
          Αγαπητοί επισκέπτες του δικτυακού τόπου της  Αγροδιατροφικής ύμπραξης 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σας καλωσορίζω στο νέο  ηλεκτρονικό ενημερωτικό 

έντυπο (Νewsletter) της ύμπραξης. 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και την επίδραση τους στην λειτουρ-

γία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα μη-

νιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο με στόχο την έγκυρη ενημέρωση  κάθε ενδιαφε-

ρόμενου σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την 

εθνική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική εν γένει, του αγροτικού τομέα. 

Κάθε μήνα, θα εμπλουτίζουμε το newsletter με νέα που θα αφορούν στον αγροδιατρο-

φικό τομέα στοχεύοντας στην έγκαιρη και βέλτιστη ενημέρωση των Φορέων, υνεται-

ρισμών, Ομάδων παραγωγών και Νέων Αγροτών της περιοχής μας, για τη συνεχή  

ευαισθητοποίηση, υποκίνηση και  ενεργοποίηση τους. 

Αποτελεί δέσμευση της διοίκησης της ύμπραξης, η διαρκής αναζήτηση προοπτικών – 

πρωτοβουλιών – νέων δυναμικών προσεγγίσεων για τον πρωτογενή τομέα, προσφέρο-

ντας στον καθένα  τη δυνατότητα να ενημερώνεται διαρκώς για νέα προγράμματα, 

τρόπους χρηματοδότησης και δράσεις, να ανιχνεύει νέους τρόπους προβολής και 

προώθησης της επιχείρησής του και των προϊόντων του, και να παρακολουθεί τις εξε-

λίξεις στις ελληνικές και τις διεθνείς αγορές. 

Αυτή η πρωτοβουλία μας, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον περιφερειακό  ιστό του 

διαδικτύου και προσδοκούμε στο μέγιστο δυνατό όφελος για όλους μας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ι.Ν 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΖΑΚΙΣΗ 

Φαιρετισμός Προέδρου Αγροδιατροφικής ύμπραξης Π.Ι.Ν 

 Πρόγραμμα Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής 2020-2023 

        Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023 : 
 
-Τ.Α 320/41449/06.02.2020 "Σροποποίηση της υπ‟ αριθ. 1771/149520/2019 (Β 2736) υ-
πουργικής απόφασης „Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023‟." (ΦΕΚ Β΄ 
374) 
-Τ.Α 2340/223131/09.09.2019 “Σροποποίηση της με αριθ. 1771/149520/21-06-2019 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023”. (ΦΕΚ Β΄ 3550) 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση  μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελί-
δα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων (www.minagric.gr), από την 
1η Ιουλίου έως και την 10η επτεμβρίου κάθε έτους.  Σο πρόγραμμα ενίσχυσης των ε-
πενδύσεων των οινοποιητικών επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, 
στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών 
προϊόντων. 

Πηγή : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/oin 

ΙΟΤΝΙΟ 2020 

ΣΕΤΦΟ 1 

Ενημερωτικό Δελτίο 
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http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/%CE%92_2736_2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/%CE%92_2736_2019.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/fek374_oinos.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampeli/fek3550_oinos.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/oin


               Ανακοινώθηκε στις 20/05/2020 η 2η Προκήρυξη για το καθε-

στώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξια-

κού Νόμου 4399/2016. 

Περίοδος υποβολής από  21/5/2020  έως 31/7/2020 

Η Δράση αφορά την δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και 

Μικρές Επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις) που προτίθενται να πραγμα-

τοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150.000.000 € 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων Σο ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την 

υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος 

του φορέα, ήτοι:    α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ, 

                                 β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ. 

                                 γ. για Κοινωνικές υνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν..Επ.) του 

ν. 4399/2016 , καθώς και τους Αγροτικούς υνεταιρισμούς (Α), τις Ομάδες Παραγωγών 

(ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές υμπράξεις (ΑΕ) του ν. 4399/2016 στο ποσό των πενή-

ντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.  

Επιλέξιμοι Σομείς Δραστηριότητας είναι : Πρωτογενής τομέας, Kλάδος μεταποίησης, 

Kλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτή-

των εξυγίανσης, Κλάδος των μεταφορών, Kλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας, Κλάδος 

των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, Δραστηριότητες βιβλι-

οθηκών, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, Σομέας Σουρισμού. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Εξοπλισμός 

(Μηχανολογικός, ύγχρονων μηχανημάτων Μεταφορικά μέσα, λοιπός), Άυλα στοιχεία 

ενεργητικού (Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικών, κ.α), Δαπάνες συμβουλευτικής, υπο-

στήριξης, Δαπάνες εκκίνησης (για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις). 

     το πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη δυνατό-

τητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφορο-

ποίησης της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παρα-

γωγούς να προωθήσουν ευκολότερα τα προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα 

χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισό-

δημά τους και αφ‟ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυή-

σεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους. 

Με τον Καν (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 21ης 

Νοεμβρίου 2012 «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» 

έχουν συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, παλαιότεροι κανονισμοί (Καν (ΕΚ) 

509/2006 και 510/2006). Παράλληλα στον εν λόγω κανονισμό έχουν προστεθεί και άλλα 

σχήματα ποιότητας όπως οι προαιρετικές ενδείξεις «Προϊόν ορεινής παραγωγής», «Προϊόν 

νησιωτικής γεωργίας» κ.λ.π. 

Από το 2006 για τη χώρα μας είναι αρμόδιος για την έγκριση των υποβαλλόμενων από τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αιτημάτων ένταξης στο σύστημα ελέγχου, ο Ελληνικός Γεωργι-

κός Οργανισμός «ΔΗΜΗΣΡΑ» (AGROCERT),  καθώς και για την πιστοποίηση των εν λόγω 

προϊόντων και την τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων επιχειρήσεων και Μητρώου δικαιού-

χων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ. 

 ΠΟΠ και ΠΓΕ Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

-Κουµ-κουάτ Κέρκυρας (ΠΓΕ) Κέρκυρας, ταφίδα Ζακύνθου (ΠΟΠ) 

 -Ελαιόλαδο:   Ζάκυνθος (ΠΓΕ) Ζακύνθου, Κεφαλλονιά (ΠΓΕ) Κεφαλληνίας, Άγιος Ματθαί-

ος Κέρκυρας (ΠΓΕ) Κέρκυρας 

Διαδικασία υποβολής 

και αξιολόγησης 

φακέλου ΠΟΠ - ΠΓΕ 

ΕΠΙΠ 

 

Oι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν 

το φάκελο του αιτήματος 

καταχώρισης στην : 

Διεύθυνση υστημάτων 

Ποιότητας και 

Βιολογικής Γεωργίας,  

Σμήμα ΠΟΠ ΠΓΕ ΕΠΙΠ,  

Σαχ. Διεύθυνση: Λεωφ. 

Αθηνών 58,  

ΣΚ 104 41, Αθήνα,  

Email: pdo-

pgi@minagric.gr, 

 Επιχειρηματικότητα Β΄Κύκλος |Αναπτυξιακός 4399 /2016 ΜΜΕ 

 ΠΟΠ-ΠΓΕ -Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ ) 

AΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ  

ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ι.Ν. 

Εmail : 

ionian.agro@gmail.com 

www.ionianagro.com 

Tηλ. 2661362281 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/certified-business-registers?lang=el
http://www.elgo.gr/index.php/quality-assurance-of-agricultural-products/certified-business-registers?lang=el

