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Υπομέτρα του Μέτρου 4 που εκχωρούνται στις Περιφέρειες 

4.1 : Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  

4.2: Στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών 
προϊόντων 

4.3 : Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της 
γεωργίας και της δασοπονίας 

4.3.1.  :Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

4.3.2.: Έργα αναδασμών 

4.3.3.: Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού 
οδικού δικτύου 

4.3.4.: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική 
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 



Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε  
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Δράση 1 
Υλοποίηση 

επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα 
της εκμετάλλευσης 

 

Δράση 2 
Υλοποίηση 

επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ύδατος 
 

Δράση 3 
Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στη 
χρήση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας καθώς 
και στην προστασία του 

περιβάλλοντος 

Ενισχύονται που 
συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα, με 
προτεραιότητα στον τομέα 
των οπωροκηπευτικών, της 
αιγοπροβατοτροφίας και 

την παραγωγή ζωοτροφών 
και καλλιέργειες 

προσαρμοσμένες στην 
κλιματική αλλαγή 

Ενισχύονται επενδύσεις 
που συμβάλουν στην 
εξοικονόμηση ύδατος και 
στην αειφόρο διαχείριση 
των υδατικών πόρων 
συμπεριλαμβανομένης και 
της αποθήκευσης του 
νερού σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Ενισχύονται επενδύσεις  που 
συμβάλλουν στην ορθή 

διαχείριση των 
κτηνοτροφικών αποβλήτων 

και στη στροφή προς μία 
γεωργία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα η 
οποία στηρίζεται στην αύξηση 
της χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. 



Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε  
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Δράση 1 
Υλοποίηση 

επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην 

ανταγωνιστικότητα 
της εκμετάλλευσης 

 

Δράση 2 
Υλοποίηση 

επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ύδατος 
 

Δράση 3 
Υλοποίηση επενδύσεων 

που συμβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ καθώς και 
στην προστασία του 

περιβάλλοντος 
Προϋπόθεση 

έναρξης δράσης 

 εκπλήρωση που αφορά στην εκ των 
προτέρων αιρεσιμότητα για την 
τιμολόγηση του αρδευτικού νερού η 
οποία αναμένεται μετά το τέλος του 
Σεπτεμβρίου 2016   

 αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). 



Δικαιούχοι 
 

 Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του 

ενεργού γεωργού (σύμφωνα με τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει 

εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

 

Επιπλέον μόνο  για τη Δράση 1 οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν ένα από 

τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 να είναι επαγγελματίες αγρότες  

 να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1  

 να είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της 

γεωργίας.  Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη 

μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών. 

Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 



Όροι επιλεξιμότητας 

 Κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης  

 Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και όχι συνταξιούχοι 

 τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις 
υλοποιούμενες επενδύσεις από  νέους γεωργούς  

 Οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
 να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Επιπλέον Δράση4.1.1 Δράση 4.1.2 

  το οικονομικό μέγεθος της 
εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής 
απόδοσης  να είναι μεγαλύτερο 
από 8.000 € (standard output)  

 Πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 46 του 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όταν πρόκειται για 
άρδευση δηλαδή στην εκμετάλλευση να 
πληρούνται οι όροι και οι υποχρεώσεις  όπως 
αυτά  προκύπτουν  ανάλογα με τον τύπο της 
επένδυσης και την κατάσταση των υδάτων όπως 
αυτή προσδιορίζεται βάσει των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών     



Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου δεν ενισχύονται: 
 
 Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 
 Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται 
 Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 

 
Επιπλέον για  

 
 Οι δαπάνες για αγορά ζώων 
 Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με 

σπορά 
 Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης 

 

Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Δράση 1 



Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  
 
 

Δράση 1 
προτεραιότητα στην 

αιγοπροβατοτροφία, 
οπωροκηπευτικά και 
στην παραγωγή 
ζωοτροφών και σε 
καλλιέργειες ανθεκτικές 
στην κλιματική αλλαγή 
 

οικονομικό μέγεθος  
(Τ. Α. 8000-25000) 
 
 Αύξηση ανθρώπινης 

εργασίας 
 

 Καινοτομία 
 
 Ανάγκες Περιφέρειας, 

RIS3 
 

 
 

 

 
Δράση 2 

Εξοικονόμηση ύδατος 
 

Εκμετάλλευση σε 
περιοχή εντός της 
Οδηγίας 91/676 
 

Εγκατάσταση 
συστημάτων 
εξοικονόμησης ύδατος 
σε υδροβόρες 
καλλιέργειες 

 
Επιρροή της επένδυσης 

άρδευσης σε ύδατα των 
οποίων η κατάσταση 
έχει χαρακτηριστεί 
λιγότερο από καλή  

 
 
 

Δράση 3 
 Θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες 
 

 Κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις με 
υφιστάμενη σταβλική 
εγκτάσταση  
 

 Χρήση ΑΠΕ σε 
υφιστάμενες 
γεωτρήσεις 

 
 Κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις που 
αποσκοπούν μείωση 
αερίων του 
θερμοκηπίου 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 



 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 
(περιφέρειες Βόρειου & Νότιου Αιγαίου) 

 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης.  

 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, 
Στερεάς Ελλάδας και Αττικής.  

 
Υπάρχει μεταβολή των ποσοστών ανάλογα με την κατάσταση 
του υδατικού σώματος και την δυνητική εξοικονόμηση ύδατος 

 
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον 
όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 75% στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 
 
 σε νέους γεωργούς ως ορίζονται στον Κανονισμό (αρθ. 2, παρ. ιδ) ή  σε νέους 

γεωργούς, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των 5 ετών που 
προηγούνται της αίτησης στήριξης. 

 
 σε συλλογικές επενδύσεις και ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια 

Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

Δράση 2 

Ποσά και Ποσοστά στήριξης 



Υπομέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

 
 

Δράση 1 
 

Συνολικό κόστος επενδυτικών 
σχεδίων έως 500.000 ΕΥΡΩ 

 

 

 

 
 

Δράση 2 
 
Συνολικό κόστος επενδυτικών 
σχεδίων  έως 150.000 ΕΥΡΩ 

 
 

 

 
Δράση 3 

Συνολικό κόστος επενδυτικών 
σχεδίων  έως 150.000 ΕΥΡΩ 
(200.000ΕΥΡΩ, για διαχείριση 
αποβλήτων) 

 

Ποσά και Ποσοστά στήριξης 

 
 Επενδυτικές δαπάνες που αφορούν και στις τρεις δράσεις δύναται να έχουν 

συνολικό κόστος  500.000ΕΥΡΩ, το οποίο για τις συλλογικές επενδύσεις 
(όπως αυτές ορίζονται στο Μέτρο 9) συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 
2.000.000ΕΥΡΩ  

 
 Γενικά για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 

σχεδίων ανέρχεται έως 2.000.000ΕΥΡΩ 
 

 



Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία  
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

4.2.1. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη 
με τελικό προϊόν εντός 
του  Παραρτήματος Ι 

(γεωργικό προϊόν) 

4.2.2. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εκτός του  

Παραρτήματος Ι  
(μη γεωργικό προϊόν) 

4.2.3. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων 

από επαγγελματίες 
αγρότες 



Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του  Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) 

Τελικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  Αρχικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  
1η μεταποίηση 

Δράση 4.2.1 

Οι τομείς είναι οι εξής: 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια  

 Γάλα  

 Αυγά  

 Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια) 

 Ζωοτροφές 

 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών) 

 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

 Οίνος 

 Οπωροκηπευτικά 

 Άνθη  

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

 Ξύδι 



Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του  Παραρτήματος Ι  (μη γεωργικό 
προϊόν) 

Ενδιάμεσο προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

Αρχικό  προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

1η μεταποίηση 2η μεταποίηση Τελικό προϊόν 
(εκτός 

Παραρτήματος Ι)  

Δράση 4.2.2. 

Οι τομείς είναι οι εξής: 

 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 

 Ζυθοποιία 

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 

 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 

 Μονάδες πυρηνελαιουργείων 

 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή προϊόντων αμπελοοϊνικής 

προέλευσης 

 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας 

και διατροφής 

 Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 

 Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 

 Αξιοποίηση παραπροϊόντων  

 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες 



Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες 

Ενδιάμεσο προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

Αρχικό  προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

1η μεταποίηση 2η μεταποίηση 
Τελικό προϊόν 

(εκτός 
Παραρτήματος Ι)  

Δράση 4.2.3. 

Αρχικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  
1η μεταποίηση 

Τελικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  

Οι τομείς είναι οι εξής : 

 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (παραγωγή κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και 

προϊόντων με βάση το κρέας, ) 

 Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) 

 Οίνος – Αμπελουργία (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών) 

 Οπωροκηπευτικά (παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών) 

 Ζυθοποιία 

 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής 

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

 Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 

 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) 



Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του  Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) 

Τελικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  Αρχικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  
1η μεταποίηση 

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του  Παραρτήματος Ι  (μη γεωργικό 
προϊόν) 

Ενδιάμεσο προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

Αρχικό  προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

1η μεταποίηση 2η μεταποίηση Τελικό προϊόν 
(εκτός 

Παραρτήματος Ι)  

Δράση 4.2.1 

Δράση 4.2.2. 

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες 

Ενδιάμεσο προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

Αρχικό  προϊόν  
(Παράρτημα Ι)  

1η μεταποίηση 2η μεταποίηση Τελικό προϊόν 
(εκτός 

Παραρτήματος Ι)  

Δράση 4.2.3. 

Αρχικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  
1η μεταποίηση 

Τελικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι)  



Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία  
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

4.2.1. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη 
με τελικό προϊόν εντός 
του  Παραρτήματος Ι 

(γεωργικό προϊόν) 

4.2.2. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εκτός του  

Παραρτήματος Ι  
(μη γεωργικό προϊόν) 

4.2.3. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων 

από επαγγελματίες 
αγρότες 

Δικαιούχοι 

Πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες επιχειρήσεις 
καθώς και 
μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός έως 
10.000.000 ΕΥΡΩ 

Πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Συνολικός 
προϋπολογισμός  έως 
5.000.000 ΕΥΡΩ 

Επαγγελματίες 
αγρότες, Νόμος 4235/ 
2014 (Α΄32), άρθρο 41  
 
 Συνολικός 
προϋπολογισμός έως  
300.000 ΕΥΡΩ 



Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση στους ανωτέρω κλάδους στο πλαίσιο 
του υπομέτρου 4.2.2, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή 
προϊόντος του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (γεωργικό προϊόν) και να 
αξιοποιούν τα προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη  που θα το μεταποιούν περαιτέρω, 
με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός παραρτήματος (δεύτερη 
μεταποίηση). 
 
Ο δικαιούχος μπορεί : 
 
- Να διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση γεωργικού 

προϊόντος 
- Να αιτηθεί υποδομή για πρώτη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος στο 

πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου 
 

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του  
Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν) 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ) 

 



Προβλέπονται οι εξής δράσεις οι οποίες θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο, 

λαμβάνοντας υπόψη χρηματοδοτήσεις από Κοινές Οργανώσεις Αγοράς και από άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα :  

 ιδρύσεις,  

 εκσυγχρονισμοί,  

 επεκτάσεις,  

 μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις 

μονάδων,  

 μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων  κ.λ.π. 

Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία  
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

Δεν είναι επιλέξιμα : 
 
           Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός 
           Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται 
           Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 

 



Όροι επιλεξιμότητας 

Δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης : 
 
 που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο 

παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ. 
 

 που αφορούν σε λιανικό εμπόριο 
 

 που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών 
 
 με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 10.000.000 € 
 με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 5.000.000 € 
 με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 300.000€ 
 
 Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που 

χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα. 
 

 που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις 
 
 Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί ή 

εκκρεμεί η έκδοση απόφασης καταλογισμού 

 για  4.2.1                                                                                                                                                                                  

 για  4.2.2                                                                                                                                                                                                  

 για το 4.2.3                                                                                                                                                                                                  

Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία  
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 



 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων  με 
μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον 
 

 Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ) 
 

 Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ) 
 

 Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 
 

 Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς  
 
 Χωροθέτηση της επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας, όπως 
προκύπτουν από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό ή και τις  RIS3. 
 

 Εξοικονόμηση ύδατος 
 

 Αύξηση θέσεων απασχόλησης 
 

 Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

Αρχές καθορισμού κριτηρίων βαθμολογίας 

 για 4.2.1                                                                                                                                                                                  

 για 4.2.1 και 4.2.2.                                                                                                                                                                                  

Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 



Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία  και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

 Άρθρο 44 του Καν. 
(Ε.Ε.) 702/2014 

 Καν. 
(Ε.Ε.)1407/2013, 
Ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας 

4.2.2. 

Συνολικός πρ/σμός έως  
5.000.000 ΕΥΡΩ 

4.2.3. 

 75%  Β.Α. , Ν.Α.  
 50%  Α.Μ.Θ., ΘΕΣΣ, 

ΗΠ, Δ.ΕΛΛ, Κ.Μ, 
Ι.Ν., ΠΕΛ, ΚΡ.  

 40% Δ.Μ., ΣΤ.ΕΛΛ, 
ΑΤΤ.  

 Άρθρο 44 του Καν. 
(Ε.Ε.) 702/2014 

 Καν. 
(Ε.Ε.)1407/2013, 
Ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας 

Μέγιστος συνολικός 
προϋπολογισμός για 
δικαιούχους 4.1 και 4.2  
έως 500.000 ΕΥΡΩ 

Συνολικός πρ/σμός έως  
300.000 ΕΥΡΩ 

4.2.1. 

 75%  Β.Α. , Ν.Α.  
 50%  Α.Μ.Θ., ΘΕΣΣ, 

ΗΠ, Δ.ΕΛΛ, Κ.Μ, 
Ι.Ν., ΠΕΛ, ΚΡ.  

 40% Δ.Μ., ΣΤ.ΕΛΛ, 
ΑΤΤ.  

Συνολικός πρ/σμός έως  
10.000.000 ΕΥΡΩ 

 Για  δικαιούχους που 
συνδέονται με 
συγχωνεύσεις 
οργανώσεων 
παραγωγών, 
τα ανωτέρω ποσοστά 
προσαυξάνονται κατά 
20 ποσοστιαίες 
μονάδες υπό τον όρο 
ότι η ανώτατη 
συνδυασμένη στήριξη 
δεν υπερβαίνει το 90% 

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης 



Υπομέτρο 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

Προϋπόθεση έναρξης υπομέτρου 

 εκπλήρωση που αφορά στην εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την τιμολόγηση 
του αρδευτικού νερού η οποία αναμένεται μετά το τέλος του Σεπτεμβρίου 2016   

 τα αναθεωρημένα ΣΔΛΑΠ. 

Στο πλαίσιο του υπομέτρου υποστηρίζεται η υλοποίηση τεχνικών έργων και 
συνοδευτικών μελετών όπως : 

 
 εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών 

υποστηρικτικών τους  υποδομών 
 

 ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
 
 Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω : 
o ταμίευσης νερού και συνοδών  αρδευτικών δικτύων 
o τεχνητού εμπλουτισμού 
o χρήση ανακυκλωμένων υδάτων 

Το υπομέτρο αφορά  σε δημόσια έργα,  και έχει ποσοστό ενίσχυσης 100% 



Υπομέτρο 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

Οι προτεινόμενες επενδύσεις είναι επιλέξιμες για στήριξη, εφόσον τηρούνται τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας του Άρθρο 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013  όπως :  
 
 Ύπαρξη Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη χρήση του έργου. 

 
 Να περιλαμβάνονται στο  σχετικό ΣΔΛΑΠ  ή διαφορετικά απαιτείται έλεγχος 

συμβατότητας με το ΣΔΛΑΠ από την αρμόδια Αρχή 
 

 Ύπαρξη υδρομετρητή σε περίπτωση που δεν υπάρχει να αποτελεί μέρος της 
επένδυσης 
 

 Σε περίπτωση βελτιώσεων σε υφιστάμενες υποδομές άρδευσης θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται Ελάχιστη Δυνητική Εξοικονόμηση νερού της τάξης του 10% για όλη 
την Επικράτεια 
 

 Άλλες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 
ανάλογα την περίπτωση 

Όροι επιλεξιμότητας 



Υπομέτρο 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων 

 Βαθμός περιβαλλοντικής απόδοσης  (% δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος). 
Προκρίνονται  έργα που στοχεύουν σε μεγάλες εξοικονομήσεις ειδικά σε περιοχές 
όπου πρέπει να επιτευχθεί καλή κατάσταση των υδατίνων σωμάτων αλλά και σε 
προστατευόμενες περιοχές. Επίσης τα έργα που προτείνονται στα ΣΔΛΑΠ ως 
συμπληρωματικά Μέτρα παίρνουν επιπλέον βαθμούς στην επιλογή. 
 
 Αρχή της οικονομικής ευστάθειας των έργων (κόστος-όφελος). 

 
• Μέγεθος επένδυσης σε σχέση με την αρδευόμενη περιοχή και συνεπώς το 

γεωργικό εισόδημα 
• Μέγεθος της επένδυσης σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού 

 
 Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης 

 
 Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την 

άμεση εφαρμογή των επενδύσεων (μελέτες και ειδικές αδειοδοτήσεις). 
 
 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 



Υπομέτρο 4.3.2 Έργα Αναδασμών 

Η αντιμετώπιση του μικρού και κατακερματισμένου κλήρου με σκοπό την αύξηση της 
βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές που θα εφαρμόζονται 
αναδασμοί, την αύξηση της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας των 
αγροτικών περιοχών 

Στόχος της δράσης 

Η δράση αφορά σε : 
 
 Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα παράλληλα 

έργα αυτών 
 Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών 

Το υπομέτρο αφορά  σε δημόσια έργα  και έχει ποσοστό στήριξης 100% 

Ποσοστά στήριξης 



Υπομέτρο 4.3.2 Έργα Αναδασμών 

Η σχετική επένδυση υποδομής θα πρέπει να : 
 
 Είναι ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Αναδασμού της Περιφέρειας. 
 Αφορά σε  

• Εκούσιους και υποχρεωτικούς αναδασμούς λόγω παραμεθορίου, με τα 
παράλληλα έργα αυτών 

• Παράλληλα έργα σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών. 
 Είναι συμβατή με τις οδηγίες 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη 

νιτρορύπανση και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  

Όροι επιλεξιμότητας 

Προτεραιότητα δίνεται σε έργα που αφορούν: 
 
 Κατασκευή παράλληλων έργων σε περιοχές περατωθέντων αναδασμών. 
 Μεγαλύτερη μέση ιδιοκτησία, που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της 

ιδιοκτησίας μετά τη μελέτη  αναδασμού. 
 Περιοχές με αγροτεμάχια με μέσο όρο έκτασης μικρότερο από 15Ha για την 

καλλιέργεια αροτραίων, με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητάς τους. 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 



Υπομέτρο 4.3.3  Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου   

Βελτίωση της πρόσβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς η 
πρόσβαση/προσπέλαση και διάνοιξη των  δασών με δασοδρόμους – συμβάλλει 
στην   ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους 
για το κοινωνικό σύνολο καθώς και  στην προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που 
εγγυάται  την αειφόρο ανάπτυξη και την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Στόχος της δράσης 

Η δράση αφορά σε : 
 Μελέτες  και  Έργα Διάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις,  έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου, συνοδά αυτών 
έργα καθώς και υποδομές μετατόπισης μεταφοράς δασικών προϊόντων όπως 
κορμοπλατείες, σχοινογερανοί κ.λ.π. 

 Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα και δασικές οδούς στις οποίες έχει δωρεάν 
πρόσβαση το κοινό  ποσοστό στήριξης είναι  100% 

 Για τα ιδιωτικά έργα ισχύουν τα εξής ποσοστά ανά Περιφέρεια : 
• 75%  Β.Α. , Ν.Α 
• 50%  Α.Μ.Θ., ΘΕΣΣ, ΗΠ, Δ.ΕΛΛ, Κ.Μ, Ι.Ν., ΠΕΛ, ΚΡ.  
• 40% Δ.Μ., ΣΤ.ΕΛΛ, ΑΤΤ.  

Ποσά και ποσοστά στήριξης 



Υπομέτρο 4.3.3  Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου   

Ισχύουν οι ίδιοι όροι επιλεξιμότητας ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή 
δημόσιο) 

 Επικαιροποιημένη εγκεκριμένη μελέτη από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες 

 Ένταξη έργου στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας 

Όροι επιλεξιμότητας 

Ισχύουν οι ίδιες αρχές κριτηρίων ανεξάρτητα από τον δικαιούχο (ιδιώτης ή δημόσιο) 
και δίνεται προτεραιότητα σε : 
 

 Δάση και δασικές εκτάσεις, όπου η πυκνότητα του δασικού οδικού δικτύου δεν 

ξεπερνά τα 20 m/ha και μεταξύ αυτών δίνεται προτεραιότητα όσον αφορά τις 

διανοίξεις νέων δασικών οδών σε εκτάσεις που έχουν το πιο αραιό δασικό δίκτυο 

 Οδοί όπου έχει δωρεάν πρόσβαση το κοινό και οι οποίες εξυπηρετούν τις 

πολλαπλές λειτουργίες του δάσους 

 ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 

 όπου υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε δασικές περιοχές ιδιαίτερης σημασίας  

 περιοχές με εδαφοκλιματικά στοιχεία, που δυσχεραίνουν την πρόσβαση 

 πυρόπληκτες περιοχές 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 



Υπομέτρο 4.3.4  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη  
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις    

Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,  η ευκολότερη και ταχύτερη 
πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη 
μεταφορά των ευπαθών προϊόντων 

Στόχος της δράσης 

Η δράση αφορά σε : 
 Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή 
κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με 
υποχρεωτική την ασφαλτο-τσιμεντόστρωση. 
 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Το υπομέτρο αφορά  σε δημόσια έργα  και έχει ποσοστό ενίσχυσης 100% 



Υπομέτρο 4.3.4  Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη  
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις    

 Το έργο  υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση σε γεωργική 
γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση 

 
Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και 
αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. 

 

Όροι επιλεξιμότητας 

 Η ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και 
ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου. 

 Η σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα 

 Η συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό 
κατασκευή οδικό δίκτυο 

 Χωροταξικά κριτήρια (όπως περιοχές με φυσικές καταστροφές, ορεινές και 
μειονεκτικές περιοχές) 

 Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


