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Υπομέτρο 4.1 
«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

ΠΑΑ  2014 - 2020



Δράση 4.1.3               
«Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στη χρήση των ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του 

περιβάλλοντος»

ΠΑΑ             
2014 - 2020

Μέτρο 4
«Επενδύσεις σε 
υλικά στοιχεία 

του ενεργητικού»

Υπομέτρο 4.1 
«Στήριξη για 

επενδύσεις σε 
γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις»

Δράση 4.1.1                   
«Υλοποίηση επενδύσεων        

που συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα                   

της εκμετάλλευσης»

Σ Χ Ε Δ Ι Α    Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ    2 0 1 7



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Σύνολο 

πιστώσεων Δράση 4.1.1 Δράση 4.1.3

Σύνολο χώρας 316.000.000 € 295.158.000 € 20.842.000 €

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 28.287.819 € 26.422.076 € 1.865.743 €

• Ολόκληρη η επικράτεια της Ελλάδας Υπομέτρο 4.1    

• Υπουργική Απόφαση 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/τ. Β’/2017) Εθνική 
Νομοθεσία



ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά  

πρόσωπα

• Παραγωγοί

Νομικά   
πρόσωπα

• Ο.Ε. 
• Ε.Ε. 
• Ε.Π.Ε. 
• Α.Ε. 
• Ι.Κ.Ε.

Συλλογικά σχήματα

• Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
• Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
• Κοιν.Σ.Επ.

• Επιχορήγηση κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανώνΟικονομική 
στήριξη

• Έως το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνηςΧορήγηση 
προκαταβολής

• Μέσω εγγυητικής επιστολής τραπέζης, εφόσον καταβληθεί στην τράπεζα 
εγγύηση που αντιστοιχεί στο 100% της αιτούμενης προκαταβολής 

Πώς θα πάρω την 
προκαταβολή;

Ομάδες & Οργανώσεις

• Ομάδες Παραγωγών 
• Οργανώσεις Παραγωγών
• Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΝ [ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]

Να έχουν ηλικία από 18 έως 61 ετών

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (2017)

Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού αγρότη

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι

Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο (εσωτερικού ή εξωτερικού)

Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης

• Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων ως Επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι)

• Να είναι Νέοι Γεωργοί (Υπομέτρο 6.1 ή Μέτρο 112)
Δράση 4.1.1



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Το σύνολο της εκμετάλλευσης  να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης έτους 2017

Δράση  4.1.1:  Παραγωγική  δυναμικότητα  εκμετάλλευσης (ως  Τυπική  Απόδοση): ≥  8.000 €

Να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν

• Εξαίρεση: από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης για τα κοινοτικά πρότυπα εξαιρούνται οι
Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει 24
μήνες από την ημερομηνία της πρώτης τους εγκατάστασης

Εθνικές προδιαγραφές

• Οποιαδήποτε μεταβολή γίνει σε υφιστάμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση, λόγω επενδυτικών
παρεμβάσεων, οδηγεί στην υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές

• Βεβαίωση συμμόρφωσης εκδίδεται από την οικεία Δ.Α.Ο.Κ. και προσκομίζεται και κατά την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1
1 • Κτίρια και κατασκευές 

2 • Καινούργιος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 

3 • Πολυετείς φυτείες των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου

4 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

5 • Περίφραξη φυτειών

6 • Καινούργιο ανθοκομικό και μελισσοκομικό αυτοκίνητο 

7 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ & λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης

8 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού επικοινωνιών & γραφείου

9 • Γενικές δαπάνες  



ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [ΔΡΑΣΗ 4.1.1] 

1 • Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

2 • Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις  

3 • Θερμοκήπια 

4 • Δικτυοκήπια 

5 • Αποθήκες  & λοιποί  αποθηκευτικοί χώροι 

6 • Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση

7 • Περίφραξη  & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [ΔΡΑΣΗ 4.1.3]

• Φωτοβολταϊκά συστήματα
• Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας & αντλίες θερμότητας
• Ανεμογεννήτριες
• Καυστήρες βιομάζας
• Περίφραξη & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Ανανεώσιμες 

Πηγές 
Ενέργειας 

(ΑΠΕ)

• Κτιριακές εγκαταστάσεις & λοιπές κατασκευές
• Δεξαμενές
• Εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων
• Περίφραξη & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Προστασία 
Περιβάλλοντος

• Σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης - Τεχνική στήριξη
• Ενεργειακή μελέτη και μελέτη διάθεσης αποβλήτων
• Τοποθέτηση επεξηγηματικής πινακίδας

Γενικές                                 
Δαπάνες



ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 & 4.1.3] 

1 • Φ.Π.Α.

2 • Αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου, κηρηθρών και τελάρων μεταφοράς

3 • Ετήσια φυτά ή φυτά που εγκαθίστανται με σπορά ή φυτείες με παραγωγική ζωή < 4 ετών

4 • Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας (ανεμομείκτες, αντιχαλαζικά δίχτυα κ.α.)

5 • Μεταχειρισμένα επενδυτικά αγαθά

6 • Έργα πρασίνου και καλλωπισμού

7 • Πιστοποιήσεις (π.χ. AGRO, GLOBALG.A.P.)

8 • Δαπάνες γεωτρήσεων, άρδευσης και σύνδεσης εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας



ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ [συνέχεια] 

9 • Αγορά ελκυστήρα στην περίπτωση που υπάρχει μη αποσβεσμένος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση 

10 • Υπηρεσίες σύνδεσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο κ.λ.π. 

11 • Πάσης φύσεως φόροι, τέλη και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.α.

12 • Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες, έξοδα συναλλαγών και εγγυήσεων

13 • Εφαρμογές Η/Υ άσχετες με τις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και η ανανέωση αδειών χρήσης

14 • Δαπάνες ενταγμένες ή που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλα προγράμματα

15 • Αναμπέλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

16 • Κατασκευή αναβαθμίδων και περίφραξη βοσκοτόπων



Υποψήφιοι δικαιούχοι Ανώτατα όρια 
προϋπολογισμού 

Δράση 4.1.1

Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
έως 300.000 €

έως 500.000 €

Συλλογικά σχήματα
έως 500.000 €

έως 1.000.000 €

Δράση 4.1.3

Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
έως 150.000 €

έως 200.000 €

Συλλογικά σχήματα έως 500.000 €

Δράση 4.1.1  +  Δράση 4.1.3

Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα έως 500.000 €

Συλλογικά Σχήματα έως 1.000.000 €

ΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κατηγορίες υποψηφίων δικαιούχων Ποσοστό στήριξης
1. Νέοι Γεωργοί Μέτρου 6.1 (πρόσκληση 2016)

60%

2. Νέοι Γεωργοί Μέτρου 112 (πρόσκληση 2014)

3. Λοιποί 
υποψήφιοι

1. Δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους
2. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 και ικανότητες
3. Εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 

υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης την τελευταία πενταετία (2012 – 2016)
4. Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές
5. Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών
6. Δικαιούχοι σε μειονεκτικές2 περιοχές

50%
7. Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές

1Κατοχή πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
2Βάσει της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά



ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ίδια  
συμμετοχή

Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι  + ΔάνειοΔάνειο

• Ολοκλήρωση επένδυσης
• Υποβολή τελικού αιτήματος πληρωμής

Εντός 3 ετών                 
από την έκδοση            

της απόφασης ένταξης



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.

1η ΦΑΣΗ: 
Ηλεκτρονική 

υποβολή 
αίτησης        

(έως 5 Ιουνίου)

2. 2η ΦΑΣΗ 
Ηλεκτρονική 

υποβολή 
δικαιολογητικών 
(έως 5 Ιουλίου)

3. Διόρθωση, 
τροποποίηση ή 

ανάκληση 
αίτησης        

(έως 5 Ιουλίου)

4.
Υποβολή 
φυσικού 
φακέλου      

(έως 20 Ιουλίου)

5. Διορθώσεις 
μόνο για 
προφανή 

σφάλματα (μετά 
την οριστική 

υποβολή) 

• Μία αίτηση και για τις δύο Δράσεις (4.1.1 & 4.1.3)Πόσες αιτήσεις υποβάλλω;

• Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & ΚτηνιατρικήςΠού υποβάλλω;

• Έως 5 Ιουνίου (1η φάση)
• Έως 5 Ιουλίου (2η φάση) 
• Έως 20 Ιουλίου (υποβολή φυσικού φακέλου)  

Πότε υποβάλλω;



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1  

1 • Αξιολόγηση, βαθμολόγηση, έκδοση αποτελεσμάτων

2 • Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων (Γνωμοδοτική Επιτροπή)

3 • Σύνταξη Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου

4 • Ανάρτηση πίνακα, δημοσιοποίηση, ενημέρωση

5 • Υποβολή και εξέταση ενστάσεων (Επιτροπές Ενστάσεων)

6 • Επικαιροποίηση πίνακα αποτελεσμάτων  

7 • Ανάρτηση πίνακα, δημοσιοποίηση, ενημέρωση

8 • Έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δράση Βαθμολογία

Μέγιστη Ελάχιστη
Δράση 4.1.1 100 45
Δράση 4.1.3 100 33

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 [ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]
1. Παραγωγικός προσανατολισμός υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων

• Αιγο-προβατοτροφία
• Παραγωγή οπωροκηπευτικών
• Παραγωγή ζωοτροφών
• Καλλιέργεια ανθεκτικών φυτών στην κλιματική αλλαγή

1.1                                         
Τομείς προτεραιότητας 
εκμεταλλεύσεων 

• Βιολογικά 
• Ολοκληρωμένης διαχείρισης (π.χ. AGRO, GLOBALG.A.P.) 
• Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ

1.2                           
Εκμεταλλεύσεις που παράγουν 
πιστοποιημένα προϊόντα



2. Οικονομικό μέγεθος υφιστάμενης εκμετάλλευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 [συνέχεια]

• Τ.Α.: 15.001 € - 25.000 € 
• Τ.Α.:   8.000 € - 15.000 € 
• Τ.Α.: 25.001 € - 40.000 € 

2.1                                         
Τυπική Απόδοση (Τ.Α.)

• Συνολική Τ.Α. έως 15.000 €  και  συνολικό ύψος επένδυσης έως 60.000 € 
• Συνολική Τ.Α. μεγαλύτερη από 15.000 €  και  συνολικό ύψος επένδυσης 

μικρότερο του 4πλάσιου της Τ.Α.  

2.2                                        
Συσχέτιση Τυπικής Απόδοσης & 
συνολικού ύψους επένδυσης

Τυπική Απόδοση 
υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης

4πλάσιο 
Τυπικής Απόδοσης

Προϋπολογισμός 
επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός 
επενδυτικού σχεδίου

20.000 € 80.000 €
70.000 € 

(Μοριοδοτούμενο 
κριτήριο)

90.000 € 
(Μη μοριοδοτούμενο 

κριτήριο)



3. Δυναμική της εκμετάλλευσης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 [συνέχεια]

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (χωρίς παρακρατούμενες οφειλές)
• Ύπαρξη απαραίτητων αδειών
• Ιδιόκτητα ακίνητα και απαλλαγμένα βαρών 
• Ικανότητα κάλυψης (≥ 20% του προϋπολογισμού)

3.1                                    
Δυνατότητα υλοποίησης 
επενδυτικού σχεδίου

• Νέος Γεωργός του Υπομέτρου 6.1 (δικαιούχος ή επιλαχόντας) 
• Νέος Γεωργός του Μέτρου 112 (ΝΓ 2014)
• Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία άνω των 5 ετών και ηλικία έως 45 ετών 

3.2                                       
Δυναμική                          
του υποψήφιου

• Τίτλος σπουδών – πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 6,7,8 (Ε.Π.Π.)
• Τίτλος σπουδών – πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3,4,5 (Ε.Π.Π.)

3.3                                                  
Επίπεδο εκπαίδευσης                         
του υποψήφιου



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 [συνέχεια]
4. Είδος επένδυσης

5. Αύξηση παραγωγικότητας εργασίας

6. Αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντων

• Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  
• Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
• Εγκατάσταση νέων φυτειών 

4.1                                       
Κατηγορία επενδυτικών 
δαπανών

• Αύξηση του Δείκτη Τ.Α./Μ.Α.Ε. (άνω του 20%)
• Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή (π.χ. αμελκτικές 

μηχανές) 

5.1                                       
Ανθρώπινη Εργασία

• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προετοιμασίας για πρώτη πώληση της 
παραγωγής (ψυκτικοί θάλαμοι, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια, 
συσκευαστήρια)

6.1                    
Επενδύσεις που 
αναβαθμίζουν  ποιοτικά 
την παραγωγή



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.1 [συνέχεια]

7. Εισαγωγή / χρήση καινοτομίας

8. Κλάδοι προτεραιότητας Περιφέρειας

• Καινοτόμες επενδύσεις: 2% - 20% και άνω, επί του συνόλου των επενδύσεων
7.1                                       
Ενσωμάτωση καινοτομίας 
στην εκμετάλλευση

• Επιλογή 1: κτηνοτροφία, παραγωγή ζωοτροφών, θερμοκηπιακές καλλιέργειες
• Επιλογή 2: δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελοειδή, υπαίθρια οπωροκηπευτικά
• Επιλογή 3: μελισσοκομία, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

8.1                                               
Επιλογές                 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.3 [ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]

• Ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης
• Κάλυψη ενεργειακών αναγκών της εκμετάλλευσης
• Αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέργειας
• Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία

1.                               
Ανάγκες       
εκμετάλλευσης                 
σε ενέργεια

• Ποσότητα αποβλήτων που παράγει η εκμετάλλευση
• Τύπος επένδυσης
• Κατηγορία εκμετάλλευσης
• Αποδοτικότητα συστήματος διαχείρισης αποβλήτων

2.                                    
Διαχείριση                    
αποβλήτων

• Δυνατότητα υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
• Συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις                          

(Μέτρο 10 & 11 του ΠΑΑ 2014 – 2020)

3.                        
Δυναμική                                 
της εκμετάλλευσης



ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Προϋπολογισμός άνω των 15.000 €: έως τρεις αιτήσεις
• Προϋπολογισμός έως 15.000 €: μία αίτησηΠόσες αιτήσεις;

• Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & ΚτηνιατρικήςΠού υποβάλλω;

• Εντός 12 μηνών από την ημερομηνία απόφασης ένταξηςΠρώτη αίτηση πληρωμής

• Ηλεκτρονικά μέσω μελετητή, στο ΠΣΚΕ & σε φυσικό φάκελοΠώς  υποβάλλω;

• ΧΩΡΙΣ τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμήςΈως 500 €              
(προ Φ.Π.Α.)

• ΜΕ τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (κατάθεση μετρητών, e-banking κ.α.)Άνω των 500 €              
(προ Φ.Π.Α.)



ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

• Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας
• Μεταγραφή από το Υποθηκοφυλακείο

Ιδιόκτητο        
ακίνητο

• Αντίγραφο μισθωτηρίου
• Μεταγραφή από το Υποθηκοφυλακείο
• Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης: 15 ή 12 έτη (κατά περίπτωση)
• Συνιδιοκτησία εξ’ αδιαίρετου: εκχώρηση δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο
• Επικαρπία: να έχει ρητά οριστεί στη  σύμβαση σύστασης  πως η επικαρπία μπορεί να 

κληρονομηθεί  μετά το θάνατο του επικαρπωτή

Μισθωμένο          
ακίνητο

• Για επενδύσεις οι οποίες χωροθετούνται επί αγροτεμαχίου ή γηπέδου
• Για επενδύσεις οι οποίες ενσωματώνονται εντός γεωργικών κτιρίων ή κατασκευών

Νόμιμη κατοχή 
ακινήτου

• Επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για παραχώρηση του ακινήτου
• Ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης: 15 ή 12 έτη (κατά περίπτωση)

Παραχωρημένο        
ακίνητο



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1
• Να μην προβούν σε ενέργειες που θα μειώσουν τη βαθμολογία τους

2
• Να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κάθε χρόνο

3
• Να διατηρούν την Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης όχι μικρότερη των 8.000 € 

4
• Να διατηρούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας (φυσικά πρόσωπα) ή την έδρα (νομικά πρόσωπα και

συλλογικά σχήματα)

5
• Να ανταποκριθούν σε πρόσκληση κατάρτισης

6
• Να αναρτήσουν πινακίδα πριν από το πρώτο αίτημα πληρωμής 



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ [συνέχεια]

7 • Να υποβάλλουν πρώτη αίτηση πληρωμής εντός 12 μηνών από την απόφαση ένταξης 

8
• Να ολοκληρώσουν την επένδυση και να υποβάλλουν τελικό αίτημα πληρωμής εντός 3 ετών από 

την ημερομηνία έγκρισης

9 • Να διατηρούν για τουλάχιστον 5 έτη, από την ολοκλήρωση της επένδυσης, όλα τα παραστατικά

10 • Να καταχωρούν στα λογιστικά βιβλία όλες τις πράξεις σχετικές με την επένδυση

11
• Να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες υπηρεσίες, να αποδέχονται ελέγχους και 

να διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα ελέγχου

12
• Για κάθε μηχάνημα και εξοπλισμό είναι απαραίτητη η αποτύπωση του αριθμού σειράς ανάγλυφα

στο σώμα του σχετικού εξοπλισμού (όταν η συγχρηματοδοτούμενη αξία υπερβαίνει τα 1.000 €)

13 • Να γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία



• http://www.agrotikianaptixi.gr/ (Π.Α.Α.)
• http://www.minagric.gr/ (ΥΠ.Α.Α.Τ.)
• http://www.pde.gov.gr/ (Π.Δ.Ε.)
• http://www.metro121.gr/helpdesk41/ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

Διαδίκτυο

• Παπαθανασίου Βασίλειος, Γεωπόνος M.Sc.
Υπεύθυνος Υπομέτρου 4.1                     
Πανεπιστημίου 171, Πάτρα                                                                 
τηλ.: 2613 613711                                                                                     
e-mail: v.papathanasiou@achaia.pde.gov.gr

Δ.Α.Ο.Κ.     
Αχαΐας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.pde.gov.gr/
http://www.metro121.gr/helpdesk41/


ΠΑΑ  2014 - 2020

Παπαθανασίου Βασίλειος, Γεωπόνος M.Sc.
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας

Υπομέτρο 4.1 
«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
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