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1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: Υποστήριξη μετάβασης καθαρής ενέργειας για 

τα νησιά της ΕΕ 

 
 Τι αφορά 

 
Τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσει τα νησιά της ΕΕ να αντιμετωπίσουν και να αγκαλιάσουν τη 
μετάβαση της καθαρής ενέργειας προσφέρεται από τη γραμματεία της καθαρής ενέργειας για τα 
νησιά της ΕΕ , με μια νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων . Από τη διαμόρφωση στρατηγικών 
σχεδίων μετάβασης ενέργειας έως μελέτες ολοκλήρωσης δικτύου, ανάλυση κανονιστικών 
ρυθμίσεων ή βοήθεια για την εξεύρεση χρηματοδότησης για συγκεκριμένα έργα, αυτή η τεχνική 
υποστήριξη στοχεύει στην εξεύρεση λύσεων σε όλα τα ευρωπαϊκά νησιά και είναι προσαρμοσμένη 
ώστε να ταιριάζει σε οποιαδήποτε φάση της ενεργειακής μετάβασης. 
 
Τα νησιά καλούνται πρώτα να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για να βελτιώσουν 
τον τύπο υποστήριξης που χρειάζονται και, στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας 
μια ηλεκτρονική φόρμα. Απαιτεί περιγραφή των ζητούμενων υπηρεσιών υποστήριξης, τον 
αναμενόμενο αντίκτυπο του έργου και την ομάδα των ενδιαφερομένων που αναλαμβάνει την 
ευθύνη. Η κατευθυντήρια γραμμή για τους αιτούντες καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την 
τεχνική υποστήριξη και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 
 
Τα νησιά είναι ευπρόσδεκτα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με την παρεχόμενη υποστήριξη και 
τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στη γραμματεία: info@euislands.eu . 
 
Επιπλέον, ένα διαδικτυακό σεμινάριο θα διοργανωθεί στις 20 Απριλίου 2021 στις 11:00-12:00 
(CET) που θα εξηγεί πώς να υποβάλλετε αίτηση και να αντιμετωπίζετε ερωτήσεις είτε να 
λαμβάνονται μέσω ταχυδρομείου πριν από τις 16 Απριλίου, είτε να υποβάλλονται από 
συμμετέχοντες στο σεμινάριο. 
 
Καθ 'όλη τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι περιφερειακοί εταίροι της γραμματείας θα είναι 
διαθέσιμοι για να βοηθήσουν και να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους νησιώτες στην τοπική τους 
γλώσσα.  
 

http://www.ando.gr/
https://euislands.eu/
https://euislands.eu/node/892
https://euislands.eu/sites/default/files/2021-03/GuideForApplicants.pdf
mailto:info@euislands.eu
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Τέλος, από τις 13 Απριλίου έως τις 16 Απριλίου, το Island Finance Forum θα συγκεντρώσει 

ανώτερους χρηματοδότες, αναπτυξιακούς εταίρους και ρυθμιστικές αρχές για να μοιραστούν 

και να ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς χρηματοοικονομικές 

δομές σε νησιωτικές κοινότητες. 

 

Το φόρουμ στοχεύει να επισημάνει τις μοναδικές χρηματοοικονομικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες νησιωτικές κοινότητες και τις λύσεις για βιώσιμη οικονομική 
ανάκαμψη και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε έναν μεταποδημικό κόσμο. 
 
 Περίοδος υποβολής 
 
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την πρώτη κλήση είναι η 4η Μαΐου 2021 στις 23:59 
(CET). Μια δεύτερη κλήση προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2022. 
 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Καθαρή ενέργεια για τη γραμματεία των νησιών της ΕΕ 

Καθαρή ενέργεια για την πρωτοβουλία των νησιών της ΕΕ 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων    

 

2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» 
(Β’ 1386). 

 
Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1399/8.4.2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης», με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη ΚΥΑ του Απριλίου 2020. 
 
Μεταξύ των αλλαγών είναι ότι οι ΟΤΑ ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 6 
αφορούν τους Δήμους και η 7η τις Περιφέρειες. Τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού 
(πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία, ως εξής: 
 

Κατηγορία 1 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο 
των 300.000 κατοίκων 

40.000.000 ευρώ 

Κατηγορία 2 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 
300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 
100.000 κατοίκων 

25.000.000 ευρώ 

Κατηγορία 3 Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο 
πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων 

22.000.000 ευρώ 

Κατηγορία 4 Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με 
μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 
κατοίκων 

18.000.000 ευρώ 

Κατηγορία 5 Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι 12.000.000 ευρώ 

http://www.ando.gr/
https://islandinnovation.co/finance-forum-2021/
https://euislands.eu/
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/clean-energy-eu-islands_en
https://ec.europa.eu/info/news/call-applications-clean-energy-transition-support-eu-islands-2021-mar-31_en
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Κατηγορία 6 Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο 

πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων 
και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο 
πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων 

6.000.000 ευρώ 

Κατηγορία 7 Περιφέρειες 30.000.000 ευρώ 

 
Δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις 
(αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 
2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην 
Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που 
εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του 
κτιριακού αποθέματος των Δήμων». 
 
Κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα 
έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου 

 που έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος Ι” και μεταφέρθηκαν στο “Αντώνης Τρίτσης”, 

 καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο “Φιλόδημος Ι” και 
η ένταξή τους θα γίνει στο “Αντώνης Τρίτσης”. 

 
Επίσης, στο άρθρο 6 παράγραφος 7 αναφέρεται το εξής: 
Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, 
με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό 
προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με 
σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, 
ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας 
και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι 
αναγκαία για τη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή 
νομοθεσία» 
 
  Περισσότερες πληροφορίες 

 

ΦΕΚ 1399/8.4.2021  

 
3. Προδημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς 

ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 

 
 Στόχος 

 
Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας 
επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και 
βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. 
 

http://www.ando.gr/
https://kedke.gr/wp-content/uploads/2021/04/FEK-B-1399-080421.pdf
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Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν 
έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική 
απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση, ως αρχηγών, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
 
 Περιοχές εφαρμογής 
 
 Το Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται σε 
περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας με τις 
εξής εξαιρέσεις:   
 
• Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης 
• Στην ΠΕ Αττικής 
 Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης 
 
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης 
συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021. 
 
 Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα 
οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 

 Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.  
 Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.  
 Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται 

της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.  
 Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.  
 Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως 

επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή 
ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.  

 Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 
έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.  

 Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 
ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.  

 Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, 
δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής 
του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.  

 Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020, 
του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.  

 Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος:  
α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και  
β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που 
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 
10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και  
γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις 
προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. 
Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας. 

 Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των 
προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.  

http://www.ando.gr/
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 Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός 

μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του 
νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.  

 
 Οικονομική ενίσχυση 
 
Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό 
ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω 
προσαυξήσεις:  
α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές 
ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό 
αυτών των κατηγοριών περιοχών.  
β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση 
του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.  
Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.  
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη 
του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. 
 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 
 
Προδημοσίευση  
 
 Περισσότερες πληροφορίες 
 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/20210406_prodimosieysi_3is_prosklisis_neon_georgon.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el

