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 Υπομέτρο 4.1 – Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

ΔΡΑΣΗ 4.1.3 : «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος» 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2014 - 2020 
 

Σκοπός 

Στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή 

διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων καθώς και στην αξιοποίηση 

τους για παραγωγή ενέργειας. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 , ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής 

κατηγορίες: 

 

1. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα 

συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες 

θερμότητας, ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, περιφράξεις και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της 

κατηγορίας) 

2. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

(κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές απαραίτητες για τη 

διαχείριση αποβλήτων της εκμετάλλευσης, δεξαμενές, αγορά, μεταφορά και 

εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων, περίφραξη και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της 

κατηγορίας. 

3. 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:  

 

 Τις ανάγκες της εκμετάλλευσης σε ενέργεια 

 Τον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων 

 Τη δυναμική της εκμετάλλευσης 
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Προϋπολογισμός 

Α) Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων: 

 

Ανώτατο ύψος  

προϋπολογισμού 

150.000€ 

 

 

* Με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων 

και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος 

προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000€, με την 

προϋπόθεση ότι το πλέον των 150.000€, θα αφορά επενδύσεις διαχείρισης 

αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης. 

 

Β) Για συλλογικές επενδύσεις:  

 

Ανώτατο ύψος 

προϋπολογισμού 

500.000€ 

 

 

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 Από 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

