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Ρόδος, Τετάρτη 03.11.2021   
 

1. Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με τίτλο: Κατασκευή, 
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο 
πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές 
διατάξεις» 
 

 Τι αφορά 
 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 
αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για λοιπό πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται για την 
υλοποίηση από τους Δήμους των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 
4830/2021 κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Βασικοί στόχοι είναι η 
δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού 
ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών στον τομέα 
της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την 
προστασία αυτών. 
 
 Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000,00 ευρώ (€). 
 
 Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι, κατά περίπτωση:  

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων, στην 

αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 

τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς. Η 

κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται ιδίως: α) 

στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου 

Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για 

τουλάχιστον 10 έτη, β) στην διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, 

ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον 

http://www.ando.gr/
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Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη, γ) στην προσθήκη 

κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη 

δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση εμφάνισης λοιμώδους 

μεταδοτικού νοσήματος, εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε 

να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί 

καταφυγίων και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του. Όσον αφορά την 

επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων καταφυγίων των Δήμων, ενδεικτικά αναφέρονται 

παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ήτοι 

αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων, ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών 

ζώων, η επέκταση του καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (για 

παράδειγμα για να αυξηθεί η δυναμικότητά του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και 

αποθήκευσης τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε 

περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών αποχέτευσης και 

παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του καταφυγίου κλπ.  

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις 

εγκαταστάσεις των καταφυγίων, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και ποτίστρων, εξοπλισμός 

ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής και καθαρισμού σκευών και χώρων.  

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκαταστάσεις 

καταφυγίων στις οποίες περιλαμβάνονται: α) Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, 

εξοικονόμηση ενέργειας ή και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, 

ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκαταστάσεων, προσθήκη μόνωσης 

στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης. β) Δημιουργία παροχής πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή 

από άλλες πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές). 

γ) Αγορά οχημάτων περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς και του 

συνοδευτικού εξοπλισμού. δ) Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού των καταφυγίων.  

 Η προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021. Οι 

αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να έχουν 

δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω 

Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία.  

 Η προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των 

Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν. 4830/2021.  

 

 Περίοδος υποβολής 
 

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων 

ορίζεται η 31η Μαρτίου 2022. 

 

 Σχετικό αρχείο 
 

 

Πρόσκληση 

http://www.ando.gr/
https://kede.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
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 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

Υπουργείο Εσωτερικών     
 

2. 1η επίσημη υποβολή του Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 2021-2027 

 
 

Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 σχεδιάζεται στο 
πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027 για την προώθηση «μιας πιο πράσινης 
Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, μέσω της προώθησης της μετάβασης σε 
καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής 
οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 
κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας». Παράλληλα, με τις κατάλληλες 
συνέργειες, το πρόγραμμα δύναται να υποστηρίξει επενδύσεις που συνδυάζουν επιτυχώς τις 
αρχές της αειφορίας, της αισθητικής και της συμμετοχικότητας της πρωτοβουλίας New 
European Bauhaus, με σκοπό την εξεύρεση προσιτών, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων και 
ελκυστικών λύσεων για τις κλιματικές προκλήσεις. Το Πρόγραμμα, επίσης, δεσμεύεται να 
λαμβάνει υπόψη την αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στις παρεμβάσεις όλων των 
Στόχων Πολιτικής. 
 

Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 
Προκλήσεις  
 Ενέργεια: Ενώ η ηπειρωτική Ελλάδα διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο διασύνδεσης για την 

ηλεκτρική ενέργεια, απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις, ιδίως για την ολοκλήρωση 
των διασυνδέσεων με τα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και του Β. Αιγαίου, 
καθώς και για τη δημιουργία διασυνδέσεων με την Κρήτη και τις γειτονικές χώρες. 

 Περιβάλλον: Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει μείωση των 
εκπομπών, πρωτίστως χάρη στη μικρότερη παραγωγή ενέργειας, και ελαφρά υποχώρηση 
των εκπομπών στους μη ενεργειακούς τομείς. Τα βασικότερα μέτρα είναι η προώθηση 
του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διασύνδεση των 
νησιών με το χερσαίο δίκτυο στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο παροπλισμός των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Θα μπορούσαν να 
εξειδικευθούν περαιτέρω οι πολιτικές άμβλυνσης στη γεωργία, τη χρήση γης, την αλλαγή 
των χρήσεων γης και τη δασοκομία, τις μεταφορές και τα απόβλητα. 

 

Η κύρια στόχευση του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή της περιόδου 2021-
2027 αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων. Σε αδρές γραμμές οι στρατηγικοί 
τομείς που στοχεύει να υποστηρίξει χρηματοδοτικά το νέο Πρόγραμμα έχουν ως ακολούθως:  

 Ενέργεια  

 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  

 Κυκλική Οικονομία - Διαχείριση Αποβλήτων  

 Διαχείριση Υδάτων - Λυμάτων  

 Αστικό Περιβάλλον (Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Θόρυβος)  

 Προστασία της βιοποικιλότητας  
 

Διαθέσιμοι πόροι για το Πρόγραμμα 
Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, ανάλογα με την κατηγορία των Περιφερειών, έχουν 
διαμορφωθεί κατ’ ανώτατο όριο σε:  

 85% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες  

 60% για τις Περιφέρειες σε μετάβαση  

 40% για τις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες  

 85% για το Ταμείο Συνοχής. 

http://www.ando.gr/
https://www.ypes.gr/
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 Σχετικό αρχείο 
 

1η Επίσημη υποβολή του Προγράμματος "Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 2021-2027"   
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

3. Ανοίγει η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ» 
 

Διαθέσιμη προς το κοινό είναι από 26/10/2021 η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ» 

(https://exoikonomo2021.gov.gr). Σε αυτήν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, μέσω του οποίου θα 

αναβαθμιστούν ενεργειακά έως και 50.000 κατοικίες, 38% περισσότερες συγκριτικά με τον 

προηγούμενο κύκλο. 

Η σελίδα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών του «Νέου Εξοικονομώ». Μεταξύ αυτών είναι οι 

εξής: 

 Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν. 

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία υποβολής των 

αιτήσεων. 

 Το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά επωφελούμενα κτίρια, 

σύμφωνα με τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 

 Το είδος των επιλέξιμων παρεμβάσεων. 

 Τα στάδια και τα κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων. 

 Τις προθεσμίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του. 
 

Το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. Είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι 

καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, 

ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ 

για ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογονεϊκές οικογένειες, 

πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη 

ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. 

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη 

μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το «Νέο Εξοικονομώ» θα 

συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 

2030. 

   
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

 

4. Προδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπομέτρου 2.1 

"Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για 

αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών" 
 

http://www.ando.gr/
https://www.ymeperaa.gr/images/news/PERIVALLON_2021-2027_1h_Episimh_Ypovoli.pdf
https://www.ymeperaa.gr/dimosiotita/nea-anakoinoseis/1334-1i-episimi-ypovoli-tou-programmatos-perivallon-kai-klimatiki-allagi-2021-2027
https://exoikonomo2021.gov.gr/
https://ypen.gov.gr/anoigei-i-istoselida-tou-neou-exoikonomo/
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 Τι αφορά 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι εντός του 2021 προτίθεται να 

προχωρήσει στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Mέτρου 2.1 «Χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη 

χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020 (ΠΑΑ), για την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών 

(ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. 

Oι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές εθελοντικά. 

 

 Δικαιούχοι 
 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με 

νομική προσωπικότητα και Α.Φ.Μ.), οι οποίοι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο 

Μητρώο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. 17193/30.3.2021 

πρόσκλησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

 Ποσά στήριξης 
 

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ύψος της 

στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του 

ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρειας, με τους εξής όρους, συνοπτικά:  

 Κόστος 1: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια 

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).  

 Κόστος 2: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε 

διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί 

εντός των διοικητικών ορίων της και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου 

βρίσκεται σε αυτό.  

 Κόστος 3: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και 

η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.  

 Κόστος 4: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 

και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.  

 

Τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι: Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, 

Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, 

Σάμος, Χίος. Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την 

ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως εξ ολοκλήρου μία Περιφέρεια.  

 

Το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους ορίζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 
1 

ΚΟΣΤΟΣ 
2 

ΚΟΣΤΟΣ 
3 

ΚΟΣΤΟΣ 
4 

Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση 570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.1.2. Πρασίνισμα 570 € 603 € 895 € 928 € 

http://www.ando.gr/
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Σ.1.3. ΣΟΔ / Agro 570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / 
Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 

846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.2.2. Ορθή διαχείριση υδάτων / 
Ορθολογική χρήση 

λιπασμάτων / Μείωση 
ρύπανσης υδάτων 

570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.2.3. Ορθολογική διαχείριση 
ζωικών αποβλήτων / Μείωση 

ρύπανσης υδάτων 

570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.3.1. ΟΦΠ 846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής 
αλλαγής ή προσαρμογή σε 

αυτή 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, 
αποβλήτων κ.λπ. για τη 

βιοοικονομία 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.4.3. Μείωση αερίων του 
θερμοκηπίου και αμμωνίας 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική 
παραγωγή 

570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – 
Γεωργοπεριβαλλοντικά 

570 € 603 € 895 € 928 € 

Σ.6.1. Καινοτομία / Εκσυγχρονισμός 
/ ΤΠΕ 

846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής 708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι 
γεωργοί 

846 € 879 € 1.171 € 1.204 € 

Σ.6.4. Καθετοποίηση 708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

Σ.6.5. Προσανατολισμός στην 
αγορά 

708 € 741 € 1.033 € 1.066 € 

 

 Προϋπολογισμός 
 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ (80.000.000 €), 

για το σύνολο των Περιφερειών. Η χορηγούμενη στήριξη αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια 

Δαπάνη και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους. 

 

 Σχετικά αρχεία 
 

Προδημοσίευση Πρόσκλησης   

 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020   

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prodimosieysi_ym2.1_eye_paa_21_10_22_0.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el

