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Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την 

εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς 

πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ.

Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι:

- η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας σε ένα ισχυρό 

και βιώσιμο αγρό-διατροφικό μοντέλο,

- η συνολικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας



Οι πέντε βασικές ομάδες Μέτρων του νέου ΠΑΑ :

- Ιδιωτικές Επενδύσεις στο γεωργικό & δασικό τομέα 

- Δημόσιες επενδύσεις στο γεωργικό & δασικό τομέα

- Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εκτός πρωτογενή τομέα

(διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της υπαίθρου και 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης)

- Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα προστασίας της 

παραγωγής και διασφάλισης του αγροτικού εισοδήματος

- Δομές υποστήριξης του αγρο-διατροφικού συστήματος και του 

δασικού τομέα



Ιδιωτικές Επενδύσεις στο γεωργικό τομέα – Σχέδια Βελτίωσης

- Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στο σύνολό του στις Περιφέρειες με 

αρμοδιότητες και πόρους. Οι Περιφέρειες συνδιαμορφώνουν σε 

συνεργασία με το Υπουργείο τα κριτήρια επιλογής και τους 

παραγωγικούς κλάδους που θα προτεραιοποιηθούν στη βάση 

μάλιστα των μελετών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) που έχουν 

εκπονήσει. 

- Περιλαμβάνει ξεχωριστή νέα δράση που στοχεύει στην ενίσχυση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (net metering), στη 

προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους 

παραγωγής.



Ιδιωτικές Επενδύσεις στο γεωργικό τομέα – Σχέδια Βελτίωσης

- Για πρώτη φορά προβλέπει την ενθάρρυνση και ενίσχυση 

επενδύσεων από συλλογικούς φορείς, ομάδες και οργανώσεις 

παραγωγών με κίνητρο υψηλά ποσοστά ενίσχυσης. 

- Κίνητρα για επενδύσεις από νέους αγρότες και παραγωγούς 

ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με αυξημένα ποσοστά 

ενίσχυσης.



Ιδιωτικές Επενδύσεις στο γεωργικό τομέα – Σχέδια Βελτίωσης

- Ενσωματώνει μια σειρά βελτιώσεων που αφορούν: 

- στον έλεγχο του εύλογου κόστους των επενδύσεων, 

- στην ισοβαρή κατανομή επενδυτικών δαπανών μεταξύ 

εξοπλισμού και λοιπών παραγωγικών δαπανών όπως για 

θερμοκήπια, στάβλους, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 

καθετοποίηση παραγωγής, κλπ., καθώς και 

- στην προτεραιοποίηση μέσω των κριτηρίων επιλογής σε 

βιώσιμες παραγωγικές επενδύσεις με αυξημένη 

προστιθέμενη αξία που στοχεύουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και στην 

εισαγωγή καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.   



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

Προτεραιότητα δίνεται  
στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών, της 
αιγοπροβατοτροφίας, την 
παραγωγή ζωοτροφών και 

στις 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 ΑΠΕ.



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

 αναθεωρημένα Σχέδια Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ).



Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδύσεων δύναται να αφορούν:
 Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, 

εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. 
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου 

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. 
 Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού 

αυτοκινήτου.
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των 

οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού 

για τη χρήση ΑΠΕ, διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων 
της εκμετάλλευσης.



Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδύσεων δύναται να αφορούν:
 Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, 

υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού 

για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης 
της εκμετάλλευσης.

 Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης.

 Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη 
που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού 
Σχεδίου Βελτίωσης.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών
εκμεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του ενεργού
γεωργού (Καν. 1307/2013), όπως αυτό έχει
εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών.
Επιπλέον 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 παρέχεται σε
ομάδες - οργανώσεις γεωργών και συνεταιρισμούς.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
(Για όλες τις δράσεις)

Η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
κατά το έτος που ορίζεται στη προκήρυξη.

 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.

Οι επενδύσεις να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί 
από άλλη πηγή.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ
• Δράση 1:
Απαιτείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 
σε όρους τυπικής απόδοσης  να είναι μεγαλύτερο από 
8.000 € (standard output) 

• Δράση 2 :
Εξετάζεται η 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



Αρχές κριτηρίων επιλογής :
Δράση 1:
 Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης με 

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

 Οι Ανάγκες Περιφέρειας σε κλάδους, συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
RIS3

 Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης (Τ. Α. 8.000-25.000 €).
 Η δυναμική της εκμετάλλευσης και του υποψηφίου δικαιούχου.
 Η φύση της επένδυσης με προτεραιότητα στη κτηνοτροφία, τα 

θερμοκήπια και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
 Η αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας.
 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων με επενδύσεις 

καθετοποίησης της παραγωγής.
 Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.



Αρχές κριτηρίων επιλογής :

Δράση 2:
 Το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος (δυνητικό και 

πραγματικό)
 Αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή εντός της 

Οδηγίας 91/676
 Η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος 

αφορά σε υδροβόρες καλλιέργειες
 Η επένδυση άρδευσης επηρεάζει ύδατα των οποίων η 

κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότερο από καλή 
(Οδηγία 2000/60)



Αρχές κριτηρίων επιλογής

Δράση 3:
• Οι ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευσης, όπως:
Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη 

σταβλική εγκατάσταση 
Η χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις

• Ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων
• Δυναμική της εκμετάλλευσης/του συλλογικού 

σχήματος και του υποψηφίου δικαιούχου



Ποσοστά ενίσχυσης

 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
(περιφέρειες Βόρειου & Νότιου Αιγαίου)

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

 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς
Ελλάδας και Αττικής.

Δράση 2

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



Προσαύξηση Ποσοστών ενίσχυσης
Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται στις παρακάτω 
περιπτώσεις:

 σε νέους γεωργούς έως 80%
 σε συλλογικές επενδύσεις από συνεργατικά σχήματα έως 

85%
 σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά 

μειονεκτήματα έως 75%
 Για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ισχύουν τα 

ανώτατα ποσοστά, γεγονός που καθιστά πολύ ελκυστική την 
πρόσβαση των παραγωγών στο μέτρο.



Συνολικό κόστος επενδυτικών σχεδίων

Δράση 1

Δράση 2

Δράση 3

έως 500.000 ΕΥΡΩ στη βάση του 
οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης 
και της φύσης της επένδυσης

έως 150.000 ΕΥΡΩ

έως 150.000 ΕΥΡΩ και έως 200.000 
ΕΥΡΩ, για διαχείριση αποβλήτων

 Επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που αφορούν και στις τρεις δράσεις δύναται 
να έχουν συνολικό κόστος  500.000 ΕΥΡΩ, το οποίο για τις συλλογικές 
επενδύσεις συνδυαστικά δεν θα ξεπερνά τα 1.000.000 ΕΥΡΩ.

 Γενικά για συλλογικές επενδύσεις το συνολικό κόστος των επενδυτικών 
σχεδίων ανέρχεται έως 1.000.000 ΕΥΡΩ.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Χρήσιμες Συνδέσεις
http://www.agrotikianaptixi.gr/ -

νέο ΠΑΑ 2014-20 
(ειδικά κεφάλαιο 8: Περιγραφή Μέτρων)

http://www.minagric.gr

http://www.ead.gr


