γραφείο Περιφερειάρχη  

Λ. Συγγρού 15-17,  

ΤΚ 117 43,  Αθήνα 

 

3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 Γραφείο Περιφερειάρχη 

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32  

Τ.Κ.:264 41, Πάτρα 

 

4. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Γραφείο Περιφερειάρχη  
Κουντουριώτη 1  

Τ.Κ.:811 00, Μυτιλήνη 

 

5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

 ΖΕΠ Κοζάνης,  

ΤΚ: 501 00, Κοζάνη  

 

6. Περιφέρεια Ηπείρου  

Γραφείο Περιφερειάρχη 

 Πλατεία Πύρρου 1  

Διοικητήριο  

Τ.Κ.: 452 21,  Ιωάννινα 

 

7. Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

Διοικητήριο, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου 

Πλατεία Ρήγα Φεραίου 

Τ.Κ.: 411 10, Λάρισα 

 

8. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Γραφείο Περιφερειάρχη  
Αλυκές Ποταμού 

 ΤΚ 49100, Κέρκυρα 

 

9. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

Βασ. Όλγας 198 

Θεσσαλονίκη Τ.Κ.:541 10 
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10. Περιφέρεια Κρήτης 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

 Πλατεία Ελευθερίας 

Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο  

 

11. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

α. Πλατεία Τσιροπινά 

ΤΚ: 841 00, Ερμούπολη 

β. Πλατεία Ελευθερίας 1 

Διοικητήριο 

Τ.Κ.: 851 00, Ρόδος 

 

12. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Γραφείο Περιφερειάρχη  
Πλ. Εθν. Μακαρίου 

Τ.Κ. 22100-Τρίπολη 

 

13. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Γραφείο Περιφερειάρχη 

        Καλυβίων 2 

Τ.Κ.:351 32 , Λαμία 

 

14. Ο.Ε.Β, Φορείς Δ.Λ.Σ. Ε.Ε. , ΟΤΑ Επικράτειας  

 

15. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

α. Γραφείο κ. Υπουργού 

β. Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού 

       κ. Μπόλαρη 

γ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

        κ. Κασσίμη 

δ. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

        κ. Αντώνογλου 

ε. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας  

     κας. Αθανασοπούλου 

          Αχαρνών 2 

      στ. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. 

                   Μονάδα Β3΄ - Λ. Αθηνών 56 

                      Τ.Κ. 104 41 - Αθήνα 

ζ. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 

                Μενάνδρου 22 

η. Δ/νση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Τοπογραφικής  

               Αχαρνών 381 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  Τμήματα Α, Β, Γ 
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