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1. Πράσινος αγροτουρισμός: Τι περιλαμβάνει το Προσχέδιο της Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 

➢ Τι αφορά 
 

Στις 23 Μαρτίου 2022 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων 

του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του προσχέδιου της Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Πράσινος αγρο-

τουρισμός» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, 

που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας του ΥπΑΑΤ. 

 

➢ Στόχοι 
 

Στόχος του Υποέργου, είναι: 

✓ α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών τομέων. 

✓ β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

✓ γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις 

αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – 

τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού τουρισμού. 

✓ δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και 

διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής. 

✓ ε) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

 

➢ Δικαιούχοι 

 

✓ Δικαιούχοι του υποέργου δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις 

ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο 

κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και 

διπλογραφικά. 

✓ Επίσης, δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που 

ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

http://www.ando.gr/
https://www.ot.gr/category/tameio-anakampsis/
https://www.ot.gr/category/tameio-anakampsis/
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✓ Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της 

κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

 

➢ Επιλέξιμες Δαπάνες 

Θα χρηματοδοτηθούν: 

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1) όπως ισχύουν 

κάθε φορά: 

✓ α) Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.  

✓ β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται 

οι ανάγκες της μονάδας.  

✓ γ) Οχήματα  για  τη  λειτουργία  της  επιχείρησης σε  ποσοστό  30%  του  

επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.  

✓ δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού  στον  βαθμό που 

εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού 

εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. 

τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.ά.).  

✓ ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης  της επιχείρησης (όπως αγορά 

τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,  δικτύων  ενδοεπικοινωνίας,  ηλεκτρονικών  

υπολογιστών και περιφερειακών  μηχανημάτων,  φωτοτυπικών,  συστημάτων  

ασφαλείας εγκαταστάσεων,  συστημάτων  πυροσβεστικής  προστασίας  

εγκαταστάσεων)  που συνοδεύονται  από  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  για  την  

προστασία του περιβάλλοντος.  

✓ στ) Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα 

άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου ειδικού τύπου για μεταφορά ΑμεΑ.  

✓ ζ) Πάγια στοιχεία του ενεργητικού.  

✓ η) Αγορά γης σε ποσοστό 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.  

✓ θ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων  

διανοητικής  ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και 

επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές 

προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων  /  Έρευνες αγοράς  /  Εταιρική 

ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός  

προωθητικών  ενεργειών  και  υλικού  για  εταιρείες  και  προϊόντα. Επιπλέον, 

επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από 

αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS 

FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια 

της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον 

καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. Τα 

άυλα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει αποδεδειγμένα να αφορούν  καινοτόμες 

πρακτικές  ή  και  προϊόντα,  ή εφαρμογή  καινοτόμων  μεθόδων  που  καλύπτουν 

περισσότερους του ενός τομέα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Τα  άυλα στοιχεία 

ενεργητικού ότι για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες άυλων στοιχείων 

ενεργητικού είναι επιλέξιμα  μόνο μέχρι ανώτατου ποσοστού 50 % των 

συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση. 

 

 

 

http://www.ando.gr/
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Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων 

✓ Ενισχύσεις  για  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  σε  ΜΜΕ   

✓ Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις   

✓ Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές 

 

➢ Κριτήρια επιλεξιμότητας 

 

✓ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου Η  ωριμότητα  του  επενδυτικού  

σχεδίου  αφορά  στην  κάλυψη  της  ιδιωτικής  συμμετοχής  και τεκμηριώνεται με 

τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι, παρ. 6, κριτήριο 1 ) 

✓ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 :  Νόμιμη σύσταση δικαιούχου Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου 

τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι.  

✓ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Πράσινη μετάβαση α) Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από 

αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω 

✓ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Βιωσιμότητα της επένδυσης 

 

➢ Προϋπολογισμός 
 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. 

 

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας, 

διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

 
 

➢ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης 
 

Υποβολή των αιτήσεων από 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022 (ως αποτυπώνεται 

στο Προσχέδιο της Πρόσκλησης) 
 

➢ Σχετικά 

Προσχέδιο Πρόσκλησης 

Ιστοσελίδα διαβούλευσης Προσχεδίου Πρόσκλησης  

 

 

  

http://www.ando.gr/
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2022/03/diavouleush_drash1_ajonas3_180322.pdf
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/categories/113-divouleush_drash1_ajonas3_180322
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2. ΥΠΑΑΤ: Εκδόθηκε η πρόσκληση Γεωργικών Συμβουλών ύψους 80 εκατ. ευρώ 
  
 

➢ Τι αφορά 

Εκδόθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπο- Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών 

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

συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του 

ΠΑΑ 2014-2020. 

Η ενεργοποίηση του υπο-Μέτρου των Γεωργικών Συμβουλών δίνει τη δυνατότητα σε γεωργούς 

να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή 

τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς που 

διαθέτουν εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους που, επίσης, έχουν πιστοποιηθεί 

από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

➢ Δικαιούχοι 

 

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και αφορά την παροχή 

στήριξης στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που θα κριθούν δικαιούχοι 

(πάροχοι) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Η πρόσβαση 

των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους. 

 

➢ Προϋπολογισμός 

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και εθνικούς πόρους. 

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

Τα ποσά στήριξης ανά είδος συμβουλής κυμαίνονται από 570 έως 1.204 ευρώ. Εφόσον 

τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη 

παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, 

προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση. 

 

➢ Προθεσμία - Διαδικασία υποβολής 

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 4/4/2022 έως 

και 3/6/2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να ενταχθούν στο υπο-Μέτρο 2.1, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση στήριξης. Η αίτηση στήριξης συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στον ιστότοπο (πατήστε εδώ). 

 

➢ Σχετικά 

Πρόσκληση  

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

 
 

http://www.ando.gr/
https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/sign-in?3
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/call874_28_03_22_ym2.1paa_diavgeia.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-ypovoli-aitiseon-stirixis-sto-ypometro-21-hrisi
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3. Τροποποίηση Πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου" και νέο έντυπο 

υπολογισμού μορίων 

 

➢ Τι αφορά 

Ανακοίνωση της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την τροποποίηση Πρόσκλησης 

"Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου 

Αιγαίου"και συγκεκριμένα με την ανάρτηση:  

✓ της 1η τροποποίησης της πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου" (Α.Π. 980/28.03.2022), καθώς 

και  

✓ της 1ης τροποποίησης του καταλόγου "Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων" (Α.Π. 

1016/28.03.2022). Η τροποποίηση της πρόσκλησης συνοδεύεται από νέο έντυπο 

υπολογισμού μορίων (Παράρτημα Ι3, έκδοση 2).  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το νέο έντυπο και να το επισυνάψουν 

στην αίτησή τους σε επεξεργάσιμη μορφή. Επίσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να 

επιβεβαιώσουν την επιλεξιμότητα ή μη συγκεκριμένων ΚΑΔ μέσω του αρχείου "Αναλυτικοί ΚΑΔ 

για ΠΣΚΕ", το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη των επιλέξιμων ΚΑΔ, όπως έχουν 

καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα που δεν απαντώνται στο παραπάνω αρχείο, θα 

πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.saen@elanet.gr και στo 

τηλέφωνo 213 0166100 (εσωτ. 6).  

 

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15/04/2022. 

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης – Περισσότερες πληροφορίες 
 

ΕΥΔ ΠΝΑΙ  

ΕΥΔ ΠΝΑΙ Πρόσκληση και συνημμένα αυτής  

 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/el/calls/enishysi-ypo-systasi-kai-yfistamenon-poly-mikron-kai-mikron-epiheiriseon-toy-notioy-aigaioy
https://pepna.gr/el/calls/enishysi-ypo-systasi-kai-yfistamenon-poly-mikron-kai-mikron-epiheiriseon-toy-notioy-aigaioy
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_1016_28032022_1i_Trop_SyhnesErotiseisApof.pdf
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Parartima_I3_Pinakas_Ypologismoy_morion_2.xlsx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Parartima_I3_Pinakas_Ypologismoy_morion_2.xlsx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Analytikoi_KAD_gia_PSKE.xlsx
https://pepna.gr/sites/default/files/calls/Analytikoi_KAD_gia_PSKE.xlsx
mailto:info.saen@elanet.gr
https://pepna.gr/el/news/tropopoiisi-prosklisis-enishysi-ypo-systasi-kai-yfistamenon-poly-mikron-kai-mikron-epiheiriseon
https://pepna.gr/el/calls/enishysi-ypo-systasi-kai-yfistamenon-poly-mikron-kai-mikron-epiheiriseon-toy-notioy-aigaioy

