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Ρόδος, Τετάρτη 26.05.2021   

 

1. Παράταση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
 

Με στόχο αφενός τη διευκόλυνση των δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων σε άξονες 

προτεραιότητας, εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός το επιτρέπει, και αφετέρου τη στήριξη 

Δήμων της χώρας που προήλθαν από τη διάσπαση «καλλικρατικών» Δήμων, καθώς και Δήμων 

που έχουν πληγεί προσφάτως από σεισμό, υπεγράφησαν στις 24.05.2021 από τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, τροποποιήσεις Προσκλήσεων του Προγράμματος “Αντώνης 

Τρίτσης”. Συγκεκριμένα: 

 

Α. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για τις Προσκλήσεις 
ΑΤ04, ΑΤ06, ΑΤ07, ΑΤ08, ΑΤ09 και ΑΤ11 του Προγράμματος, έως 11 Ιουνίου 2021. 

 
Β. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται έως 30 
Σεπτεμβρίου 2021 για όλες τις Προσκλήσεις, (πλην της ΑΤ14 του Προγράμματος η οποία δεν θα 
λάβει άλλη παράταση), για τους Δήμους: 
1. που προήλθαν από τη διάσπαση «καλλικρατικών» Δήμων [άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 

A’ 43)], 
2. που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/2021 (ΦΕΚ B’ 964), «Οριοθέτηση 

περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και 
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», 

3. που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (ΦΕΚ Β’ 5293), «Οριοθέτηση 
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, 
Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου». 
 

Γ. Στην Πρόσκληση ΑΤ06 («Αστική Αναζωογόνηση») ορίζεται ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν 
περιορισμό ως προς τα επιμέρους υποέργα ούτε ως προς το ύψος του προϋπολογισμού της 
πρότασης που θα υποβάλουν, προκειμένου να τους παρασχεθεί περαιτέρω ευελιξία κατά την 
υποβολή προτάσεών τους. 
 

 Σχετικά αρχεία τροποποιητικών Αποφάσεων 
 

4η τροποποίηση Πρόσκλησης AT01 «Υποδομές ύδρευσης»  

http://www.ando.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%9B%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-36%CE%9B
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4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ02 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» 

4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης 

ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 

λυμάτων»  

4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» 

4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ05 «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»  

4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» 

4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»  

3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες 

για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό 

και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του 

πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 

5η τροποποίηση Πρόσκλησης AT09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 

Προγράμματος»  

3η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 

σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 

4η τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 

προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»  
 

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

Υπουργείο Εσωτερικών , Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 

Εσωτερικών      

  

2. Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προϋπολογισμού 
805 εκατ. €, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. 
Ν. Παπαθανάσης 

Δύο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 

4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε στις 20.5.2021 ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα 

καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος). 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα 

παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης είναι η 25η Μαΐου 2021 και η ημερομηνία λήξης του κύκλου 

υποβολών η 30η Ιουλίου 2021.  

Συγκεκριμένα: 

 Προκήρυξη : «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ 

των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της 

επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

http://www.ando.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%94%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%94%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/664%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-87%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/664%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-87%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/664%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-87%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%94%CE%99%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%93%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%94%CE%99%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%934746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%9C%CE%A3%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A5%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%93%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%92%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A4%CE%9B3
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A6%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%98%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A6%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%98%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A6%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%98%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A6%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%92%CE%98%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/680%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-83%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/680%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-83%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C6%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A7%CE%9F8
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C6%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A7%CE%9F8
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%96%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A706
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%96%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A706
https://www.ypes.gr/paratasi-sto-programma-antonis-tritsis/
https://eyde.ypes.gr/
https://eyde.ypes.gr/
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απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 

εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

 Προκήρυξη : «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» 

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ 

των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της 

επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης 

απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 

εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. 

 

 Σχετικά αρχεία  

Έβδομη (7η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού 

ν. 4399/2016.  

Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 

Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.  

 

 Περισσότερες Πληροφορίες  

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) και 

ειδικότερα για το Υπομέτρο 13.3 για το έτος 2021 
 

 Τι αφορά 
 

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, ή 
περιοχές όπου η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά, όπως αυτές αποτυπώνονται 
στο ισχύον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 
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, 
που θα αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η λιγνιτική δραστηριότητα θα καταργηθεί σταδιακά. 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 

 Αγρότης 
 Φυσικό πρόσωπο 
 Νομικό Πρόσωπο 

 
 Προϋπολογισμός 

 
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης (Υπομέτρο 13.3) ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ.  
 
 

http://www.ando.gr/
https://www.e-forosimv.gr/docs/fek_b_2143_2021.pdf
https://www.e-forosimv.gr/docs/fek_b_2143_2021.pdf
http://www.e-forosimv.gr/docs/fek_b_2142_2021.pdf
http://www.e-forosimv.gr/docs/fek_b_2142_2021.pdf
http://www.mindev.gov.gr/%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%8d%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf/
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 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 
(περιοχές υποενότητας 1.3.3. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Υπομέτρου 13.3), και καθορίζεται 
στα 81 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της υποενότητας 1.6.4. Προοδευτική μείωση 
πληρωμών. 

 
 Περίοδος υποβολής 

 

από 20/5/2021 έως 19/7/2021 
 
 Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Πρόσκληση  

 Περισσότερες Πληροφορίες  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020   

4. Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

 
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους 

Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. 

Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτός είναι ο χώρος όπου θα σκεφτείτε το μέλλον 

που θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να 

ακούσουν τους Ευρωπαίους και, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, να δώσουν συνέχεια στις 

συστάσεις που διατυπώνονται. 

 

Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει 

καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. 

 

 Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; 

 

Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις γωνιές της Ένωσης, με τους 

νέους να έχουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. 

 

Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών 

και άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες.  

 

Για να ενημερωθείτε και να συμμετάσχετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω 

υπερσύνδεσμο: https://futureu.europa.eu/?locale=el  

  

  

http://www.ando.gr/
http://agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prosklisi_m13_-_2021_1.pdf
http://agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-metroy-13-exisotiki-apozimiosi-kai-eidikotera-gia-ta-13
https://futureu.europa.eu/?locale=el

