
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 

ΜΕΤΡΟ 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» 

(Σχέδια Βελτίωσης) 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων έχει 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, διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων 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. Ειδικότερα: 

� Φυσικά πρόσωπα: 

• Να έχουν συµπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 61

ο
 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 έτος 2017. 

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

� Νοµικά πρόσωπα: 

• Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε µε υποβολή ∆ήλωσης 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. 

Βασική προϋπόθεση συµµετοχής 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 - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Α. ∆ράση 4.1.1 

• Για φυσικά και νοµικά πρόσωπα έως 300.000 Ευρώ. Ο συγκεκριµένος προϋπολογισµός 

µπορεί να ανέλθει στις 500.000 Ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της 

εκµετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούµενου προϋπολογισµού. 

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

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

ανέρχεται τουλάχιστον έως το 25% του προϋπολογισµού. 

Β. ∆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 500.000 Ευρώ. 

Το κατά περίπτωση ποσοστό της αναλογούσας δηµόσιας επιχορήγησης, αναλύεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 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% 



 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων είναι οι ακόλουθες:  

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

αποθήκες, θερµοκήπια, στάβλοι, χώρους εξαγωγής και τυποποίησης µελιού κλπ.  

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

εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης.  

• ∆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, όπως φωτοβολταϊκά συστήµατα 

συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, αντλίες θερµότητας, γεωθερµικές αντλίες, ανεµογεννήτριες, 

καυστήρες βιοµάζας, δαπάνες περίφραξης και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους. 

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

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της εκµετάλλευσης.  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

∆εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες ο Φ.Π.Α, οι δαπάνες απλής αντικατάστασης, αγοράς ζωικού 

κεφαλαίου, αγοράς και εγκατάστασης ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται µε σπορά ή 

φυτειών µε παραγωγική διάρκεια κάτω των πέντε ετών, η κατασκευή ή διαµόρφωση κτηρίων 

κατοικίας ή κτηρίων που εµφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης, η αγορά αναλωσίµων, 

εργαλείων και εφοδίων. 

Επίσης, στις µη επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται η ενοικίαση και συντήρηση εγκαταστάσεων 

και εξοπλισµού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες της εκµετάλλευσης, οι δαπάνες χώρου και 

εξοπλισµού συσκευασίας και τυποποίησης µελιού, δαπάνες αγοράς εφαρµογών ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που δεν σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της εκµετάλλευσης και δαπάνες για την 

αγορά υπηρεσιών σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο.  

Τέλος, δεν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες, τα κόστη για την αγορά εξωτερικών αποθηκευτικών 

µέσων δεδοµένων, πρόσβασης σε υπηρεσίες cloud και φιλοξενίας ιστοσελίδων, κόστη τα οποία 

προκύπτουν από πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιµολόγησης – αυτοπαράδοσης, δαπάνες 

πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δηµοσιονοµικών επιβαρύνσεων, καθώς και τα έξοδα 

αµοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισµού και τα συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες που αφορούν 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, τραπεζικές προµήθειες, έξοδα συναλλαγών και εγγυήσεων. 

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται στο χρονικό διάστηµα από 21.12.2017 έως 05.06.2018. 


