
 

 

ΔΡΑΣΗ 4.1.3.: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 
προστασία του περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Δράση 4.1.3. στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων 
και αποβλήτων καθώς και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 
ανέρχεται στα 128.000.000,00 € και αφορά στο σύνολο της Ελληνική Επικράτειας.  

 

2. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι του Μέτρου 4.1.3 δύναται να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά 
πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017. 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το 
τρέχον (2017) έτος υποβολής της αίτησης στήριξης από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.  

 Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.  

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, 
περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες 
επενδύσεις της εκμετάλλευσης.  

 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.  

 

5. ΎΨΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3. ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους 
υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:  

 για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων 150.000 ευρώ, 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 ευρώ.  

 για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 
500.000 ευρώ, 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 ευρώ. 

  



 

 

6. ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 

 

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% 

 

Με εκτίμηση για το ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη 
πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και 
τροποποιήσεις κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν έργο 
τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και ακυρωθεί η οριστική προκήρυξη του. 

Μαριλένα Μπάκα 
Διεύθυνση Τμήματος Ιδιωτικών Επενδύσεων &  
Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 103) 
φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6934-269192 
baka@energygroup.gr 
 

 Χρήστος Κυριακού 
Τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων & 

Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 118) 

φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6977-025900 

  kyriakou@energygroup.gr 
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