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Ρόδος, Τετάρτη 18.11.2020  

 

1. «Νέαρχος» το νέο Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΟΤΑ 
 
 Τι αφορά 

Μετά τον “Φιλόδημο” ένα νέο Πρόγραμμα με την ονομασία «Νέαρχος», το οποίο αφορά, μεταξύ 

άλλων, χρηματοδότηση και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, θεσπίζεται με το άρθρο 6 Νομοσχεδίου 

του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο έχει τεθεί σε επίσημη δημόσια 

διαβούλευση από την 11η έως την 25η Νοεμβρίου 2020. 

Συγκεκριμένα προσδιορίζεται το πλαίσιο και ο στόχος για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος 

για τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα σε νησιωτικές περιοχές, το οποίο 

αναμένεται να δίδει έμφαση σε κρίσιμες υποδομές δημοσίου χαρακτήρα. Το άρθρο θέτει 

ειδική αναφορά και έμφαση στις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στα μικρά νησιά. 

Με το πρόγραμμα «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους 

παρακάτω τομείς:   

(α) λιμενικές υποδομές,  

(β) υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, 

απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά,  

(γ) έργα διαχείρισης ενέργειας και  

(δ) θαλάσσιες ενδομεταφορές που συνδέονται με τη διασφάλιση ελάχιστης θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου 

 Στόχοι Προγράμματος: 

α) Η οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και η βελτίωση των βασικών υποδομών τους,  

β) η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού,  
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γ) η ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της 

νησιωτικότητας και  

δ) οι ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών 

περιοχών 

 

 Δικαιούχοι Προγράμματος 

Και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. 

Συγκεκριμένα «ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, 

με προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές» 

 

 Χρηματοδότηση 

Η χρηματοδότηση θα υλοποιείται με τη λήψη από τον ΟΤΑ επενδυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, η εξόφληση του οποίου θα γίνεται από το ΠΔΕ του 

Υπουργείου Ναυτιλίας.  

Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος, δεν εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 

του ν. 3852/2010 (Α ́87) και το π.δ. 169/2013 (Α  ́272). 

 

 Διαδικασία 

Για την υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα, προβλέπεται λήψη Απόφασης 

του Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  

Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον 

αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία 

και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης 

αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα. 

 

 Επιπλέον Χρηματοδοτικά προγράμματα που προβλέπονται στο Νομοσχέδιο 

Επικουρικά άλλα δύο (2) χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας στα 

νησιά τα οποία θα προβλέπονται μέσα από το νομοσχέδιο είναι τα παρακάτω: 
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 Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας.  

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς που αποσκοπούν 

στη δίκαιη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας 

στην αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς, των σοβαρών διαταραχών λόγω της 

γεωγραφικής απομόνωσης, αλλά και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του 

νησιώτη επιχειρηματία. 

Θα παρέχει στήριξη επί του λειτουργικού κόστους της νησιώτικης επιχείρησης, 

πρόσβαση στην αγορά χρήματος, ενίσχυση εξωστρέφειας και εξαγωγών κοκ. 

 Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας.  

Παρέχεται η δυνατότητα να συσταθεί ταμείο χαρτοφυλακίου για τη χρηματοδότηση 

δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα 

της θαλάσσιας οικονομίας καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, του 

ναυτιλιακού ή/ και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και χρήση 

τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ανωτέρω τομείς». 

 

 Σχετικά  

Νομοσχέδιο υπό διαβούλευση 

Αιτιολογική Έκθεση  

 
2. «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα 

από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» 

 

 Τι αφορά 

Αφορά στην ενεργοποίηση του νέου Μέτρου 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς 
των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» για την 
στήριξη του τομέα ελαιολάδου 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

126.000.000 € 
 

 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
Φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

http://www.ando.gr/
http://www.opengov.gr/ynanp/wp-content/uploads/downloads/2020/11/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85_%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A0_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CE%98%CE%A0.pdf
http://www.opengov.gr/ynanp/wp-content/uploads/downloads/2020/11/%CE%91%CE%A3%CE%A5%CE%A1_%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3-%CE%91_11112020_%CE%A5%CE%A0%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A0_%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf
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 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται από την εγγραφή/ 

χαρακτηρισμό τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών & 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, έως και τη λήξη υποβολής φορολογικής δήλωσης έτους 2020 (εισοδήματα 

έτους 2019) και 

 έχουν στη νόμιμη κατοχή τους επιλέξιμη προσδιορισθείσα έκταση αγροτεμαχίων με 

καλλιέργειες ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας 

Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, όπως αυτή προκύπτει 

από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος χρήσης 2019 κατά το κλείσιμο του 

οικονομικού έτους 2020 

 Ύψος Ενίσχυσης 
 
Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγματοποιείται ανά δικαιούχο σύμφωνα με την κλάση 
εκταρίων της επιλέξιμης έκτασης. 
Το ύψος ενίσχυσης για κάθε κλάση επιλέξιμης έκτασης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ως εξής: 

 
 
 Περίοδος υποβολής 
 
Από 17-11-2020 έως 27-11-2020 
 
 Διαδικασία υποβολής 
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής πραγματοποιείται στην ειδική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και ειδικότερα στον ιστότοπο 

https://p2.dikaiomata.gr/M21.  

Πριν την υποβολή των αιτήσεων στήριξης-πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί πρέπει να 

προβούν σε εγγραφή για την απόκτηση των προσωπικών τους κωδικών στο σύστημα μέσω του 

ιστότοπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Πρόσκληση  
Εγχειρίδιο έγγραφής  
Σχετική Ιστοσελίδα  
 

 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/o89z4653pg-v7h_prosklisi.pdf
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-sto-plaisio-toy-metroy-21-ektakti-prosorini-stirixi-stoys
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3. Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας Βιολογικής παραγωγής (ΒΠ), 

 Τι αφορά 
 
Η πρόσκληση αφορά το σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής. Ειδικότερα, οι 

υποψήφιοι δύνανται να ενισχυθούν για τη συμμετοχή τους στα ακόλουθα δύο είδη βιολογικής 
παραγωγής («είδη πιστοποίησης»), τα οποία θεωρούνται διακριτά για τους σκοπούς του 
υπομέτρου:  

αα) Βιολογική φυτική παραγωγή 
ββ) Βιολογική ζωική παραγωγή 
 

 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

25.000.000 € 

 
 Ποσό ενίσχυσης 

 
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 1.000 €/εκμετάλλευση/έτος για κάθε είδος 

πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής και έως 2.000 €/εκμετάλλευση/έτος συνολικά και για τα 
δύο είδη πιστοποίησης (φυτική και ζωική παραγωγή). 
 
 Δικαιούχοι της Δράσης 

 
Απευθύνεται στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ, κατά το έτος εφαρμογής 
2019, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές 
και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα 
Πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής. 

Εάν οι δικαιούχοι ήταν ενταγμένοι και στις δύο δράσεις του υπομέτρου 11.1 το έτος 
εφαρμογής 2019, δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση για τα δύο ή για ένα από 
τα δύο είδη πιστοποίησης της Βιολογικής παραγωγής. 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του υπομέτρου είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. 
 
 
 Περίοδος υποβολής 

 
Από 9-11-2020 έως 18-12-2020 
 

 Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να υποβάλλουν την 
αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και 
στη συνέχεια να υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγονται 

 
 Περισσότερες πληροφορίες 

Πρόσκληση 
 
Σχετική Ιστοσελίδα 

 

 

http://www.ando.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/sites/default/files/prosklisi_3_1.zip
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-ypometroy-31-stirixi-gia-nees-symmetohes-se-systimata

