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Ρόδος, Τετάρτη 17.11.2021   
 

1. 3η Πρόσκληση: Εγκατάσταση νέων γεωργών 
 

 Τι αφορά 
 

Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά στην παροχή κατ’ 
αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους 
για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται 
για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για 
την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους. 
 
 Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. 

 
 Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 420.000.000,00 ευρώ (€) και 
συγκεκριμένα για το Νότιο Αιγαίο 12.000.000,00€. 
 
 Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

 Η οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των νέων γεωργών χορηγείται με τη 

μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων  

που αφορούν το αίτημα στήριξης. 

 Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η 

α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της 

απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με 

προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των 

συναφών στόχων και δεσμεύσεων. 

 Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. 

 Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι 

και 5.000 ευρώ, ως εξής: 

 Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε 

περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους. 

http://www.ando.gr/
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 Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν 

πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή). 

 

 Περίοδος υποβολής 
 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 

12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή 

που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021. 

 

 Σχετικό αρχείο 
 

 

Πρόσκληση  
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

ΕΣΠΑ      
 

2. Η εποχή των GR-ecoislands ξεκινάει από τη Χάλκη 

 

Στη Χάλκη πραγματοποιήθηκε στις 5/11/2021 η εκδήλωση ένταξης του νησιού στην εθνική 
πρωτοβουλία GR-ecoislands, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, του Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα 
Patrick Maisonnave, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, του Δημάρχου 
Χάλκης, Άγγελου Φραγκάκη, επικεφαλής των ελληνικών και γαλλικών εταιρειών, καθώς και 
άλλων επίσημων προσκεκλημένων. 

 

Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, τον περασμένο Ιούλιο, από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Χάλκης, τη ΔΕΗ, τον Όμιλο Συγγελίδη/Citroen, την 
AkuoEnergyGreece, την Omexom/VinciEnergies, τη Vodafone Ελλάδας και την 
ALDAutomotive, η Χάλκη γίνεται σήμερα το πρώτο GR-ecoisland της Eλλάδας. 

 

Στην εκδήλωση έναρξης της νέας εποχής για το νησί πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και 
παραλαβή των επιμέρους έργων και δράσεων που υλοποίησαν οι συμμετέχουσες ελληνικές και 
γαλλικές εταιρείες στο μνημόνιο συνεργασίας. 

 

Η Χάλκη στην εποχή της βιώσιμης και πράσινης μετάβασης 
 

Οι κάτοικοι της Χάλκης, από τώρα, θα μπορούν να επωφελούνται από την πράσινη ενέργεια η 
οποία θα παράγεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο μέγιστης ισχύος 1MWp, που θα μειώσει 
δραστικά ή ακόμα και θα μηδενίσει τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των λογαριασμών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας “ChalkiON”, η οποία αποτελεί την πρώτη 
περίπτωση τέτοιου έργου στην Ελλάδα, οι κάτοικοι του νησιού ουσιαστικά θα παράγουν οι ίδιοι 
την ενέργεια που θα καταναλώνουν. Θα έχουν την εμπειρία της κίνησης και των μεταφορών με 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και ένα ηλεκτροκίνητο σκάφος, επιτομή της κυκλικής οικονομίας. 
Επίσης, έχουν στη διάθεσή τους καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές 
εφαρμογές, με την ανάπτυξη υποδομής 5G και ευρυζωνικών δικτύων. 
 

Η μετατροπή της Χάλκης σε πράσινο και «έξυπνο» νησί θα επιτύχει επιπλέον εξοικονόμηση 
εκπομπών περίπου 1.800 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας σημαντικά στην 
προσπάθεια της χώρας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. 
 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5455/4704_3i_prosklisi_ypovolis_6.1.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=5455
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Εθνική πρωτοβουλία GR–ecoislands 

Η πρωτοβουλία των GR-ecoislands αποσκοπεί στη μετατροπή των ελληνικών νησιών σε διεθνή 
πρότυπα πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης και εστίες καινοτομίας, μέσα από  δράσεις όπως 
είναι η αυξημένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η δημιουργία ψηφιακών υποδομών, η 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, 
ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, ο πράσινος μετασχηματισμός της γεωργίας και του τουρισμού 
και η ανάπτυξη των λιμενικών και άλλων υποδομών, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και 
προσαρμοσμένων προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των 
συναρμόδιων υπουργείων, υπό την «ομπρέλα» του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα. 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, στην ομιλία του, ανέφερε: «Από 
εδώ, από τη Χάλκη, ξεκινάει σήμερα μια νέα εποχή για τα τόσο όμορφα ελληνικά νησιά μας, αλλά 
ταυτόχρονα τόσο ευαίσθητα και εκτεθειμένα στην κλιματική κρίση. Με τη στρατηγική 
πρωτοβουλία των GR–ecoislands προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα, αποσκοπώντας να 
μετατρέψουμε τη μεγάλη παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής σε ευκαιρία για τη χώρα 
μας. Και τα νησιά μας σε παγκόσμιες κοιτίδες πράσινης οικονομίας, ενεργειακής αυτάρκειας, 
ψηφιακών καινοτομιών και βιώσιμης κινητικότητας. Με πράσινες επενδύσεις που ξεπερνούν το 
1,5 δισ. ευρώ, από το νέο Ταμείο Απανθρακοποίησης και το νέο ΕΣΠΑ, και με προτεραιότητα, 
σε πρώτη φάση, στα μικρότερα, μη διασυνδεμένα και απομακρυσμένα νησιά μας. Προχωρούμε 
στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, στα υβριδικά συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης πράσινης 
ενέργειας με μπαταρίες, σε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την κυκλική οικονομία και τη 
διαχείριση των αποβλήτων. Τα πράσινα ξενοδοχεία, το coldironing, ο ενεργειακός 
μετασχηματισμός δηλαδή των λιμανιών, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης όχι μόνο στις χερσαίες 
αλλά και στις θαλάσσιες μεταφορές και η προστασία της βιοποικιλότητας τόσο του θαλάσσιου, 
όσο και του χερσαίου περιβάλλοντος, είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε αυτήν τη 
σημαντική, περιβαλλοντική μεταρρύθμιση. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε μια γεύση 
από το μέλλον. Ένα βιώσιμο μέλλον που για τους κατοίκους της Χάλκης είναι παρόν, είναι 
καθημερινότητά τους πια. Αυτό το μέλλον θέλουμε. Για αυτό το μέλλον θα παλέψουμε». 

 Κατά την παρουσίαση του έργου, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, 
Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε: «Σήμερα, η Χάλκη γίνεται το πρώτο GR-eco island, δίνοντας 
υπόσταση στο όραμα της ελληνικής Κυβέρνησης για το «πρασίνισμα» των νησιών μας. Μέσω 
της εθνικής αυτής πρωτοβουλίας, τα ελληνικά νησιά θα γίνουν οι πρωτοπόροι της κλιματικής 
δράσης στην Ευρώπη, με προτεραιότητα τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια, στην 
κινητικότητα μηδενικών ρύπων και στην αειφόρο ανάπτυξη με τεχνολογίες αιχμής. Η ηλιακή 
ενέργεια θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων της Χάλκης, οι οποίοι θα συμμετέχουν, 
μέσω της Ενεργειακής Κοινότητας ChalkiON, τόσο στην παραγωγή, όσο και στην κατανάλωση 
φθηνής ενέργειας. Ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας είναι ένα από τα εργαλεία μας για να 
θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι στις μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις». 

Συμμαχία ελληνικών και γαλλικών εταιρειών 

Το έργο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την 
ευγενική συμμετοχή της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
ανέλαβε να υποστηρίξει τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ ο Δήμος Χάλκης ίδρυσε την 
Ενεργειακή Κοινότητα. Η ΔΕΗ κάλυψε το κόστος του εξοπλισμού για την κατασκευή του 
φωτοβολταϊκού σταθμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μεταφορά υλικών και φορτιστών στο 
λιμάνι της Χάλκης. Παράλληλα, εγκατέστησε τέσσερα συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών 

http://www.ando.gr/
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οχημάτων ΔΕΗ blue στο νησί. Η Akuo Energy και η Omexom/Vinci Energies ήταν υπεύθυνες 
για την αδειοδότηση, την ανάπτυξη και την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, ενώ 
ανέλαβαν και τον «έξυπνο» δημόσιο και αρχιτεκτονικό φωτισμό στο δημαρχείο της πόλης και 
τον πύργο με το παλιό ρολόι του Δήμου Χάλκης. Η Citroën και η ALD Automotive προσέφεραν 
έξι ηλεκτρικά οχήματα στον Δήμο Χάλκης για την αναβάθμιση του στόλου της Αστυνομίας και 
του Λιμενικού. Από την πλευρά των ψηφιακών υποδομών, η Vodafone Ελλάδας ολοκλήρωσε 
την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας του νησιού σε 5G, υλοποίησε την παροχή δημοσίου, 
δωρεάν wi-fi και παρέχει υπηρεσίες Internet of Things (IoT) στον δήμο. Παράλληλα, το Ίδρυμα 
Vodafone ενέταξε τη Χάλκη στο Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που υλοποιεί, ώστε οι κάτοικοι του 
νησιού να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, ενώ δημιούργησε και το 
πρότυπο STEM lab Generation Next ειδικά για το σχολείο της Χάλκης. Τέλος, ένα μεγάλο μέρος 
των τουριστικών θαλάσσιων μετακινήσεων θα πραγματοποιείται από ένα ηλεκτροκίνητο 
σκάφος, που αντλεί την ενέργεια του από τον ήλιο, χορηγία της Παπαστράτος. Το συνολικό 
ποσό της δωρεάς προς τους κατοίκους και τον Δήμο Χάλκης, στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.   

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

3. Ανάρτηση ενημερωμένου αρχείου ερωταπαντήσεων της 1ης Πρόσκλησης 

Ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Αλιείας 
 

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης και μελετήστε τις Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις  για την 
πρόσκληση. 
  
Το προσωπικό της ΑΝΔΩ παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 
Αρμόδια στελέχη για επικοινωνία: 1) Γεωργία Γουδουλάκη, 2241043313 και 2) Ανθούλα 
Κοτζιμπασοπούλου, 2241005163. 
  
Ερωτήματα μπορείτε να υποβάλετε και μέσω του ando(at)ando.gr. 

   
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

 

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου   

4. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις - Άρθρο του 

Γ.Γ.Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν το βασικό κύτταρο ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Απασχολώντας δύο στους τρεις εργαζόμενους, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν φορέα καινοτομίας και κρίσιμο κρίκο στις αλυσίδες αξίας. Η 

ανταπόκριση των ευρωπαϊκών οικονομιών στη διπλή πρόκληση της «πράσινης» και ψηφιακής 

μετάβασης θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες, του 

ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. 

Η περιπέτεια της πανδημίας ανέδειξε τη σημασία της ανθεκτικότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, το 

υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδίασε μια συνεκτική δέσμη μέτρων για την ενίσχυση 

της ρευστότητας και τη στήριξη των εργαζομένων κινητοποιώντας συνολικούς δημόσιους 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/i-epochi-ton-gr-ecoislands-xekinaei-apo-ti-chalki/
http://www.ando.gr/upload/files/clld/CLLD%20ALIEIAS/IDIOTIKA/FAQ_16-11-21.pdf
mailto:ando@ando.gr?subject=%CE%95%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20LEADER%20%2FCLLD%20%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2
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και ιδιωτικούς πόρους περίπου 8,5 δις ευρώ. Συνοπτικά και μεταξύ άλλων, αναφέρω το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), μέρος της 

επιστρεπτέας προκαταβολής, τις μη επιστρεπτέες προκαταβολές των Περιφερειών, τα ειδικά 

προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, τη δράση e-λιανικό. 

Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα θέτει στο επίκεντρο τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της 

παραγωγικότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως, μόλις το 17% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ψηφιοποιούν βασικές λειτουργίες τους, σε αντίθεση με το 54% των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα 

παραπάνω αναμφίβολα αφορούν στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι οι 

ελληνικές πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 97,4% του συνόλου των επιχειρήσεων και 

η προστιθέμενη αξία τους στην οικονομία στο 17,6%, όταν οι ευρωπαϊκοί μέσοι όροι είναι 93% 

και 20,8% αντίστοιχα (στοιχεία 2019). 

Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο στήριξης της βιώσιμης 

μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε πρώτο από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει ως προτεραιότητά του την προώθηση του καινοτόμου και 

έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Ειδικότερα, το νέο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, 

συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,9 δις ευρώ, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή αρχή της 

«προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», πρόκειται να δεσμεύσει τους πόρους του σε τρεις 

άξονες: 

 την ψηφιακή και πράσινη αναβάθμισή τους, την ενίσχυση των μεταξύ τους συνεργειών 

(clustering), τη μεγέθυνσή τους (scaling up), την εισαγωγή καινοτομίας 

 την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση) 

 την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυοδοσία, κεφάλαια 

συν-επένδυσης, factoring, κ.ά.) με περαιτέρω ενεργοποίηση της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα επόμενα 

χρόνια έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό 

με τις προωθούμενες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο ευνοϊκού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. 
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