
ΜΕΤΡΟ 04 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 



Κείμενο για διαβούλευση 

Α. ΔΡΑΣΗ 4.1.1. 

 Ενισχύσεις για την 

υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα της 

εκμετάλλευσης 

 

 

Β. ΔΡΑΣΗ 4.1.3. 

 Ενισχύσεις για την 

αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας 



Περιοχές εφαρμογής   

Οι Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της 

Ελλάδας 

 

 

 

 

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών. 

 



Επιλεξιμότητα Υποψηφίων 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και να μην έχουν 

υπερβεί το 60 ο έτος της ηλικίας τους. 
 

 Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι 

 

 Να έχουν υποβάλλει ΕΑΕ το έτος 2017  

 

 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού 

 

 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να 

είναι Νέοι Γεωργοί (δράση 4.1.1) 

 



Επιλέξιμοι υποψήφιοι ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
 Να έχουν υποβάλλει ΕΑΕ 2017 

 

 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 
 

 Να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστο 10έτη από το έτος υποβολής της 

ενίσχυσης. 

 

 Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση. 

 

 Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας (δράση 

4.1.1) 

 



 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ  

( ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις 

αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ) 

 
 Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο το οποίο ορίζεται από την 

ισχύουσα νομοθεσία 

 Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως 

κοινός νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος 

 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα 

 Να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο 

αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο των 30.000€. 

     Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται    

νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα. 

 Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, 

εκκαθάριση 



Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης 

 Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει 
περιληφθεί στην ΕΑΕ 2017 
 
 
 

 Η γεωργική εκμετάλλευση στην ΕΑΕ 2017 θα πρέπει να έχει 
ελάχιστη τυπική απόδοση 8.000€ (δράση 4.1.1)  

 

 Να έχουν ολοκληρώσει προηγούμενο Σχέδιο Βελτίωσης (Μέτρο 

121 ΠΑΑ 2007-2013) 



Πως υπολογίζεται η Τυπική Απόδοση 

 
Παραδείγματα 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τυπική Απόδοση /στρέμμα 

(€/στρ) 

ΒΑΜΒΑΚΙ 151,6 

ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 32,4 

ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ 41,1 

ΜΗΔΙΚΗ (ΤΡΙΦΥΛΙΑ) 147,4 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 158,3  

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ (Σπανάκι, Τομάτα, κλπ) 1177,5 

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 74 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 93 

ΒΟΟΕΙΔΗ 6-24 ΜΗΝΩΝ 619 

ΒΟΟΕΙΔΗ 2-6 ΕΤΩΝ 1068 

ΑΜΠΕΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 686,8 

ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 961,2 



Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

ΔΡΑΣΗ 4.1.1 (Κλασικά Σχέδια Βελτίωσης) 

 Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και 
κατασκευών 

      - Σταβλικές εγκαταστάσεις  

 - Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις 

 - Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων(ψυγεία ,ξηραντήρια κλπ) 

 - Αποθήκες 

 - Θερμοκήπια 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού 

 - Εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις (σιλό 
αποθήκευσης, συγκροτήματα συσκευασίας κλπ) 

 - Αυτοκινούμενα μηχανήματα (ελκυστήρες, συλλεκτικές κλπ) 

 - Μηχανήματα και εξοπλισμός (σπαρτικές, κατεργασίας εδάφους, 
ψεκαστικά, πλατφόρμες, GPS κλπ) 

 

 



Επιλέξιμες Δαπάνες 

 Αγορά καινούριου μελισσοκομικού και ανθοκομικού 

αυτοκινήτου 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των 

οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρων. 

 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη 

φυτειών 

 Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου που 

υλοποιούνται με τυποποιημένα θερμοκήπια ή θερμοκήπια 

τύπου υψηλού τολ ή θερμοκήπια χωρικού τύπου 

 Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής 

εκμετάλλευσης 

 Γενικές δαπάνες (άυλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου) 

 



Ενδεικτικά: 

 

 Η δαπάνη για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου 

 

 Κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων κατοικίας 

 

 Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 

 

 Ο Φ.Π.Α. 

 

 Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων 

 

 Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης που προϋπάρχουν στην 
εκμετάλλευση 

 

 Οι δαπάνες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος (δράση 4.1.2) 

 

 

 

Μη Επιλέξιμες Δαπάνες 



Λίγα λόγια για τις Επιλέξιμες δαπάνες 

 Να είναι καινούργιος ο εξοπλισμός 

 

 Να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της αίτησης 

 

 Οι Γεωργικοί Ελκυστήρες να έχουν ταξινομηθεί έως 3 χρόνια πριν 

 

 Αγροτικές Αποθήκες και αποθήκες αποθήκευσης μηχανημάτων και 

εξοπλισμού έως 100 m2 δεν χρειάζονται τεκμηρίωση. 

 

 Να τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή του ακινήτου (Ιδιόκτητο ή με 

συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο) 

 Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό 

επιθεώρησης  

 

 Να έχουν εξοφληθεί σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

 

 

 



Λίγα λόγια για τις Επιλέξιμες δαπάνες 

 

 

 

Α. Γεωργικά κτίρια και κατασκευές 

1. Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός παλαιών κτηρίων, τουλάχιστον 30 ετών  

     (άδεια δόμησης) 

 

- Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης - μεταφοράς - συναρμολόγησης του 

υφιστάμενου εξοπλισμού σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης δεν μπορεί να 

υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. 

 

2. Αγροτικές αποθήκες -> Δεν επιτρέπεται η χωροθέτησή τους εντός οικισμού 

3. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση περίφραξης φυτειών δεν μπορεί να υπερβαίνει  

    τις 10.000 ευρώ. 



Λίγα λόγια για τις Επιλέξιμες δαπάνες 

 

 

 

 Η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα που ταξινομείται ως Τ1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 125.000 

ευρώ  

 Η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα που ταξινομείται ως Τ2 ή Τ3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 

ευρώ 

 Η δαπάνη αγοράς παρελκόμενων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει 

αθροιστικά τις 40.000 ευρώ 

 Η δαπάνη αγοράς πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει 

αθροιστικά τις 55.000 ευρώ. 

 Η δαπάνη αγοράς αλυσοπρίονου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ  

 Ο προϋπολογισμός δαπανών για επενδύσεις i) σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: ελκυστήρας, παρελκόμενα 

ελκυστήρα,) και ii) εγκατάστασης πολυετών φυτειών, συμπεριλαμβανομένων των 

περιφράξεων αυτών, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(150.000 €). Από τον περιορισμό εξαιρούνται τα μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής που 

περιγράφονται στον πίνακα 4.10 του παραρτήματος 4 (Χορτοδετικές μηχανές αξίας 

μεγαλύτερης των 20.000 ευρώ ή ρυμούλκα με διάταξη αυτοφόρτωσης). 

Β. Μηχανολογικός εξοπλισμός  



Λίγα λόγια για τις Επιλέξιμες δαπάνες 

 

 

 

Γ. Λοιπός εξοπλισμός 

Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 

εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου 

μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις 4.000 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, 

συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού λογισμικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. 

Η δαπάνη για την αγορά εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες της εκμετάλλευσης (π.χ. εφαρμογή διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου) δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ. 

Η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ. 



Λίγα λόγια για τις Επιλέξιμες δαπάνες 
Εύλογο κόστος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Διαμόρφωση χώρου – ισοπέδωση  320 €/στρ. 

Ισοπέδωση  56 €/στρ. 

Περίφραξη αγροτεμαχίων μονίμων φυτειών  10 €/ τρέχον μέτρο 

Είδος φυτείας Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (€/στρ.) 

Ακτινίδια σε παλμέτα 548 

Αμυγδαλιά  154 

Βερικοκιά  170 

Βυσσινιά  186 

Γαρύφαλλα θερμοκηπίου  4.949 

Ελιά πυκνής φύτευσης και χαμηλού σχήματος  135 

Ελιά σε παραδοσιακούς ελαιώνες  99 

Θυμάρι  91 

Καρυδιά σε εμβολιασμένο υποκείμενο  200 

Καρυδιά σε σπορόφυτα 170 

Καστανιά καλλιεργούμενη (όχι η αυτοφυής)  145 

Κερασιά σε ελεύθερο σχήμα  195 

Κερασιά σε παλμέτα 670 

Ρίγανη  89 

Ροδιά κανονικής φύτευσης (5Χ4) ή 50 2ετή φυτά/στρ.  250 

Σπαράγγια  640 

Σταφύλια επιτραπέζια σε κύπελλο  140 

Σταφύλια επιτραπέζια σε υποστηριγμένα σχήματα  474 

Τσάι του βουνού  88 

Φουντουκιές  195 



Λίγα λόγια για τις Επιλέξιμες δαπάνες 
Γεωργικός Ελκυστήρας 

Η ιπποδύναμη και το είδος του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης 

προσδιορίζονται με την βοήθεια του αλγορίθμου TEMPORAL ENERGY REQUIREMENT 

SATISFACTION (TEReS) ο οποίος αναπτύχτηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

για τις ανάγκες του προγράμματος.  

 

Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου έχει ληφθεί υπόψη το είδος της καλλιέργειας, η έκτασή 

της και το κόστος εγκαιρότητας των επεμβάσεων 

Επενδυτικές Δαπάνες Ποσότητα Περιορισμός Δυναμικότητα 

Ελκυστήρας 
  

1 
Καλλιέργεια αροτραίων σε έκταση τουλάχιστον 

100 στρεμμάτων 
έως 70 hp 

1 

Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και 

αμπελώνων σε έκταση τουλάχιστον 20 

στρεμμάτων 

έως 60 hp 

1 

Εντατική εκτροφή τουλάχιστον 300 θηλυκών 

αιγοπροβάτων άνω του έτους ή 

Εντατική εκτροφή τουλάχιστον 80 αγελάδων για 

γαλακτοπαραγωγή 

έως 60 hp 

Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγόριθμου, ενισχύονται ελκυστήρες με τις εξής προϋποθέσεις: 



Ύψος Επιλέξιμου Προϋπολογισμού 

                    Δράση 4.1.1 

 

 Έως 200.000€ για φυσικά και νομικά πρόσωπα  

 Έως 300.000€ με την προϋπόθεση η τ.α της ΕΑΕ2017 τουλάχιστον 25% του 

αιτούμενου προϋπολογισμού 

 Έως 500.000€ για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή θερμοκήπια με την 

προϋπόθεση η τ.α της ΕΑΕ2017 τουλάχιστον 25% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού 

 Συλλογικές επενδύσεις max 1.000.000€ 

 

 

  

 



Ποσοστά Στήριξης (επιδότησης) 

Λοιποί 
Γεωργοί σε 
κανονικές 
περιοχές 

Γεωργοί οι οποίοι δεν 
έχουν υπερβεί το 45ο 
έτος της ηλικίας και 
διαθέτουν επαρκή 
επαγγελματικά 

προσόντα ή β) είναι 
δικαιούχοι μέτρων 
Νέων Γεωργών την 
τελευταία 5ετία. 

Συλλογικές 
Επενδύσεις 

Γεωργοί 
σε 

ορεινές 
περιοχές 

 

Γεωργοί σε 
περιοχές με 

φυσικά ή άλλα 
μειονεκτήματα 

 

Θεσσαλία, Δυτική 
Ελλάδα, Κεντρική 

Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος 
& Κρήτη 

 

50% 
 

60% 
 

60% 
 

60% 
 

50% 

Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη & ΄Ηπειρος 

 
50% 

 
70% 

 
60% 

 
60% 

 
50% 

Μικρά Νησιά Αιγαίου 
Πελάγους 

75% 80% 85% 75% 75% 

Στερεά Ελλάδα & Δυτική 
Μακεδονία 

40% 60% 60% 60% 50% 

Αττική 40% 50% 60% 50% 40% 



Δεσμεύσεις Δικαιούχων 

Δήλωση ΟΣΔΕ καθ όλη τη διάρκεια του 

επιχειρηματικού σχεδίου 

Διατήρηση της αρχικής παραγωγικής 

δυναμικότητας 

Διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (>60%)       12 ΜΟΡΙΑ 

 - Αιγοπροβατοτροφία 

 - Παραγωγή οπορωκηπευτικών 

 - Παραγωγή  ζωοτροφών 

 - Καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ        

     Τυπική απόδοση εκμετάλλευσης από 8000 έως 40000 €     5 ΜΟΡΙΑ 

 Σχέση επένδυσης – τυπικής απόδοσης          15 ΜΟΡΙΑ  

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Δυναμική της εκμετάλλευσης και του δικαιούχου   26 ΜΟΡΙΑ 

  

 Είδος επενδυτικής δαπάνης        8 ΜΟΡΙΑ 

  

 Αύξηση παραγωγικότητας       5 ΜΟΡΙΑ 

   

 Αύξηση προστιθεμένης αξίας προϊόντων     5 ΜΟΡΙΑ  

 

 Εισαγωγή/ χρήση καινοτομίας       5 ΜΟΡΙΑ  

 

 Βαθμολογία περιφέρειας             14 ΜΟΡΙΑ  

 



 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


