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Ρόδος, Τετάρτη 21.09.2022   
 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο υποέργο 2  «Εκσυγχρονισμός του 

Πρωτογενούς Τομέα» 
 

 Τι αφορά 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του 

Υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» της Δράσης «Οικονομικός 

μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να 

υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και 

περιορισμούς. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων 

που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων 

στην αλυσίδα αγροδιατροφής. 

 

 Στόχος  
Ορισμένοι στόχοι του Υποέργου, είναι:  
Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα  

Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

Η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων  

Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας  

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση 
της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων  

Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και 
διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής  

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, είναι γραμμένα στα 

αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν 

μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

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

http://www.ando.gr/
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β) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού 
δικαίου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση.  
γ) Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού 
δικαίου, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση.  
δ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις 
διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, της 
παραγράφου 12.1 της πρόσκλησης.  
 
Προϋπολογισμός  
Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:  
α) Ποσό 58.866.600,00 € (ποσοστό 60%)θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από 
Συλλογικούς Φορείς  
β) Ποσό 39,244,400,00 € (ποσοστό 40%) 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 και 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 για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.  

Στην περίπτωση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της 
επιχείρησης, επιλέξιμος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος έχει μοναδικό κωδικό 
αναγνώρισης (serial number) και οι κτιριακές εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το αίτημα 
πληρωμής συνοδεύεται από τοπογραφικό με γεωχωρική σήμανση και φωτογραφίες με 
γεωχωρική σήμανση και χρονοσήμανση, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση πριν και μετά την 
επένδυση.  

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, GLOBALG.A.P. 
κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων 
που καταναλώνει.  
 

 Περίοδος υποβολής 

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει 

στις 30/09/2022 ώρα 12:00 μ.μ. 
 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση    
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

http://www.ando.gr/
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/sub2/sub_2_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%9A%CE%A3%CE%A5%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3_%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91_.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12749-ypoergo-2-eksygxronismos-tou-protogenoys-tomea
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2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο υποέργο 2  «Αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών» 

 

 Τι αφορά 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του 

Υποέργου 4: «Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός 

του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, να υποβάλλουν αίτηση 

σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. Στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση 

καλλιεργειών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ΜΜΕ σε καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στην 

κλιματική αλλαγή και παράγουν προϊόντα με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. 
 

  Στόχος 

Στόχοι του Υποέργου, είναι: 

 Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, 

ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της 

παραγωγής. 

  Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα. 

  Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. 

  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση 

νέων ποικιλιών. 

  Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

  Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. 
 

 Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν οι Φορείς που αποτελούνται από νομικά πρόσωπα που ανήκουν 

στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα ,που τηρούν απλογραφικά ή/και 

διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 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 Συνεταιρισμούς του ν. 

4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα 

υποχρεωτικά μητρώα. 

β) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα της προηγούμενης 

παραγράφου, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης. 
 

 Προϋπολογισμός 

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 166.720.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025. 
 

 Επιλέξιμες Δαπάνες 

Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών και συγκεκριμένα: 

 Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα). 

http://www.ando.gr/
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 Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης 
 

 Περίοδος υποβολής 

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξενικά στις 20/10/2022, ώρα 12:00 μ.μ. και 

ολοκληρώνεται την 03/11/2022 ώρα 12:00 μ.μ. 
 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση 
  

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων      
 

3. Παράταση μέχρι την 1η Νοεμβρίου για τις αγορές νέων ηλεκτρικών συσκευών 
του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας 

περιόδου αγορών με χρήση κουπονιών νέων μη ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του 

Προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή». Η νέα καταληκτική 

ημερομηνία αγορών είναι η 1η Νοεμβρίου 2022, ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν 

στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.  

 Περισσότερες Πληροφορίες 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

http://www.ando.gr/
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Tameio_Anakampsis/sub4/sub_4_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/13302-ypoergo-4-anadiarthrosi-ton-kalliergeion
https://ypen.gov.gr/paratasi-mechri-tin-1i-noemvriou-gia-tis-agores-neon-ilektrikon-syskevon-tou-programmatos-anakyklono-allazo-syskevi/

