
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1. 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-

2020». 

Εκδόθηκε την Τετάρτη  13/10/2021 με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και 

Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, 

προδημοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020». 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό 

Δημόσιο με ποσοστό 100%. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40.000.000,00 €.  

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το 

σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.  

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα  με προϋπολογισμό έως  2,2 εκ. € τα οποία 

αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών 

(λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών,  χρήση ανακυκλωμένου 

νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις. 

Με τα  έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων 

άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών 

απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης 

και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της 

απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα 

επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού 

νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας. 

Η Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων 
Βελτιώσεων», κοινοποιείται στις Περιφέρειες και τους Δήμους της  χώρας και  αναρτάται  στις  ιστοσελίδες  
του  ΥΠ.Α.Α.Τ., www.agrotikianaptixi.gr  και www.minagric.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 
www.espa.gr.   

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.espa.gr/

