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ΜΕΤΡΟ 4.1: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

 (ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) 

 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων αναµένεται να θέσει σε εφαρµογή το µέτρο 4.1 

«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις», στα πλαίσια του προγράµµατος αγροτικής 

ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 – 2020.  

Στα πλαίσια του προγράµµατος προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη 

βελτίωση της παραγωγής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, της ποιότητας, υγιεινής και καλής 

διαβίωσης των ζώων, µετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, προστασία εδάφους και 

νερών, χρήση ΑΠΕ και άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών. 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ:  

Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις: 

α) ∆ΡΑΣΗ 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 

εκµετάλλευσης». 

β) ∆ΡΑΣΗ 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος».  

Χορηγείται στήριξη για επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιµων µορφών ενέργειας όπως ο ήλιος, ο 

αέρας, η γεωθερµία, διαχείριση αποβλήτων και υποπροϊόντων αλλά και αξιοποίησης τους για 

παραγωγή ενέργειας. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Στα πλαίσια του Μέτρου προβλέπεται η ενίσχυση επενδύσεων που υλοποιούνται από φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα, καθώς και από συλλογικά σχήµατα µε γεωργική ιδιότητα. 

� Φυσικά πρόσωπα: 

• Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 60ο έτος. 

• Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι από ταµείο εσωτερικού ή εξωτερικού. 

• Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και να έχουν υποβάλλει ∆ήλωση κατά το τρέχον (2017) έτος. 

• Να έχουν την ιδιότητα του «ενεργού» γεωργού, ενώ για την ∆ράση 4.1.1 πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί. 

� Νοµικά πρόσωπα: 

• Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και να έχουν υποβάλλει ∆ήλωση κατά το τρέχον έτος 

υποβολής. 

• Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος για τους 

σκοπούς του προγράµµατος. 



• Για την ∆ράση 4.1.1 τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την 

άσκηση της γεωργίας. 

� Συλλογικά σχήµατα: 

• Να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

• Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως κοινός νόµιµος εκπρόσωπος 

για τους σκοπούς του προγράµµατος 

• Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις µε κερδοφόρο µέσο όρο αποτελεσµάτων προ φόρων και 

αποσβέσεων και κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 Ευρώ, σε περίπτωση µη ύπαρξης 

τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιµα. 
 

Επιπλέον βασική προϋπόθεση για την συµµετοχή στο Μέτρο και συγκεκριµένα για την ∆ράση 

4.1.1, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας τα 

8.000 Ευρώ, εκφρασµένη ως τυπική απόδοση, σύµφωνα µε την τελευταία Ενιαία ∆ήλωση 

Εκµετάλλευσης. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Ο ανώτατος συγχρηµατοδοτούµενος προϋπολογισµός κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ∆ράσεις αλλά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

� ∆ράση 4.1.1 

• Για φυσικά και νοµικά πρόσωπα έως 200.000 Ευρώ. Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός 

µπορεί να ανέλθει στις 300.000 Ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της 

εκµετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού, και έως 

500.000 Ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή 

θερµοκηπίων όλων των τύπων, µε την ίδια προϋπόθεση. 

• Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 Ευρώ. Το όριο αυτό µπορεί να ανέλθει έως και 

τα 1.000.000 Ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης να 

ανέρχεται τουλάχιστον έως το 25% του προϋπολογισµού. 

� ∆ράση 4.1.3 

• Για φυσικά και νοµικά πρόσωπα έως 150.000 Ευρώ. Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός 

µπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 Ευρώ, µε την προϋπόθεση η επένδυση να αφορά 

διαχείριση αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης.  

• Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 Ευρώ. Το όριο αυτό µπορεί να ανέλθει έως και 

τα 500.000 Ευρώ, µε την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης να 

ανέρχεται τουλάχιστον έως το 25% του προϋπολογισµού. 



Το κατά περίπτωση ποσοστό της αναλογούσας δηµόσιας επιχορήγησης, αναλύεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, υπό τους παραπάνω περιορισµούς, είναι οι 

ακόλουθες:  

• ∆απάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, όπως 

αποθήκες, θερµοκήπια, στάβλους, κλπ.  

• ∆απάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού υπολογιστών.  

• ∆απάνες για περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων. 

• ∆απάνες αγοράς µεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών  

• ∆απάνες αγοράς καινούργιου µελισσοκοµικού και ανθοκοµικού αυτοκινήτου 

• ∆απάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού για την αξιοποίηση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών κατασκευών.  

• ∆απάνες αγοράς, µεταφοράς, εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισµού και κατασκευής 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της 

εκµετάλλευσης.  

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 

 

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων, καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, θα 

καθοριστεί το προσεχές χρονικό διάστηµα, µε την έκδοση της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης. 

 
ΝΕΟΙ 

ΓΕΩΡΓΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΟΡΕΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΛΟΙΠΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

80% 85% 75% 75% 75% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – 

ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ 
70% 60% 60% 50% 50% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ,  ΚΡΗΤΗ & 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ   

60% 60% 60% 50% 50% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α & 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

50% 60% 60% 50% 40% 

ΑΤΤΙΚΗ 50% 60% 50% 40% 40% 


