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1. «ΕΣΠΑ 2021-2027 : Πώς θα κατανεμηθούν 40 δισ. Ευρώ» 

 
Στην τελική ευθεία ενεργοποίησης βρίσκεται το νέο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-

2027. 
 

Ευρωπαϊκοί πόροι συνολικά 40 δισ. ευρώ, χωρίς την εθνική συμμετοχή, πρόκειται να διατεθούν 

σε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας μας, σύμφωνα με το σχέδιο 

κατανομής των κονδυλίων που κλείδωσε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

αυξημένο κατά 8% σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα. 
 

Ειδικότερα, η κατανομή του νέου ΕΣΠΑ για την Ελλάδα προβλέπει ότι το 20,3% θα κατευθυνθεί 

για την ανταγωνιστική οικονομία και την ψηφιακή μετάβαση που αφορά τη διασύνδεση της 

έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, την ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. 

Το 26,1% θα κατευθυνθεί σε δράσεις για το περιβάλλον, για την ενέργεια, καθαρές μορφές 

ενέργειας, πράσινες επενδύσεις, κυκλική οικονομία. 
 

Στις μεταφορές και τα ευρυζωνικά δίκτυα θα κατευθυνθούν κονδύλια που θα αντιπροσωπεύουν 

το 15,3% του νέου ΕΣΠΑ με στόχο κυρίως την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και διαλειτουργικού 

συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών, την εξασφάλιση προσβασιμότητας και τη βέλτιστη 

χρήση των αυτοκινητοδρόμων, των θαλάσσιων λιμένων και των αεροδρομίων της Ελλάδας, αλλά 

και την προώθηση δράσεων για καλύτερο ψηφιακό περιβάλλον, με την υλοποίηση επενδύσεων 

σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, ανοιχτά ασύρματα δίκτυα για την πρόσβαση όλων 

στο Διαδίκτυο, καθώς και δικτυακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών 

ινών και των δικτύων 5G. 
 

Επίσης, 31,9% θα απορροφήσει για την απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία, 

υποδομές παιδείας και υγείας. 
 

Τέλος, σε χωρικές παρεμβάσεις και αστική ανάπτυξη θα κατευθυνθεί το 5,4% με προτεραιότητα 

στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής 

ανάπτυξης. 
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2. Θεματικό εργαστήριο «Επαγγελματικές δεξιότητες: σχεδιασμός για το μέλλον» 

 
Στο πλαίσιο του προγραμματισμού  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) για την περίοδο 

2021-2027, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ 

(ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & 

ΕΣΠΑ,  Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, και η Γεωγραφική Μονάδα Α.5 (Κύπρος-

Ελλάδα) της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, θα διοργανώσουν μια σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων στους θεματικούς 

τομείς δεξιοτήτων, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.  

Στόχος των εργαστηρίων είναι να ενισχύσουν τους συμμετέχοντες όσον αφορά στο σχεδιασμό 

νέων δράσεων στους ανωτέρω τομείς, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Το πρώτο εργαστήριο με τίτλο «Επαγγελματικές δεξιότητες: σχεδιασμός για το μέλλον» θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και ώρα 10.30-14.00.  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των Δεξιοτήτων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης καθώς και επιλεγμένες πρακτικές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ομιλητές του εργαστηρίου θα είναι εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 

εμπειρογνώμονες/εκπρόσωποι κρατών μελών. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & 

ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος. 

Για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να το παρακολουθήσει, οι εργασίες του εργαστηρίου θα 

αναμεταδίδονται ζωντανά μέσω του συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=AWFstk-

VWNE&feature=youtu.be . 

 

 Φορέας 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

(EΥΣΕΚΤ) 

 

 Σχετικά αρχεία 

Πρόγραμμα εργαστηρίου 

Πρόσκληση   

 

 

 

 

http://www.ando.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=AWFstk-VWNE&feature=youtu.be
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https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1275/Agenda.pdf
https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1275/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%2013_11_2020.pdf
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3. Προδημοσίευση της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 

Υπομέτρο 5.1 - Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις ΕΛΓΑ 
 

 Στόχος της δράσης 

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 

στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, 

το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την 

υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να 

διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη 

θέση τους στην αγορά. 

 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής  

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της 

επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:  

α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την 

επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών, 

β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την 

επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά 

στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι 

αμιγής.  

γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την 

επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.  

δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε 

όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου. 
 

 Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς 

και Συλλογικά Σχήματα Γεωργών. 
 

 Ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων 

α) Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες: αα) αφορούν εγκατεστημένες -κατά την παραλαβή του 

έργου- καλλιέργειες του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος, ββ) αφορούν το συνδυασμό 

καλλιεργειών και συστημάτων ενεργητικής προστασίας του πεδίου εφαρμογής του καθεστώτος, 

γγ) υλοποιούνται σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον 

εννέα (9) ετών από την οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, και σε κάθε περίπτωση καλύπτει τη 

περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, δδ) αφορούν καλλιέργειες σε καλή κατάσταση, που 

δεν παρουσιάζουν κενά φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το 10% στο σύνολο της καλλιέργειας, 

εε) διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται και στστ) πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που θα αναφέρονται σε σχετικό Παράρτημα. β) Ειδικά για τα συστήματα 

ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό το μέσο θα πρέπει να προστατεύει 

τουλάχιστον το 80% των επιλέξιμων εκτάσεων. γ) Σε περίπτωση μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. 

του αγροτεμαχίου υλοποίησης των δαπανών, η διάρκεια της νόμιμης κατοχής υπολογίζεται ως 

http://www.ando.gr/
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διαφορά μεταξύ του έτους λήξης της μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. και του έτους της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης. 
 

 Επιλέξιμες δαπάνες 

α) Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως αα) η 

προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία 

των καλλιεργειών από τον παγετό, ββ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των 

καλλιεργειών από το χαλάζι, γγ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των 

καλλιεργειών από τη βροχή, δδ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος 

προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, εε) η προμήθεια καινούργιου 

αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από 

το χαλάζι, στστ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για 

τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή ζζ) 

η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις 

προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και ηη) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων 

και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες των εδαφίων αα’, ββ’, γγ’, δδ, εε’, ζζ και στ’στ’ και 

αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων. Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν 

την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών.  

β) Οι δαπάνες της προηγούμενης περίπτωσης α’ θα ενισχύονται με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα αναφέρονται σε σχετικό Παράρτημα της τελικής μορφής της 2ης 

Πρόσκλησης. 

γ) Οι γενικές δαπάνες υπολογίζονται ως ποσοστό έως 10% πλέον του συνόλου των ανωτέρω 

επιλέξιμων δαπανών. Όλες οι γενικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι 

χαμηλότερες των 300€ και να μη ξεπερνούν το ποσό των 10.000 €. 
 

 Ποσά και ποσοστά στήριξης – Πιστώσεις - Χρηματοδότηση 

 

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς 

για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως τις 100.000,00 €.  

β) Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Σ.Σ.Γ. στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού 

συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο 

ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για 

τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται έως το 1.000.000,00 €.  

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών 

προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%. 

δ) Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 15.000.000 € και συγχρηματοδοτείται 

απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ). 
 

 

 Σχετικό αρχείο 

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  
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