
 

  ΔΡΑΣΗ 4.1.5:  

«Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη  

βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 
 

  Σκοπός ∆ράσης  
 

Σκοπός της Δράσης είναι: 

α) Η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η διευκόλυνση της 
αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η 
συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας 

β) Η βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των 
φυτοφαρμάκων και  

γ) Η διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, 
αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της 
βιοοικονομίας 

 

Στόχος της Δράσης είναι: 

Η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας 
ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει. 

 

  ∆ικαιούχοι  
 

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν: 
 

 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον 

κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

 

                           Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων  
 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει: 
 

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας 
τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022. 
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 
4. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας 
5. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης 
6. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 

6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν 
είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης 



 

από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο 

πίστωσης. 

 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει: 
 
1. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022 
2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα 
3. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν 

ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.  
4. Να είναι δικαστικά φερέγγυα. 
5. Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου 

εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας. 

 

                   Κριτήρια Επιλεξιμότητας Γεωργικής Εκμετάλλευσης  
 
Για να κριθεί επιλέξιμη μία γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει: 
 
1. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί σε παραδεκτή Ενιαία Αίτηση 

Ενίσχυσης του έτους 2022. 

2. Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο 

μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των: 

2.1. Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. 
2.2. Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας. 
2.3. Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 
κυψέλες. 

3. Να πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά.  

4.  Η συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση πρέπει επιπλέον να τεκμηριώνει: 

4.1. Πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και οριοθετημένα. 
4.2. Λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 

 
 

                                       Επιλέξιμες Δαπάνες  
 

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5, ενισχύονται ενδεικτικά, δαπάνες στις εξής κατηγορίες: 

 

1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών 

και συγκεκριμένα: 

Σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για 
πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, περιφράξεις και 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, 
προπαρασκευασμένοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών συνολικού εμβαδού έως 50 τ.μ. και ανώτερου κόστους 
έως 300€/τ.μ., εργαστήρια ιστιοκαλλιέργειας, κάθε είδους ομβροδεξαμενή για την εξυπηρέτηση του ζωικού 
κεφαλαίου, κάθε είδους ομβροδεξαμενή για την εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ 
υπό προϋποθέσεις κ.ά. 
 
 



 

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και 
συγκεκριμένα: 

 Εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων (εξοπλισμός 

ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, 

συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, 

αποτεφρωτήρες κ.ά., εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, 

θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά., εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια 

όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.) 

 Αυτοκινούμενος εξοπλισμός (γεωργικοί ελκυστήρες των κατηγοριών Τ1, Τ2, Τ4, και C του άρθρου 

4 του Καν (ΕΕ) 167/2013,  χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών 

κ.α.),  φυτευτικές μηχανές, πατατοσυλλεκτικές, καροτοσυλλεκτικές, μηχανές συλλογής κρεμμυδιών, 

μηχανές συλλογής αρωματικών και ανθοκομικών φυτών, σταφυλοσυλλεκτικές, μηχανές συλλογής 

οπώρων, περονοφόροι φορτωτές, bobcat, μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της 

εκμετάλλευσης και ενσιροδιανομείς) 

 Μηχανήματα και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της ζωικής, φυτικής παραγωγής και 

μελισσοκομίας (κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, 

κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά., αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, 

σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήμα κ.ά.) 

 

3. Αγορά γης όμορων με «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια» έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών. 
 

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με 
τη χρήση σπόρου.  

 
5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων  
 
6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης 

παραγωγής ανθέων ή μανιταριών. 
 
7. Αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου 
 
8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, 

εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου 
 
9. Επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και συγκεκριμένα:  
Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – 
γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση), αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. 
 
10. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέεται άμεσα με την 
υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 



 

 

       Βαθμολογικά Κριτήρια  
 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν :  
 
• στον παραγωγικό προσανατολισμό της εκμετάλλευσης  
• στο οικονομικό μέγεθος  της εκμετάλλευσης 
• στη δυναμική της εκμετάλλευσης  
• στις επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους 
• στην εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και 

έξυπνη γεωργία 
• στη συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας 
• σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών 

 

          Προϋπολογισμός  
 

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη 
στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ.  
 
Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την 
προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 
έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. 
 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από 
το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 
ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει ή έχει υποβάλει περισσότερες της μίας 
αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2014 –2022, λαμβάνοντας υπόψη και τις συμμετοχές του 
φυσικού ή νομικού προσώπου σε άλλα νομικά πρόσωπα ή/και συλλογικά σχήματα που έχουν αιτηθεί ή/και 
υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1. 
  

      Ποσοστό Επιχορήγησης  
 

Το ποσοστό επιχορήγησης για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στο 50%.  
 

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να γίνει 60% στις παρακάτω περιπτώσεις: 
  

 Νέοι Γεωργοί με επαρκή επαγγελματικά προσόντα(έως 41 ετών). 

 Ενταγμένοι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία 

 Ορεινές περιοχές 
 

 Περίοδος Υποβολής  

15/3/2023-16/5/2023 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας µας. 
 


