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Υπομέτρο 4.1 - Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

ΔΡΑΣΗ 4.1.1:  « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 

εκμετάλλευσης» 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2014 – 2020 

Σκοπός 
 
Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν: 
 

  Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

  Συλλογικά σχήματα (π.χ.  Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις 
Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί) 
 

Κριτήρια 

Επιλεξιμότητας 

Υποψηφίων 

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει: 
 
1.1 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη 

δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος 
της ηλικίας τους. 

1.2 Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 
2017. 

1.3 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. 
1.4 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 
1.5  Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο 

του εσωτερικού ή εξωτερικού εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. 

1.6 Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης. 
1.7 Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες      

(όχι νεοεισερχόμενοι)  ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1. 
 

2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει: 
 

2.1 Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 
2017. 

2.2 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 
2.3 Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2028. Στην 

περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει 
πρέπει να οριστεί/ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης 
στήριξης. 

2.4  Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση,  
εκκαθάριση. 

2.5 Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου πρέπει να έχουν 
κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. 
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3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα, όπως ομάδες 

παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και 
ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ πρέπει: 

 
3.1 Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο  μητρώο, όπως 

αυτό  ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
3.2  Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως 

νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος. 
3.3 Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το 

συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού 
προσώπου. 

3.4 Να εμφανίζουν τις τρεις προηγούμενες χρήσεις κερδοφόρο μέσο 
όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο 
εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών 
χρήσεων, τα συλλογικά σχήματα θεωρούνται νεοσύστατα και 
εξαιρούνται του περιορισμού. 

3.5 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 
3.6 Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση. 
 

 

Κριτήρια 

Επιλεξιμότητας 

Γεωργικής 

Εκμετάλλευσης 

Για να κριθεί επιλέξιμη μία γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει: 
 

 Να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 
2017. 

 Να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 
τυπική απόδοση) τα 8.000€, σύμφωνα με την ανωτέρω Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης. 

 Να πληρεί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορούν. Εξαιρούνται για 
χρονικό διάστημα 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. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1, ενισχύονται ενδεικτικά, δαπάνες στις εξής 
κατηγορίες: 
 
1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και 
εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές 
εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής 
μελιού και αποθήκες, 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, εργαστήρια 
ιστοκαλλιέργειας,  κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι 
απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής ) 
2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού (εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές 
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εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματα 
και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου 
μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.ά.) 
3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η 
εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.  
4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών. 
5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου. 
6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.  
7. Αγορά  και εγκατάσταση  Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών & γραφείου.  
8. Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών 
που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
 

Βαθμολογούμενα 

Κριτήρια 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν:  
 
• Τον παραγωγικό προσανατολισμό της εκμετάλλευσης  
• Το οικονομικό μέγεθος  
• Τη δυναμική της εκμετάλλευσης  
• Το είδος επενδυτικής δαπάνης  
•Την αύξηση της παραγωγικότητας  
• Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων  
• Την εισαγωγή / χρήση καινοτομίας  
• Τη συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας 

Προϋπολογισμός 

Α) Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων: 
 

Ανώτατο ύψος  
προϋπολογισμού 

 
                   300.000 € 

 
*Υπάρχει  δυνατότητα αύξησης έως και τις 500.000€, με την προϋπόθεση ότι 
η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του 
αιτούμενου προϋπολογισμού.  
 
Β) Για συλλογικές επενδύσεις:  

 

Ανώτατο ύψος  
προϋπολογισμού 

 
500.000 € 

 

** Υπάρχει δυνατότητα αύξησης έως και το 1.000.000€, με την προϋπόθεση 

ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού 

σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου 

προϋπολογισμού. 
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Ποσοστό επιχορήγησης 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΚΡΗΤΗ) : 50%  
Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να γίνει  60% στις παρακάτω περιπτώσεις:  

 Νέοι Γεωργοί με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και κατοχή πτυχίου- 
τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης (έως 41 ετών). 

 Εγκεκριμένοι στα Μέτρα 112 & 6.1 (Νέοι Γεωργοί 2014 &2016)  

 Συλλογικές επενδύσεις. 

 Ορεινές περιοχές 
 

Περίοδος υποβολής 

 
21/12/2017 έως 2/10/2018  
 

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

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510  

Fax.: 2810-360772  

E-mail: espa@proactive.com.gr 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα 

mailto:espa@proactive.com.gr

