
 

 

ΔΡΑΣΗ 4.1.1.:«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης», Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. 

 
1. ΣΚΟΠΟΣ 

Στόχος του Υπομέτρου 4.1.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όλων των τύπων 
γεωργίας, καθώς και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης 
ανέρχεται στα 295.158.000 € και αφορά στο σύνολο της Ελληνική Επικράτειας.  
 
2. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι του Μέτρου 4.1.1 δύναται να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά 
πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). 
Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. 

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 21/12/2017, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 
2/04/2018. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 

 Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά 
το τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο.  

 Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική 
απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. 

 Όλες οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν. Εξαιρούνται για χρονικό όριο 
μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών που εγκαθίστανται για 
πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που 
ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας. 

 Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει:  

 Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα. 

 Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 
 Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 Αίτηση για χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. 

 Δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων εκ προθέσεως με σκοπό την ένταξη στις δράσεις της παρούσας. 

 Τεχνητή δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ένταξη στις δράσεις της παρούσας. 

 Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις των οποίων οι κάτοχοι, την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν έχουν 
ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο πλαίσιο 
πρόσκλησης του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 και του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» όπως ισχύει κάθε φορά. 

 Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ 2007-2013 και η σχετική 
επιστροφή του ποσού εκκρεμεί. 

 Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 
 Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και 

κατασκευών. Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις 
προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και 



 

 

θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής, περιφράξεις και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή 
και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών, 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Ενδεικτικά, 
ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, 
μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων 
και φυτοπροστασίας κ.ά., 

 Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.  
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με 

σπορά στον αγρό.  
 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.  
 Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.  
 Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του 

Επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.  
 

5. ΎΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

a) Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός 
μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, 
σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου 
προϋπολογισμού  

b) Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 
1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού 
σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.  

 

6. ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

 

ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟ

ΥΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

ΘΡΑΚΗ & 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & 

ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
& ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗ 

Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 
41ο έτος της ηλικίας και διαθέτουν επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα ή β) είναι 
δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών την 
τελευταία 5ετία. 

80% 70% 60% 60% 50% 

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των 
περιοχών 

85% 60% 60% 60% 60% 

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 75% 60% 60% 60% 50% 

Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

75% 50% 50% 50% 40% 

Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές 75% 50% 50% 40% 40% 

 

Για την  ENERGY FINANCIAL GROUP 

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν 
μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν έργο τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και ακυρωθεί η οριστική προκήρυξη του. 


