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ΘΕΜΑ: Πξφζθιεζε γηα ηε Δξάζε 4.1.2. « Τινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
εμνηθνλφκεζε χδαηνο» ηνπ Τπνκέηξνπ 4.1. ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 
2014-2020. 
 
 
  Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ, ελεκεξψλεη φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο φηη εθδφζεθε ε ππ΄αξηζκ. πξση. 1710/07-05-2021 Ππόζκληζη για ηη Δπάζη 
4.1.2. « Υλοποίηζη επενδύζεων πος ζςμβάλλοςν ζηην εξοικονόμηζη ύδαηορ» (ΑΔΑ: 
ΩΣ694653ΠΓ-ΦΑ9)   ηνπ Τπνκέηξνπ 4.1. ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-
2020.  
 

Σηόσοι  ηηρ Δπάζηρ 4.1.2. είναι: 
1. Η απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

γεσξγία κε ηελ εμνηθνλφκεζε χδαηνο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο πνζφηεηαο πνπ αληιείηαη απφ 

ηα ππφγεηα ή επηθαλεηαθά πδαηηθά ζπζηήκαηα. 

2. Η πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ρξήζεο χδαηνο κε ηελ εηζαγσγή πξνεγκέλσλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηε γεσξγία. 

3. Η βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνθίι ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ε άκβιπλζε  
     ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ χδαηνο. 
4. Η βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ βηψζηκσλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
      κέζσ ηεο ελίζρπζεο επελδχζεσλ ψζηε λα εθζπγρξνληζηνχλ. 

 Επιλέξιμερ επενδύζειρ είναι:  
1.  Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ κε 
ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε χδαηνο. 

 Αξδεπηηθά ζπζηήκαηα α) ζηάγδελ άξδεπζεο θαη β) κηθξνθαηαηνληζκνχ (ζηαζεξνί 
κηθξνεθηνμεπηέο ηνπηθήο άξδεπζεο). ηελ ππνθαηεγνξία απηή δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη θαη 
κεραληζκνί ζπιινγήο ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ απφ ην ζεκείν 
πδξνιεςίαο ζην αγξνηεκάρην. 

 Δεμακελέο φγθνπ έσο 500 θ.κ. (φπσο πιαζηηθέο, κεηαιιηθέο θ.ιπ.) πνπ δελ απαηηνχλ 
εθζθαθέο ή επηρψζεηο θπζηθνχ εδάθνπο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη απφ ηα φκβξηα χδαηα πνπ θπξίσο 
πξνέξρνληαη απφ ηελ απνξξνή εγθαηαζηάζεσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο ή/θαη κε κεηαθνξά λεξνχ 
απφ αδεηνδνηεκέλα ζεκεία πδξνιεςίαο. 

 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (φπσο π.ρ. αγσγνί κεηαθνξάο) πνπ απνζθνπεί ζηελ 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πδάησλ γηα άξδεπζε (π.ρ. απφ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ). 

 Οινθιεξσκέλεο ιχζεηο άξδεπζεο, φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 1.2.12 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηεο ΤΑ. 

 
 



 
 
 
 
2. Επελδχζεηο ζηηο έγγεηεο βειηηψζεηο. 

 Γεσηξήζεηο θαη πεγάδηα-θξέαηα απνθιεηζηηθά αξδεπηηθήο ρξήζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο (π.ρ. ζσιελψζεηο, αληιία, γελλήηξηα, 
ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο) θαη ηεο απαξαίηεηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο (π.ρ. κηθξφ αληιηνζηάζην). 

 Επηκέξνπο εμνπιηζκφο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ γεσηξήζεσλ/πεγαδηψλ 
(ελδεηθηηθά: αιιαγή αληιίαο, γελλήηξηαο, ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα). 

 Δεμακελέο (ρσκάηηλεο, κεηαιιηθέο, θ.ιπ.) πνπ απαηηνχλ εθζθαθέο ή επηρψζεηο θπζηθνχ 
εδάθνπο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνζήθεπζε λεξνχ βξνρήο (φκβξηα) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο. 

 Εμνπιηζκφο γηα ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο ηεο άξδεπζεο φπσο 
θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (απηφλνκν ή δηαζπλδεδεκέλν) ή θνξεηή απηφλνκε δηάηαμε 
επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ ηφλησλ ιηζίνπ. 

 3. Γεληθέο Δαπάλεο  
Πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε ιήςεο ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Ελδεηθηηθά, ζηηο γεληθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο γηα ηε 
ζχληαμε θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζηήξημεο θαη αηηήζεσλ πιεξσκήο, νη ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε 
ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ αδεηνδνηήζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. ηηο γεληθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο 
ηεο πξνβιεπφκελεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο θαη ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο πδξφκεηξνπ. 
Ένηαζη ζηήπιξηρ 
Η έληαζε ζηήξημεο γηα ηε δξάζε αλέξρεηαη έσο 85% ηνπ αηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 
αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηθαηνχρσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
πδαηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ επέλδπζε θαη ηε δπλεηηθή εμνηθνλφκεζε 
θαηαλάισζεο χδαηνο.  
Πεπίοδορ και διαδικαζία ςποβολήρ αιηήζεων ζηήπιξηρ 
Οη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηε δξάζε, πξέπεη λα ππνβάιινπλ κία αίηεζε 
ζηήξημεο ζε κία κφλν απφ ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο. Η αίηεζε ζηήξημεο ππνβάιιεηαη θαηά ην 
δηάζηεκα απφ 11/05/2021 έωρ 15/07/2021 ζηε ΔΑΟΚ ηνπ ηφπνπ κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ή ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ ζπιινγηθνχ ζρήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα 
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά (νξηζηηθνπνηνχλ) ηελ αίηεζε ηνπο, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
πζηήκαηνο Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ (ΠΚΕ) πνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ηζηφηνπν 
http://www.ependyseis.gr φπσο απηή δεκηνπξγείηαη απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, ζπλνδεπφκελε απφ 
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
Πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο δηθαηνχρσλ – γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά, ππνρξεψζεηο δηθαηνχρσλ θαη ινηπά ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή 
Πξφζθιεζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΤΠΑΑΣ agrotikianaptixi.gr θαη minagric.gr  
θαη ζην site ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (www.patt.gov.gr) ζηε δηαδξνκή   
Έξγα/Πξνγξάκκαηα→Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  20214-2020 → ΤΠΟΜΕΣΡΟ   
4.1→ηήξημε γηα Επελδχζεηο ζε Γεσξγηθέο Εθκεηαιιεχζεηο → Πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηε Δξάζε 4.1.2. « Τινπνίεζε επελδχζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
εμνηθνλφκεζε χδαηνο ».  
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηε Δ/λζε Αγξνηηθήο & 
Κηεληαηξηθήο Πνιηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηα ηειέθσλα 2132065768, 2132065767, 
2132065880   
 
 
 
                                                                                 Απφ ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο  
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