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Ρόδος, Τετάρτη 08.06.2022   
 

1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε 
περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα»  
 

 Τι αφορά 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, 

να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υπομέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 

13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του 

ΠΑΑ 2014 – 2020, για το έτος 2022. 
 

 Στόχος 

Οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα χαρακτηρίζονται είτε από την ύπαρξη μη ευνοϊκών φυσικών 

συνθηκών, που εκδηλώνεται με τα χαμηλά επίπεδα αποδόσεως και εισοδημάτων, είτε από την 

ύπαρξη των δυσχερειών που προκύπτουν από τη μεθοριακή ή τη νησιωτική τους θέση.  

Στόχος του Υπομέτρου 13.3 είναι η ενίσχυση των γεωργών που ασκούν γεωργική 

δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, ως αντιστάθμιση του πρόσθετου 

κόστους ή/και του διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την δραστηριότητα αυτή, 

η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας στις 

παραμεθόριες και τις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως ορεινές ή 

υποκείμενες σε άλλους φυσικούς περιορισμούς, αλλά και η αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου 

εγκατάλειψης γεωργικών γαιών.  

Επίσης, το υπομέτρο 13.3 συμβάλλει εξ ολοκλήρου στην περιοχή εστίασης 4Α σχετικά με 

την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, δεδομένου ότι με τη μη 

εγκατάλειψη των περιοχών αυτών, την ενθάρρυνση της συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών 

και την προώθηση αειφόρων γεωργικών συστημάτων επιτυγχάνεται η διατήρηση ή/και ενίσχυση 

της βιοποικιλότητας. 
 

 Δικαιούχοι 

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

1) Είναι ενεργοί γεωργοί  

2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της υποενότητας 1.3.  

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

αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα 
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Το υπομέτρο 13.3 εφαρμόζεται στις περιοχές με ειδικούς περιορισμούς, παραμεθόριες, 

νησιωτικές ή περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η μη εγκατάλειψη 

της γεωργικής δραστηριότητας. Δε μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για το Μέτρο 13 

αγροτεμάχια που έχουν ενταχθεί στη δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης 

γεωργικών γαιών του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 

και αποτελούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020. 
 

 Προϋπολογισμός 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 250.000.000 ευρώ και πιο 

συγκεκριμένα για το Υπομέτρο 13.3 αντιστοιχούν 10.000.000 Ευρώ. 
 

 Είδος και ύψος παρεχόμενων ενισχύσεων 

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 

της υποενότητας 1.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης. 

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.3: Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο 

γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά 

μειονεκτήματα, μετά την νέα οριοθέτηση, και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη 

ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4. Προοδευτική μείωση πληρωμών. 

 
 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

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 .  

 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση  
   

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίμων 
  

2. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 
 

 Τι αφορά 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του 

Υποέργου 1: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της 

Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, 

προϋποθέσεις και περιορισμούς. 
 

 Στόχος 

Στόχοι του Υποέργου, είναι:  

α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων 

ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.  

http://www.ando.gr/
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β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.  

γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση 

της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.  

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 ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 
 

 Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες 

επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων 

Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και 

Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς 

Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις».  

β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού 

δικαίου. 

γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις 

διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της 

παραγράφου 
 

 Προϋπολογισμός 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:  

α) Ποσό 90.760.500 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από 

Συλλογικούς Φορείς και από υπό σύσταση, αντίστοιχους Συλλογικούς Φορείς.  

β) Ποσό 90.760.500 € (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από 

νομικές οντότητες και από υπό σύσταση, αντίστοιχες νομικές οντότητες.  
 

 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Μεταξύ άλλων που αναφέρονται στην πρόσκληση ορισμένες Περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις είναι οι εξής: 

 Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.  

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 

μονάδας.  

 Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων, εντός του 

χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών 

εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 

εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.  

 Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. 

 Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.  

 Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων. 

Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από 

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

http://www.ando.gr/
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GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την 

ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει. 

 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 15/06/2022, 

ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00. 
 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση 
   

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   

3. Νέο ΕΣΠΑ, νέα εποχή - Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκου 
 

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την κύρια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων και αλληλεγγύης, 

με πολλαπλά και απτά οφέλη για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες. Οι διαπραγματεύσεις 

για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ο σχεδιασμός των νέων 

Προγραμμάτων έλαβαν χώρα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας κατά την οποία το 

οικονομικό περιβάλλον, οι εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες και οι συνήθεις τρόποι 

εργασίας μεταβλήθηκαν σημαντικά επηρεάζοντας τον προγραμματισμό όλων. 

Ωστόσο, η Ελλάδα σε καμία στιγμή δεν ολιγώρησε. Προχώρησε σε μακρά και ευρεία διαδικασία 

διαβούλευσης με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων ώστε να αποτυπωθούν οι 

πραγματικές ανάγκες των ελληνικών περιφερειών και ολοκλήρωσε έγκαιρα τον απαιτούμενο 

σχεδιασμό ώστε να παραμένει το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

εγκεκριμένο ΕΣΠΑ. Και ακολούθως τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των νέων τομεακών προγραμμάτων προκειμένου να ενεργοποιηθούν 

πλήρως στους επομένους μήνες διοχετεύοντας στην πραγματική οικονομία σε μία δύσκολη 

περίοδο. 

Το Εταιρικό Σύμφωνο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπως πλέον ονομάζεται το ΕΣΠΑ, 

προβλέπει αυξημένους χρηματοδοτικούς πόρους της τάξης των 26,2 δις ευρώ που με την 

μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων και τη συμπληρωματικότητά τους με τους πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) είναι σε θέση να καλύψουν το σημαντικό 

επενδυτικό κενό της ελληνικής οικονομίας. 

Οι επιχορηγήσεις και τα έργα μικρής προστιθέμενης αξίας ανήκουν στο (πολύ παλιό) παρελθόν. 

Αντίθετα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα υπηρετούν εθνικές πολιτικές και έχουν 

μεταρρυθμιστική διάσταση. Κατευθύνουν το 30% των πόρων στην αντιμετώπιση της κλιματικής 

κρίσης, δεσμεύουν το 28% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) σε δράσεις κοινωνικής 

ένταξης, το 8% στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και το 14% στην απασχόληση των 

νέων. Το νέο ΕΣΠΑ ακολουθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και συνδέεται με το 

Σχέδιο Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία (έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη). Και οι 

σχεδιαζόμενες δράσεις υποστηρίζουν μία σειρά εθνικών στρατηγικών όπως, μεταξύ άλλων το 

εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το εθνικό σχέδιο Μεταφορών και το στρατηγικό 

πλαίσιο για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.    

Ακόμη, σχεδιάσαμε νέα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολιτική 

προστασία, τη δίκαιη μετάβαση στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης. Και σύντομα 

ολοκληρώνεται ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της θεσμικής  ικανότητας των αδύναμων 

δικαιούχων. Παράλληλα προχωρήσαμε στην ψήφιση του νέου εφαρμοστικού νόμου του ΕΣΠΑ 

http://www.ando.gr/
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(ν. 4914/2022) που στοχεύει στην αναδιάρθρωση και την ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης 

για την υλοποίηση των έργων και την απλούστευση των διαδικασιών καθώς και την ανάπτυξη 

νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαχειριστικών εργαλείων. 

Με την διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των παραπάνω προβλέψεων 

μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι πως το νέο ΕΣΠΑ θα συμβάλλει αποφασιστικά στη 

δυναμική ανάταξη της οικονομίας, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο ευημερίας για τους Έλληνες 

πολίτες.  

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στις 30.5.2022  
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

ΕΣΠΑ    
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