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Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας
& Αλιευτικής Πολιτικής
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος              

Λαμία, 16 Μαρτίου 2023 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, 

τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, να υποβάλλουν αιτήσεις 
στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την 
ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την 
υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669). 

Στόχος της Δράσης 4.1.5 είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής 
οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή 
όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες της Xώρας, σύμφωνα με τον επόμενο 
πίνακα.

Κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια 

Περιφέρεια Πιστώσεις
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 17.200.000 €
Κεντρικής Μακεδονίας 33.660.000 €
Δυτικής Μακεδονίας 16.760.000 €
Θεσσαλίας 18.760.000 €
Ηπείρου 8.520.000 €
Ιονίων Νήσων 2.560.000 €
Δυτικής Ελλάδας 18.050.000 €
Στερεάς Ελλάδας 13.150.000 €
Πελοποννήσου 16.690.000 €
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Αττικής 2.760.000 €
Βορείου Αιγαίου 9.940.000 €
Νοτίου Αιγαίου 3.780.000 €
Κρήτης 18.170.000 €
Σύνολο 180.000.000 €

Α. Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον 
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00. 

Β. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων 
1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος 

στήριξης, πρέπει:
1.1.Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 

63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

1.2.Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
1.3.Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 
1.4.Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού 

ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας 
του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του 
Ν.1287/1982.

1.5.Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
1.6.Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι 

γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από 
την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι 
επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το 
μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το 
περιφερειακό όριο πίστωσης.

2. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ηλεκτρονική υποβολή 
του αιτήματος στήριξης, πρέπει:
2.1.Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
2.2.Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
2.3.Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την 

οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν 
την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

2.4.Να είναι δικαστικά φερέγγυα. 
2.5.Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 

50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

http://www.ependyseis.gr/


Γ. Επιλέξιμες Δαπάνες. 
Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 ενισχύονται οι κάτωθι επενδύσεις:
1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών 

κτιρίων και κατασκευών.
2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού.
3. Αγορά γης. 
4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση 

δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. 
5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών
6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση 

εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών. 
7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό 

φορτηγό). 
8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, 

εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου. 
9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
10.Γενικές Δαπάνες

Δ. Οικονομική στήριξη
1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη 

δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη 
μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά, 
δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή 
τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά. 

2. Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών 
προσώπων είναι τα 150.000 ευρώ ενώ μπορεί να ανέρθει έως τις 250.000 ευρώ, υπό 
προϋποθέσεις.

3. Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα 
με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων και των Περιφερειών ως εξής:



ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ  

Με 
πληθυσμό 
έως 3.100
κατοίκους

Με πληθυσμό 
άνω των 

3.100 
κατοίκων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΘΡΑΚΗ & 
ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ,
∆ΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑ, 

ΚΕΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ

ΟΣ
& ΚΡΗΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ & 
ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης α) δεν 
έχει υπερβεί το 41ο έτος της 
ηλικίας, διαθέτει επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα1 
και ικανότητες και 
εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική 
εκμετάλλευση ως υπεύθυνος 
της εκμετάλλευσης αυτής 
την τελευταία πενταετία ή β) 
έχει ενταχθεί ως δικαιούχος 
μέτρων Νέων Γεωργών 
(ΠΑΑ) την τελευταία 
πενταετία.

80% 70% 60% 60% 60% 50%

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 80% 70% 60% 60% 60% 50%

Γεωργοί σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα 
ειδικά μειονεκτήματα

80% 70% 50% 50% 50% 40%

Λοιποί γεωργοί σε κανονικές 
περιοχές

75% 70% 50% 50% 40% 40%

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

E. Θεσμικό Πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο της δράσης, στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες που οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ. αριθμ. 427/02-03-
2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός 
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την 
ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-
2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022» (Β΄ 1414), όπως τροποποιούμενη 
ισχύει κάθε φορά και η υπ. αριθμ. 534/13-3-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669), 
όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. 
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