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ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο  4.1.5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
            (ΠΑΑ) 2014-2022. 
 
 
  Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, ελεκεξώλεη ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο Ππόζκληζηρ εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ γηα ηελ 
ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 4.1.5  « Τινπνίεζε επελδύζεσλ κε ζηόρν ηελ 
αλζεθηηθόηεηα, ηε βησζηκόηεηα θαη ηελ ςεθηαθή νηθνλνκηθή αλάθακςε ησλ γεσξγηθώλ 
εθκεηαιιεύζεσλ» ηνπ Τπνκέηξνπ 4.1. « ηήξημε γηα επελδύζεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο» 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2022.  
 

Σηόσορ  ηηρ Δπάζηρ 4.1.5 είλαη ε επίηεπμε αλζεθηηθήο, βηώζηκεο θαη ςεθηαθήο νηθνλνκηθήο 
αλάθακςεο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 
πθηζηάκελεο αιιά θαη ηπρόλ κειινληηθέο ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο ή όπνηνπ άιινπ θηλδύλνπ 
πξνθύςεη.  
Πεπίοδορ και ηπόπορ ςποβολήρ αιηήζεων ζηήπιξηρ. 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ κία αίηεζε ζηήξημεο, ειεθηξνληθά, ζηνλ ηζηόηνπν 
http://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έωρ 16/05/2023 θαη ώξα 13:00.   
Επιλεξιμόηηηα Δικαιούσων  
1. Οη ππνςήθηνη θπζηθά πξόζσπα, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ζηήξημεο, 

πξέπεη: 

 Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, λα κελ έρνπλ ππεξβεί ην 63ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο θαη λα έρνπλ πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. 

 Να έρνπλ ππνβάιιεη παξαδεθηή Δληαία Αίηεζε Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2022. 

 Να είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη. 

 Να κελ είλαη άκεζα ζπληαμηνδνηνύκελνη από νπνηνδήπνηε ηακείν ηνπ εζσηεξηθνύ ή 
εμσηεξηθνύ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ αλαπεξίαο ηνπ 
άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3996/2011, όπσο ηζρύεη θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. γ ηνπ Ν.1287/1982. 

 Να κελ εθηίνπλ πνηλή θπιάθηζεο. 

 Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΜΑΑΔ σο επαγγεικαηίεο αγξόηεο ή λα είλαη λένη γεσξγνί ηνπ 
ππνκέηξνπ 6.1 γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξα έηε από ηελ απόθαζε 
έληαμεο ηνπο ζην κέηξν. Γελ είλαη επηιέμηκνη νη λενεηζεξρόκελνη επαγγεικαηίεο αγξόηεο κε 
εμαίξεζε όζνπο ππέβαιαλ αίηεζε ζηήξημεο από ην κέηξν 6.1., νη αηηήζεηο ηνπο θξίζεθαλ 
επηιέμηκεο αιιά δελ θαιύπηνληαλ από ην πεξηθεξεηαθό όξην πίζησζεο. 
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2. Οη ππνςήθηνη λνκηθά πξόζσπα ηνπ εκπνξηθνύ δηθαίνπ, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο ζηήξημεο, πξέπεη: 

 Να έρνπλ ππνβάιιεη παξαδεθηή Δληαία Αίηεζε Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2022. 

 Να είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη. 

 Να έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 31-12-2023. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 
δηάξθεηα δελ νξίδεηαη ή έρεη ιήμεη πξέπεη λα νξηζηεί ή λα αλαλεσζεί πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 
αίηεζεο ζηήξημεο. 

 Να είλαη δηθαζηηθά θεξέγγπα. 

 Να έρνπλ σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ 
θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο λα πξνέξρεηαη από ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο. 

Επιλέξιμερ Δαπάνερ  
ην πιαίζην ηεο Γξάζεο 4.1.5 εληζρύνληαη νη θάησζη επελδύζεηο: 

1. Ίδξπζε, κεηεγθαηάζηαζε, αλέγεξζε, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο γεσξγηθώλ θηηξίσλ θαη 
θαηαζθεπώλ. 

2. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνύξγηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ. 
3. Αγνξά γεο. 
4. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε πνιπεηώλ θπηεηώλ ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε δελ 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζπόξνπ. 
5. Πεξίθξαμε θαη δηακόξθσζε αγξνηεκαρίσλ θαη πεξίθξαμε θπηεηώλ. 
6. Αγνξά θαηλνύξγηνπ απηνθηλήηνπ κε ςπθηηθό ζάιακν γηα ηελ εμππεξέηεζε εθκεηάιιεπζεο 

παξαγσγήο αλζέσλ ή καληηαξηώλ. 
7. Αγνξά θαηλνύξγηνπ θνξηεγνύ απηνθηλήηνπ γηα ηε κεηαθνξά θπςειώλ (κειηζζνθνκηθό 

θνξηεγό). 
8. Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

εμνπιηζκνύ επηθνηλσληώλ θαη γξαθείνπ. 
9. Δπελδύζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ΑΠΔ. 
10. Γεληθέο Γαπάλεο. 

Οικονομική ζηήπιξη   
1. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαιύπηεηαη από ηε δεκόζηα 

δαπάλε θαη ηελ ηδησηηθή ζπκκεηνρή. Ζ δεκόζηα δαπάλε ρνξεγείηαη κε ηε κνξθή 
επηδόηεζεο θεθαιαίνπ από ην ΔΓΣΑΑ θαη ην Διιεληθό Γεκόζην, απνινγηζηηθά, δειαδή 
κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ επελδύζεσλ, ηελ εμόθιεζε ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ηνπο από ηα 
αξκόδηα όξγαλα, κε βάζε ηηο δαπάλεο πνπ θξίλνληαη επηιέμηκεο από απηά. 

2. Σν όξην ηνπ αηηνύκελνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηηο εθκεηαιιεύζεηο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ είλαη ηα 150.000 επξώ ελώ κπνξεί λα αλέιζεη έσο ηηο 250.000 επξώ, ππό 
πξνϋπνζέζεηο. 

3. Ζ έληαζε ελίζρπζεο θπκαίλεηαη από 40% έσο 50% γηα ηνπο δηθαηνύρνπο (εθηόο λήζσλ)  
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 Θεζμικό Πλαίζιο 
Σν ζεζκηθό πιαίζην ηεο δξάζεο, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο πνπ 
νθείινπλ λα γλσξίδνπλ νη ππνςήθηνη, είλαη ε ππ. αξηζκ. 427/02-03-2023 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ε ππ΄αξηζκ. 534/13-03-2023 πξόζθιεζε (ΑΓΑ: 
67Ε4653ΠΓ-669) όπσο ηξνπνπνηνύκελε ηζρύεη θάζε θνξά. Δίλαη αλαξηεκέλεο ζηνπο 
δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ www.minagric.gr  θαη 
www.agrotikianaptixi.gr  θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (www.patt.gov.gr) 
ζηε δηαδξνκή: Δλεκέξσζε → Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο  2014-2020 → Τπνκέηξν   
4.1→ηήξημε γηα Δπελδύζεηο ζε Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεύζεηο (ρέδηα Βειηίσζεο  → Πξόζθιεζε 
γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο γηα ηε Γξάζε 4.1.5. (ΥΔΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ).  
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