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1. Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 
(Εξισωτική αποζημίωση) 
  
➢ Τι αφορά 

 

Ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν 
οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που 
σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές. 
Αναλυτικά: 

Υπομέτρο 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. 
Υπομέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 
εκτός των ορεινών. 
Υπομέτρο 13.3: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά 
μειονεκτήματα. 
 

➢ Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι των υπομέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία: 

✓ Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως 

εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, 

διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 

Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει. 

✓ Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της υποενότητας 1.3. 

Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής' της παρούσας πρόσκλησης. Απόσπασμα από την 

υποενότητα 1.3.3 της Πρόσκλησης «…Το υπομέτρο 13.3 εφαρμόζεται στις περιοχές 

με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες, νησιωτικές…» 

✓ Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν 

αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα. 

 

 

 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Επιδότηση 

✓ Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, 
προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το σύνολο των προσθέτων δαπανών 
και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 
εντός των περιοχών εφαρμογής. 

✓ Η ενίσχυση του Υπομέτρου 13.1 έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο 
γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών 
περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο. 

✓ Η ενίσχυση του Υπομέτρου 13.2 έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο 
γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που 
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 81 ευρώ 
ανά εκτάριο. 

✓ Η ενίσχυση του Υπομέτρου 13.3 έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο 
γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που 
υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 25 ευρώ 
ανά εκτάριο. 

✓ Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της 
εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως: 

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha χορηγείται το 100% της 
ενίσχυσης 

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha 
χορηγείται 80% της ενίσχυσης 

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha 
χορηγείται 50% της ενίσχυσης 

• Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν 
χορηγείται ενίσχυση. 

• Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 
30 ha, ως ανωτέρω. 
 

➢ Προϋπολογισμός 

 

250 εκατ. ευρώ  

Αναλυτικά: 

✓ Υπομέτρο 13.1:    170.000.000 ευρώ 
✓ Υπομέτρο 13.2:      70.000.000 ευρώ 
✓ Υπομέτρο 13.3:   10.000.000 ευρώ 

React EU - Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία 
COVID-19 

➢ Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης 

Η υποβολή των Αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, 

προσμετρώντας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022, 

η οποία λήγει την 30η Ιουνίου 2022, και το διάστημα μετά τη λήξη του οποίου η αίτηση θεωρείται 

απαράδεκτη. Σε περίπτωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 

(παράταση), προσαρμόζεται αντιστοίχως η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων στήριξης στο 

Μέτρο 13.  

 

http://www.ando.gr/
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➢ Υποβολής αιτήσης στήριξης/πληρωμής 

Η Αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και 

συγκεκριμένα :  

✓ είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος (https://eae.opekepe.gov.gr).  

✓ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.  

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς (οριστικοποίηση) στο Ολοκληρωμένο Σύστημα, 

λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται 

το εμπρόθεσμο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης 

στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη 

οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα. Η διαδικασία 

υποβολής, καθώς και ο τρόπος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών της 

επόμενης υποενότητας 5.3 καθορίζονται λεπτομερώς στο υπ’ αριθ. πρωτ. 34235/24-05-

2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

➢ Σχετικά 

Πρόσκληση 
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 
Περισσότερες πληροφορίες    

 
2. Ξεκινούν έξι προγράμματα απασχόλησης ύψους €650 εκατ. ευρώ 
  
➢ Τι αφορά 

 

Περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ αναμένεται να ρίξει στη μάχη κατά της ανεργίας το 
υπουργείο Εργασίας.  

Έξι νέα προγράμματα για 270.000 άνεργους και εργαζόμενους ρίχνει στη μάχη κατά της 
ανεργίας το υπουργείο Εργασίας και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ -τ. ΟΑΕΔ), 
συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 650 εκατ. ευρώ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Μόνο μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του διοικητή της 
ΔΥΠΑ Σπύρου Πρωτοψάλτη, θα «τρέξουν» 6 προγράμματα για 120.000 άνεργους 
καθώς και για 150.000 εργαζόμενους, συνολικού προϋπολογισμού 652 εκατ. ευρώ. 

Ήδη ολοκληρώνονται οι τελικές διαπραγματεύσεις και συνεννοήσεις για την εκταμίευση 288 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα κατάρτισης, από συνολικά 1 δισ. 
ευρώ που προβλέπεται να εκταμιευθούν έως το 2025. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα προγράμματα 
απασχόλησης και τα 500 εκατ. ευρώ που προβλέπονται, ήδη αναμένεται να υλοποιηθούν, αρχής 
γενομένης της εβδομάδας που διανύουμε, 4 προγράμματα, προϋπολογισμού 364 εκατ. ευρώ. 

✓ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 10.000 
ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

✓ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 
ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5554/paa_220531_Prosklisi_Metro_13.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-metroy-13-exisotiki-apozimiosi-kai-eidikotera-gia-ta-15
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5554
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✓ Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 

10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 30 ετών 

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση 7μηνης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων 
ανέργων, 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε 
εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για την ταχύτερη ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία 
αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές 
εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. 

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις, φορείς 
και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και σε επιχειρήσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός ύψους 68 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί από 
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Ταμείο ανάκαμψης - Κατάρτιση 

✓ Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων σε κλάδους υψηλής 
ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες γνώσεις  

Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, είναι η αποτελεσματική διασύνδεση 
της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς». Η δράση αφορά 
στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών (120 ώρες μ.ο.) σε 80.000 
ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και 
«πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων 
φορέων πιστοποίησης. 

Για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ 

✓ Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης 150.000 
εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις 
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες 

Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, είναι η αναβάθμιση των γνώσεων και 
δεξιοτήτων(upskilling) των εργαζομένων και η επανειδίκευσή τους (reskilling) σε 
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
απασχολησιμότητάς τους. 

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών 
(120 ώρες μ.ο.) σε 150.000 εργαζόμενους, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών 
και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω 
ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. 

http://www.ando.gr/
https://www.oaed.gr/storage/anergia/dt-ksekinisan-oi-aitiseis-parokhon-katartisis-ghia.pdf
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➢ Σχετικά 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 

 
3. Keep.eu: το χρήσιμο εργαλείο για ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες 
 
➢ Τι αφορά 

 

Με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, το keep.eu αναμένεται να 

εξυπηρετήσει το σύνολο των επαγγελματιών για ακόμη μία φορά. Πρόκειται για μια 

πλατφόρμα και διαδραστική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει συγκεντρωτικά δεδομένα 

σχετικά με έργα και δικαιούχους προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και 

διαπεριφερειακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των κρατών μελών και 

μεταξύ κρατών μελών και γειτονικών ή προενταξιακών χωρών, από την περίοδο 2000-2006 ως 

και σήμερα. Αυτό το χρήσιμο εργαλείο δημιουργήθηκε και συντηρείται από το πρόγραμμα 

Interact, με την υποστήριξη διάφορων προγραμμάτων Interreg και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το Interact προσφέρει το keep.eu ως την 

πλατφόρμα για τη φιλοξενία της λίστας λειτουργιών του προγράμματος Interreg 2021-2027. 

Αυτό παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για τα προγράμματα, με τα σαφέστερα αποτελέσματα 

και τη μεγαλύτερη ευελιξία να είναι μόνο μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα. 

Το keep.eu διαθέτει μια τεράστια βάση δεδομένων και απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις 

σχετικά με το Interreg. Ωστόσο, μερικές φορές, η πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών 

μπορεί να καταβάλει τον τελικό χρήστη. Προς διευκόλυνση του λοιπόν, είναι πλέον διαθέσιμη 

μια σειρά εκπαιδευτικών βίντεο, ώστε να καθοδηγηθεί ο ενδιαφερόμενος σε ορισμένες από 

τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις χρήσης του keep.eu. Επί του παρόντος τα σεμινάρια 

καλύπτουν τα εξής θέματα: 

✓ Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων από το keep.eu 

 

✓ Εύρεση εταίρων χρησιμοποιώντας το keep.eu 

 

✓ Δημιουργία γραφημάτων για να καλύψετε τις ανάγκες σας στο keep.eu 

 

Η ενσωμάτωση των εμβληματικών προτεραιοτήτων της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής 

της ΕΕ για Αδριατική-Ιόνιο (EUSAIR) στα στρατηγικά και προγραμματικά κείμενα (τομεακά, 

περιφερειακά και προγράμματα συνεργασίας) της Προγραμματικής περιόδου 2021-2027, δίνει 

μια νέα ώθηση στην υλοποίηση της στρατηγικής. Ως εκ τούτου, το keep.eu μπορεί να αποδειχθεί 

εξαιρετικά χρήσιμο σε οργανισμούς που ηγούνται μιας πρότασης να αναζητήσουν τους 

κατάλληλους εταίρους ή σε δυνητικούς εταίρους έργων να εντοπίσουν την κατάλληλη ιδέα για 

να εισφέρουν με τη γνώση και εμπειρία τους. 

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα keep.eu πατώντας εδώ. 

 

➢ Σχετικά 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης  

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2134842/xekinoyn-exi-programmata-apasholhshs-ypsoys-650-ek.html
https://keep.eu/learn-how-to-easily-work-out-financial-data-in-keep-eu-video/?utm_source=MRS+stakeholders&utm_campaign=ff2e91bdf1-EMAIL_CAMPAIGN_April22_mrs&utm_medium=email&utm_term=0_5e21f33faf-ff2e91bdf1-162535389
https://keep.eu/learn-how-to-find-the-right-partner-for-a-project-in-keep-eu/?utm_source=MRS+stakeholders&utm_campaign=ff2e91bdf1-EMAIL_CAMPAIGN_April22_mrs&utm_medium=email&utm_term=0_5e21f33faf-ff2e91bdf1-162535389
https://keep.eu/how-to-make-the-most-of-keep-eu-statistics/?utm_source=MRS+stakeholders&utm_campaign=ff2e91bdf1-EMAIL_CAMPAIGN_April22_mrs&utm_medium=email&utm_term=0_5e21f33faf-ff2e91bdf1-162535389
https://keep.eu/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1473
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4. Μνημόνιο συνεργασίας για την προτεραιοποίηση έργων και δράσεων ΕΣΠΑ στον 
τομέα του τουρισμού 
 
➢ Τι αφορά 

 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η Γενική Γραμματέας Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο Γραμματειών αποφασίστηκε η άμεση σύσταση κοινής 
Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την προτεραιοποίηση των έργων και των δράσεων του τομέα 
τουρισμού που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027 και 
τη σύνδεση τους με την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τον Τουρισμό. 

Ειδικά στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 οι επενδύσεις στο τουριστικό οικοσύστημα 
αποτελούν προτεραιότητα για την αναβάθμιση του τουριστικού αναπτυξιακού πόρου και όχημα 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση της οικονομίας. 
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