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Ρόδος, Τετάρτη 12.01.2022   
 

1. Πρόσκληση για Υπομέτρα 16.1-16.2 και 16.1-16.5 του ΠΑΑ 
 

 Τι αφορά 

Η πρόσκληση καλεί τις Επιχειρησιακές Ομάδες, οι οποίες αποτελούν σχήματα συνεργασίας 
φορέων που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1, των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5, να 
υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων : 
• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 2: «Υλοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την 
παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας». 
• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και 
δράσεις για την κλιματική αλλαγή», Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου 
(project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν 
σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή». 
 
 Στόχος 
Στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, 
καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον 
τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών 
πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που θα 
αναληφθούν εμπίπτουν απαραίτητα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στη 
συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα 
του Παραρτήματος Ι. 

 
 Πεδίο εφαρμογής 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής των Υπομέτρων είναι η ελληνική επικράτεια. 
 
 Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες οι οποίες είναι σχήματα 
συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να 
διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (όπως, ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, 
Κοιν.ΣΕπ., κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, ειδικότερα για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1. 

http://www.ando.gr/
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 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη 
Δράση 2 σε 45.138.334 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Η Δημόσια Δαπάνη επιμερίζεται ανά Περιφέρεια και 
ειδικότερα, για το Νότιο Αιγαίο αντιστοιχούν 1.160.000 €. 
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται για τη 
Δράση 2 σε 17.208.333€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». 
Ο συνολικός προϋπολογισμός (αιτούμενος και επιλέξιμος) των υποβαλλόμενων προτάσεων 
έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά: 

Δράση 2 

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό 
χαρακτήρα 

145.000 

Το σύνολο της Χώρας 295.000 

Διακρατική Συνεργασία 445.000 

 

 Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών 
και λοιπών παγίων 

 Δαπάνες προσωπικού 
 Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου 
 Δαπάνες αναλωσίμων 
 Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή 
 Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες 
 Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο 

πλαίσιο του Μέτρου 4 όπως:  
o Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων 
o Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και 

ειδικότερα εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής 
o Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης 

 
 Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης 

 Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 18/01/2022 
έως και 18/03/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1. Όσες Ε.Ο. είναι στη 
διαδικασία ένταξης στη Δράση 1, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα ξεκινά την επομένη της 
ημερομηνίας της Απόφασης Ένταξης στη Δράση 1 και μέχρι δύο μήνες. 

 
 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση     
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου   
 

2. ΥΠΕΝ: Έρχεται πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών και ενεργοβόρων 

ηλεκτρικών συσκευών με επιδότηση 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/news/PsTIPs4653PG-2TF_PROSKLISI_Drasis_2_METRO_16_30122021.pdf
https://pepna.gr/
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Η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σ΄ ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
αντικατάστασης παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με επιδότηση , δήλωσε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. 

Ο υπουργός ανέφερε για παράδειγμα ότι οι πολίτες θα μπορούν να αντικαταστήσουν ένα παλαιό 
ψυγείο ή ένα παλαιό κλιματιστικό που καταναλώνουν πολύ ρεύμα τονίζοντας πως έχει ήδη 
σχεδόν ολοκληρωθεί ο οδηγός του φιλόδοξου αυτού προγράμματος. 

Δικαιούχοι θα είναι όλοι οι Έλληνες αλλά με κριτήρια προτεραιοποίησης ανάλογα με την 
οικονομική τους κατάσταση και θα συνδεθεί με την απόσυρση των παλαιών συσκευών. Θα 
υπάρξουν αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια ιεράρχησης. 

Ο υπουργός τόνισε πως το πρόγραμμα θα ξεκινήσει φέτος αλλά θα συνεχιστεί και το επόμενο 
διάστημα, διότι όποτε θα προκύπτουν πηγές χρηματοδότησης και κονδύλια θα αυξάνεται και η 
χρηματοδότησή του. 

Στόχος είναι όλα τα σπίτια να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τις παλαιές ενεργοβόρες 
συσκευές με καινούριες, να μειωθεί το κόστος ρεύματος και να βοηθήσουμε το περιβάλλον και 
να έχουν όλοι μια πολύ καλύτερη οικοσκευή στο σπίτι τους. 

 Περισσότερες Πληροφορίες 
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
   

3. Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης 

περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-27 
 

Το χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»), ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 είναι αυξημένες 
κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν στην προηγούμενη περίοδο, με τα νέα 
ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 
80% για τις μικρές επιχειρήσεις. 
 
Με τις αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, η Ελλάδα έχει αυξημένες δυνατότητες να στηρίξει 12 
από τις 13 Περιφέρειες 
 για να καλύψουν την υστέρηση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να μειώσουν τις ανισότητες 

όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι συνοχής που 
βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης 

 καθώς και να αντιμετωπίσουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του 
πληθυσμού, ώστε να συμβάλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. 

 
Επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και 
Πελοποννήσου. Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται, 
ανάλογα με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ 30-50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/
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Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης αυξάνονται 
 κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες 

επιχειρήσεις 
 και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές 

επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ. 
 
Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο 
του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη 
δυνατότητα, στην Επιτροπή τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με 
προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης 
Μετάβασης. 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: 
 
«Με την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του χάρτη της χώρας μας για τη χορήγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων την περίοδο 2022-2027, ευοδώνονται οι πολύμηνες, εντατικές 
προσπάθειες προώθησης των προτάσεων της ελληνικής πλευράς, τόσο σε τεχνικό όσο και σε 
υψηλό πολιτικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο αυτό, το κυριότερο είναι ότι επιτυγχάνεται ο στόχος για αυξημένα ποσοστά 
ενισχύσεων για περιφέρειες της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με τις αναπτυξιακές ανάγκες τους 
και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών δίκαιης μετάβασης. 
Παράλληλα, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης, τη 
μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας – 
μικρής, μεσαίας και μεγάλης – κατά τρόπο που θα συμβάλει στη διασφάλιση υψηλής, βιώσιμης 
και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής μεγέθυνσης». 
 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: 
 
«Μετά από διαπραγματεύσεις με τις ευρωπαϊκές αρχές που διήρκησαν όλο το 2021, 
ανακοινώνουμε με χαρά το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων όπως ισχύει για την περίοδο 
2022-27. Τα ποσοστά ενισχύσεων είναι σημαντικά αυξημένα σε κρίσιμες Περιφέρειες έτσι ώστε 
να μας επιτρέψει να μειώσουμε την ανισότητα μεταξύ των Περιφερειών και να προχωρούμε την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας με μεγαλύτερη ταχύτητα». 
 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: 
 
«Ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
ισχύ από την 1/1/2022, προβλέπει σημαντικά αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για επενδυτικά 
σχέδια και είναι αποτέλεσμα σκληρής διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης. Με τον νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο και το Νόμο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στοχεύουμε στην 
αναπτυξιακή προοπτική των Περιφερειών και την ισχυρή στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η 
Κυβέρνηση ενισχύει τις επιχειρήσεις και την οικονομία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο, για τη δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας».    
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων    

http://www.ando.gr/
https://www.mindev.gov.gr/%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-5-25-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%bf/

