
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1 

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

στην προστασία του περιβάλλοντος» 

 

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και 

ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας. 

Η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 

στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων καθώς 

και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, ενεργοί 

γεωργοί, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά πρόσωπα που  έχουν υποβάλει Ενιαία 

Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το 2017. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης 

αποβλήτων της εκμετάλλευσης. 

2. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και 

υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης. 

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες 

αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες 

πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της 

εκμετάλλευσης. 

4. 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. 

 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων 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€. 

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000€. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί 

να ανέλθει έως και τις 500.000€, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της 

τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του 

αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις 

κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 

150.000€. 

 



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα 

 ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

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 τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου 

Βελτίωσης, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Πιο συγκεκριμένα μετά την 

έκδοση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης είναι δυνατή η χορήγηση 

προκαταβολής η οποία δεν θα υπερβαίνει το 50% της εκάστοτε υπολειπόμενης 

Δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης. 

Η λήψη προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης 

εγγύησης από τον δικαιούχο που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης 

προκαταβολής. 


