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ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1:  «Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» 
 

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ  

 

ΚΩ∆.ΟΠΣ *   
 ΚΠΣ 2000-2006 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  . Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις σε επίπεδο 
Αγροτικής Εκµετάλλευσης 

 ΜΕΤΡΟ   .1. Επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 
Αρχηγοί γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
φυσικά, νοµικά πρόσωπα, συνεργαζόµενες 
εκµεταλλεύσεις 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2000 - 2006 

 ΠΕ∆ΙΟ/Α  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 111 Επενδύσεις στις Γεωργικές 
Εκµεταλλεύσεις 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σε χιλ. ΕΥΡΩ 

 Ποσό 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 
του 

Μέτρου 

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα 

   %Σ.Κ %∆.∆ %Σ.Κ %∆.∆ 

Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 841.492,107  96,70  27,67  

∆ηµόσια ∆απάνη (∆.∆.) 369.399,520  42,45 92,78 12,14 20,80 

Κοινοτική Συµµετοχή 
(ΕΓΤΠΕ-Π) 258.140,378 69,88% 29,66 64,84 8,49 14,53 

Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη 111.259,142 30,12% 12,79 27,95 3,66 6,26 

Ιδιωτική Συµµετοχή 472.092,587  54,25  15,52  
∆ανεισµός       
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Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ– ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων των γεωργικών και κτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων καλύπτει ένα µεγάλο ποσοστό από τις διατροφικές ανάγκες της χώρας µας.  

Η παραγωγή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων έχει σηµαντικά διαφοροποιηµένο κόστος λόγω 

της ιδιοµορφίας  των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της γεωµορφολογίας της χώρας µας. 

 

Σηµαντικά προβλήµατα των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι κατά κύριο λόγο ο 

πολυτεµαχισµός των αγροτεµαχίων, το µικρό µέγεθος του κλήρου, η χαµηλή τεχνική 

ενηµέρωση των γεωργών, η δυσκολία  στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών (ηλικιακή 

σύνθεση) και η σηµαντική επιβάρυνση από µηχανολογικό εξοπλισµό. Πέραν αυτών η 

ελεύθερη διακίνηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων συντείνει στον περιορισµό του 

γεωργικού εισοδήµατος των Ελλήνων παραγωγών λόγω µειωµένης ανταγωνιστικότητας. 

Παράλληλα στον τοµέα της εξαγωγής των Ελληνικών προϊόντων υπάρχει απορρόφηση σε 

εξειδικευµένη παραγωγή και σε προσδιορισµένη χρονική διάρκεια. 

Με το 2ο ΚΠΣ σε συνδυασµό κυρίως µε το Πρόγραµµα της Πρόωρης Συνταξιοδότησης 

έγινε σηµαντική προώθηση επίλυσης των προαναφεροµένων προβληµάτων και 

βελτιώθηκε σηµαντικά το οικονοµικό επίπεδο ορισµένων γεωργοκτηνοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων. Παραµένουν όµως προς επίλυση αρκετά σηµαντικά θέµατα. 

 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ -  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

Οι παρεµβάσεις του ΚΠΣ 2000-2006 έχουν  σαν στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα, τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσης 

εργασίας και παραγωγής των κατοίκων της υπαίθρου και ιδίως των γεωργών και των 

οικογενειών τους. 

  

Παράλληλα στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ υπάρχει η υποχρέωση πληρωµής των δεσµεύσεων 

που προέκυψαν από το Ε.Π. «Ανάπτυξη του Τοµέα Γεωργίας» -  Μέτρο 1.1. του 2ου Κ.Π.Σ. 

Με το παρόν  µέτρο ενισχύονται επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, µε τις οποίες 

επιδιώκονται ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους: 
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- Μείωση του κόστους παραγωγής. 

- Βελτίωση  ή και αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής. 

- Βελτίωση της ποιότητας. 

- 

ροώθηση της πολυαπασχόλησης στα πλαίσια πάντοτε δράσεων που αφορούν 

γεωργικά προϊόντα του  Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης. 

- ∆ιαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και 

καλής διαβίωσης των ζώων πέραν των ελαχίστων προϋποθέσεων που απαιτούνται. 

- Επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων για το περιβάλλον και για την υγιεινή και 

καλή διαβίωση των ζώων, στην περίπτωση θέσπισης νέων ελάχιστων 

προϋποθέσεων. 

Παράλληλα µε την πραγµατοποίηση των επενδύσεων θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε 

να µην επέλθει αύξηση της παραγωγής προϊόντων, τα οποία δεν βρίσκουν κανονικές 

διεξόδους στην αγορά. 

 

Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου καθιερώνονται οι ακόλουθες δράσεις/ 

καθεστώτα ενισχύσεων: 

∆ράση 1.1.1: Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής 

βιωσιµότητας. 

∆ράση 1.1.2: Καθεστώς ενισχύσεων σε µικρές  γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

∆ράση 1.1.3:  Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση δηµιουργίας πρότυπων 

αγροκτηµάτων. 

∆ράση 1.1.4:  Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση καινοτόµων δράσεων. 

∆ράση 1.1.5:  Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων 

του Μέτρου 1.1 του ΕΠ «Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας 1994-1999» της 2ης  

Προγραµµατικής Περιόδου. 

 

Η ένταση των ενισχύσεων για όλα τα νέα καθεστώτα (∆ράσεις 1.1.1 έως 1.1.4) 

προσδιορίζονται µε βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο ενασχόλησής του µε τη 

γεωργική δραστηριότητα και την περιοχή πραγµατοποίησης της επένδυσης και ορίζονται 

ως ακολούθως: 
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Περιοχή µόνιµης κατοικίας * 
∆ικαιούχος Ορεινές και 

µειονεκτικές περιοχές Λοιπές περιοχές 

Νέος γεωργός, ο οποίος την ηµεροµηνία 
εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητάς του δεν 
έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του και 
5ετία στην άσκηση της γεωργικής 
δραστηριότητας 

55% 45% 

Λοιποί δικαιούχοι 50% 40% 

*  Για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους, µονίµους κατοίκους πεδινών περιοχών,  λαµβάνεται υπόψη η 

περιοχή πραγµατοποίησης της επένδυσης. 

*  Τα ανωτέρω ποσοστά δύναται να αυξηθούν συναρτήσει της έκβασης του αιτήµατος της Ελλάδος να 

τροποποιηθούν τα άρθρα 7 του Καν. 1257/99 και 29 του Καν. 1260/99 µέσω της τροποποίησης ή 

αναθεώρησης του Καν. 2019/93, ή θα ισχύουν λοιπόν άλλα τροποποιηθέντα ποσοστά. 

 

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω καθεστώτα ενισχύσεων, ακολουθεί  η αναλυτική περιγραφή 

των στόχων, προτεραιοτήτων, περιορισµών, προϋποθέσεων, δικαιούχων και ανωτάτων 

ορίων επιλέξιµου κόστους επενδύσεων που το αφορούν. 

 

 

∆ΡΑΣΗ 1.1.1  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Το καθεστώς απευθύνεται στις εξής κατηγορίες εκµεταλλεύσεων: 

1. Οι µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις νέων γεωργών, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία 

από την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 

2. Φθίνουσες γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε προοπτικές ανάκαµψης. 

3. Εν δυνάµει βιώσιµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

4. Βιώσιµες µη ανταγωνιστικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 

5. Βιώσιµες ανταγωνιστικές για επενδύσεις που αφορούν την προσαρµογή των 

εκµεταλλεύσεων στα κριτήρια περιβάλλοντος, υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων 

και είναι διαφορετικά των ελαχίστων, καθώς επίσης και για παρεµβάσεις που 

αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ύδατος. 

 
Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί για επενδύσεις στη γεωργική εκµετάλλευση, που 

αφορούν : 

• την πρωτογενή παραγωγή,  
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• την πρώτη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων του παραρτήµατος Ι της 

συνθήκης. 

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επενδύσεις που αφορούν κυρίως στην κτηνοτροφία και 

πραγµατοποιούνται από γεωργούς, που έχουν τόπο µόνιµης κατοικίας σε ολόκληρη την 

επικράτεια εκτός των ορίων εφαρµογής επιχειρησιακών σχεδίων (ολοκληρωµένα 

προγράµµατα), από τη στιγµή που το αντίστοιχο καθεστώς θα αποτελεί αντικείµενο 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις περιοχές αυτές στα πλαίσια της εφαρµογής 

του Άξονα 7 (Μέτρο 7.11) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

 

Μια εκµετάλλευση νοείται ότι πραγµατοποιεί επενδύσεις, κυρίως στην κτηνοτροφία, 

εφόσον το ύψος των επενδύσεων, που προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν στον τοµέα 

αυτό, υπερβαίνει το 50% του συνολικού ύψους των επιλέξιµων επενδύσεων του  

Σχεδίου Βελτίωσης. 

 

Στόχος  

Το καθεστώς, σε συνδυασµό µε τις εθνικές κατευθύνσεις  προσανατολισµού για τη 

βελτίωση του οικονοµικού επιπέδου των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αποσκοπεί στην 

αειφόρο ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα, τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης και 

των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής των κατοίκων της υπαίθρου και ιδίως 

των γεωργών και των οικογενειών τους. 

 

∆ικαιούχοι 

Πέραν των όσων ορίζονται για τους δικαιούχους για τη συγκεκριµένη δράση στο Μέτρο 

1.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, οι δικαιούχοι πρέπει να είναι κάτοχοι και αρχηγοί 

γεωργικής εκµετάλλευσης και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Φυσικά  πρόσωπα 

α. Να είναι ενήλικα άτοµα µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα. 

β. Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (άρρεν–θήλυ) καθώς και τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις  ή έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές (άρρενες). 

γ.  Να µην  είναι συνταξιούχοι. 

δ.  Να διαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα, µε εξαίρεση τους νέους γεωργούς, 

κατά την έννοια του µέτρου 3.1. του Ε.Π., οι οποίοι υποχρεούνται να την 

αποκτήσουν σε τρία έτη από την ηµεροµηνία έγκρισης της  ένταξής τους σ’ αυτό. 

ε. Να έχουν την ιδιότητα του γεωργού ως ακολούθως: 
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• Εφόσον είναι µόνιµοι κάτοικοι ορεινής ή µειονεκτικής περιοχής ή µικρού νησιού 

του Αιγαίου Πελάγους θα πρέπει να αντλούν τουλάχιστον το 50% του συνολικού 

τους εισοδήµατος από αγροτικές δραστηριότητες (φυτική παραγωγή, 

κτηνοτροφία, δάση, αλιεία (πλην υπερπόντιας), υδατοκαλλιέργεια, 

αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, παραδοσιακή βιοτεχνία - χειροτεχνία) υπό τον όρο 

ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους εισοδήµατος προέρχεται από  

γεωργικές δραστηριότητες (φυτική παραγωγή - κτηνοτροφία) που ασκούνται στα 

όρια της αγροτικής εκµετάλλευσης και δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός 

της εκµετάλλευσης του άνω των 115 ηµεροµισθίων ετησίως.  

• Εφόσον είναι εργάτες γης, δασεργάτες, αλιεργάτες ή µικροεπαγγελµατίες και 

έχουν  τόπο µόνιµης κατοικίας ορεινό ή µειονεκτικό ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό 

διαµέρισµα, πληθυσµού µέχρι 2000 κατοίκους ή µικρό νησί πληθυσµού µέχρι 

3100 κατοίκους, θα πρέπει να αντλούν τουλάχιστον το 25% του συνολικού του 

εισοδήµατος  από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της 

γεωργικής τους εκµετάλλευσης. 

• Εφόσον είναι κάτοικοι αγροτικής περιοχής, στην οποία εφαρµόζονται 

ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, π.χ. αναδιάρθρωση καλλιεργειών, θα πρέπει ν' 

αντλούν τουλάχιστον το 25 % του συνολικού τους εισοδήµατος από γεωργικές 

δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον έχουν τουλάχιστον την ιδιότητα του κατά 

κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή αντλούν τουλάχιστον το 50% του 

συνολικού τους εισοδήµατος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα 

όρια της εκµετάλλευσης και δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες που ασκούν 

εκτός της γεωργικής εκµετάλλευσης άνω των 115 ηµεροµισθίων ετησίως. 

στ. Το µέσο οικογενειακό εισόδηµα, ανά ενεργό µέλος της οικογένειας, από όλους τους 

τοµείς της οικονοµίας να µη  υπερβαίνει το 100% του εισοδήµατος αναφοράς. 

 

Νοµικό πρόσωπο 

Εφόσον: 

- έχει νοµική προσωπικότητα, 

- από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητα είναι η άσκηση της 

γεωργίας, 

- είναι κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης από την αξιοποίηση της οποίας αντλεί 

τουλάχιστο το 50% των συνολικών του εισοδηµάτων, 
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- η πλειοψηφία του µετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα 

γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω για τα 

φυσικά πρόσωπα, 

- έχει έδρα την ευρύτερη περιοχή της εκµετάλλευσης. 

Συνεργαζόµενη εκµετάλλευση 

Εφόσον: 

- Τουλάχιστον τα 2/3 των µελών που την απαρτίζουν, που µπορεί να είναι φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα, πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω  

- Έχει σαν στόχο την: 

• πραγµατοποίηση συλλογικών επενδύσεων 

• αλληλοβοήθεια και συνεργασία των µελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση των 

κοινών µέσων παραγωγής, την ποιότητα, τη χρήση µεθόδων βιολογικής 

παραγωγής, τη διάθεση των προϊόντων και την πληροφόρηση. 

- Εµφανίζεται µε την µορφή οµάδας παραγωγών ή και νοµικού προσώπου. 

  

Ύψος επιλέξιµων δαπανών  

Το µέγιστο ύψος των επενδύσεων (συνολικό κόστος), που µπορεί να ληφθεί υπόψη στους 

υπολογισµούς των ενισχύσεων την περίοδο 2000-2006, δύναται να φθάσει: 

• κατά περίπτωση επένδυσης  

τα ανώτατα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 

• ανά Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) της εκµετάλλευσης  

τα 75.000 EURO 

• ανά εκµετάλλευση φυσικού προσώπου  

τα 225.000 EURO  

• ανά εκµετάλλευση νοµικού προσώπου και συνεργαζόµενης εκµετάλλευσης   

τα 600.000 EURO, υπό τον όρο ότι, ανά µέλος ή µέτοχο, δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τα ποσά που προκύπτουν κάθε φορά από την αναγωγή των ανωτέρω ορίων και του 

ποσοστού συµµετοχής στη σύσταση της εταιρείας ή της συνεργαζόµενης 

εκµετάλλευσης, χωρίς το ποσό αυτό συνολικά να υπερβαίνει τα 225.000 EURO. 
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∆ΡΑΣΗ 1.1.2  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
 

Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί σε µικρές  γεωργικές εκµεταλλεύσεις των οποίων ο 

κάτοχός τους είναι µόνιµος κάτοικος  ορεινών και νησιωτικών περιοχών  για επενδύσεις 

κυρίως στην κτηνοτροφία. 

 

Στόχος  

Το καθεστώς αποσκοπεί στην δηµιουργία των προϋποθέσεων, στα πλαίσια των οποίων οι 

µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε την πραγµατοποίηση των κατάλληλων επενδύσεων, 

θα αποκτήσουν: 

• Ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας, δηλαδή η γεωργική εκµετάλλευση θα αποκτήσει 

τουλάχιστο τα κριτήρια της φθίνουσας γεωργικής εκµετάλλευσης µε ενδείξεις 

οικονοµικής ανάκαµψης. 

• Τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση 

των ζώων. 

• Ο κάτοχός της  εκµετάλλευσης θα αποκτήσει επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. 

 

Οι ανωτέρω στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν το αργότερο σε τρία έτη από την 

ηµεροµηνία έγκρισης του Σχεδίου Βελτίωσης.  

 

∆ικαιούχοι 

Μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές 

ορίζονται στη ∆ράση 1.1.1 (Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων 

στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας) 

και είναι ηλικίας έως 52 ετών κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του Σχεδίου Βελτίωσης. 

Εποµένως, νέοι γεωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στο µέτρο 3.1 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος, δεν αποτελούν επιλέξιµη κατηγορία τελικών ωφελουµένων στο παρόν 

καθεστώς ενισχύσεων. 

 

Ύψος επιλέξιµων δαπανών 

Το µέγιστο ύψος δαπανών (συνολικό κόστος) που µπορεί να ληφθεί υπόψη στους 

υπολογισµούς των ενισχύσεων δύναται να φθάσει: 

• Κατά περίπτωση επένδυσης τα ανώτατα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του 

Υπουργού Γεωργίας. 

• Ανά εκµετάλλευση τα 25.000 EURO. 
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∆ΡΑΣΗ 1.1.3  ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ. 

 

Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί στο σύνολο της χώρας. 

 

Στόχος  

Με το καθεστώς αυτό ενθαρρύνονται ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και καινοτόµες 

ενέργειες, που θα αποσκοπούν στη δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµάτων, µε στόχο 

κυρίως τη διάδοση των ορθών γεωργικών πρακτικών πέραν των συνήθως εφαρµοζοµένων 

στην περιοχή και τη γνωριµία του αστικού πληθυσµού και ιδίως των νέων µε τη γεωργία. 

 

∆ικαιούχοι  

∆ικαιούχοι του καθεστώτος µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α.  Είναι νόµιµοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης ή γεωργικής έκτασης, η 

οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Έχει ενιαία ελάχιστη έκταση 50 στρεµµάτων. 

• ∆ιαθέτει βασική υποδοµή και κυρίως ευχερή οδική πρόσβαση. 

• Εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσα γεωργική εκµετάλλευση, πληροί τα 

ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και 

καλής διαβίωσης των ζώων. 

 

β  Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό του η 

ενασχόληση µε τις γεωργικές δραστηριότητες. 

 

γ.  Οι επενδύσεις που προγραµµατίζουν για την ανάπτυξη της γεωργικής εκµετάλλευσης 

ή της γεωργικής έκτασης, θα πρέπει: 

• Να είναι καινοτόµες, να προβλέπονται σε σχέδιο ολοκληρωµένης ανάπτυξης του 

συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου και να πραγµατοποιηθούν µετά την έγκρισή του 

• Εφόσον πρόκειται για επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις που ήδη λειτουργούν, θα πρέπει από την εκτέλεσή τους να 

επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: 

- Βιώσιµη εκµετάλλευση ελάχιστων απαιτήσεων σε µόνιµες θέσεις εργασίας, όσες 

προκύπτουν από την αναγωγή 1 θέσης ανά ύψος επένδυσης 75.000 EURO. 
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- Μείωση του κόστους παραγωγής µε παράλληλη αναδιάταξη της παραγωγής 

σε προϊόντα που έχουν ζήτηση για την προώθηση της πολυαπασχόλησης. 

- Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 

και καλής διαβίωσης των ζώων. 

- Από την πραγµατοποίησή τους δε θα προκαλείται αύξηση της παραγωγής 

προϊόντων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα  διάθεσης. 

• Εφόσον πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν, θα 

πρέπει να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι: 

- ∆ηµιουργία βιώσιµης εκµετάλλευσης ελάχιστων απαιτήσεων, σε θέσεις 

εργασίας, όσες προκύπτουν από την αναγωγή µίας (1) θέσης εργασίας ανά 

ύψος επένδυσης 75.000 EURO. 

- ∆ηµιουργία πολυαπασχόλησης µε την προώθηση προϊόντων και 

δραστηριοτήτων που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης και αφορούν 

γεωργικά προϊόντα του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης. 

- Ανάδειξη του φυσικού χώρου και τήρηση των κριτηρίων που προβλέπονται 

από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις συνθήκες καλής διαβίωση των ζώων. 

• Το επιλέξιµο ύψος των επενδύσεων (συνολικό κόστος) που λαµβάνεται υπόψη 

στον υπολογισµό των ενισχύσεων δεν υπερβαίνει : 

- Τα ανώτατα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατά 

περίπτωση επένδυσης. 

- Τα 75.000 EURO ανά ΜΑΕ. 

- Τα 600.000 EURO ανά δικαιούχο. 

• ∆εν ενισχύονται επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί από άλλα προγράµµατα ή 

προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το καθεστώς ενισχύσεων σε εκµεταλλεύσεις µε 

ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας του παρόντος µέτρου (∆ράση 1.1.1) ή από την 

Κ.Ο.Α. 

 

δ.  ∆ιαθέτουν οι ίδιοι ή ο νόµιµος εκπρόσωπός τους επαγγελµατική ικανότητα, κατά 

προτίµηση επιπέδου τουλάχιστον Τ.Ε.Σ. 
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∆ΡΑΣΗ 1.1.4 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
 

Το καθεστώς δύναται να εφαρµοσθεί πιλοτικά. 

 

Στόχος 

Η ενθάρρυνση της εισαγωγής στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις καινοτόµων δράσεων που 

αποσκοπούν κυρίως στη µείωση του κόστους παραγωγής, στη βελτίωση της ποιότητας και 

τη βελτίωση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, µε στόχο τη διάδοση της εφαρµογής τους 

στον ευρύτερο αγροτικό χώρο. 

 

∆ικαιούχοι 

Μπορούν να κριθούν φυσικά, νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές 

ορίζονται στο καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση δηµιουργίας πρότυπων 

αγροκτηµάτων. 

 

Ύψος επιλέξιµων δαπανών 

Το ύψος τους δεν υπερβαίνει: 

- Τα ποσά που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατά περίπτωση 

επένδυσης  

- Τα 75.000 EURO ανά ΜΑΕ 

- Τα 600.000 EURO ανά δικαιούχο 

 

 

∆ΡΑΣΗ 1.1.5 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

Με το καθεστώς προβλέπεται να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν από νοµικές 

δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν µέχρι την 31.12.1999 στα πλαίσια εφαρµογής του Μέτρου 1.1 

του «Ε.Π Ανάπτυξη του Τοµέα Γεωργία 1994-1999» και ειδικότερα των ενεργειών: 

- Καθεστώς ενισχύσεων για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε ένα Σ.Β. 

- Άλλα µέτρα υπέρ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (τήρηση λογιστικής). 

- Ενισχύσεις για συλλογικές και ατοµικές επενδύσεις για την παραγωγή ζωοτροφών και 

τη βελτίωση βοσκοτόπων. 

 

Οι δαπάνες έχουν πραγµατοποιηθεί ή επίκειται η ολοκλήρωση των πληρωµών τους από το 

Π.∆.Ε.  και οι όροι και τα ποσοστά ενίσχυσης  για µεν τις επενδύσεις και την τήρηση 
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λογιστικής είναι σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α. 351/99 και 277/97 στα πλαίσια του Καν. 2328/91, 

όπως αυτός αντικαταστάθηκε από τον Καν. (Ε.Ε.) 950/97 ενώ για την βελτίωση 

βοσκοτόπων και παραγωγή ζωοτροφών σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α 309/98 και 357/99.  

 
Θα τηρηθούν οι διαδικασίες ένταξης στο παρόν Μέτρο δια του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  Για να είναι δυνατή η ένταξη των σχεδίων µε βάση το 

νέο σύστηµα, πραγµατοποιείται έρευνα των στοιχείων των πληρωµών και  πιστοποίηση 

των έργων.  Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των στοιχείων,  η ∆/νση 

Προγραµµατισµού & Γ.∆. ενηµερώνει την ∆ιαχειριστική Αρχή,  η οποία θα ελέγξει τα 

Έργα/ Υποέργα προκειµένου να ενταχθούν στο Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με την 

οριστικοποίηση τους και την εισαγωγή  τους στο Ο.Π.Σ. θα ορισθεί και το ύψος των 

επιλέξιµων δαπανών.  Μέχρι τον Οκτώβριο του 2001 θα υπάρχει πλήρης εικόνα του 

φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. 

 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-∆ΕΙΚΤΕΣ 

Από το  σύνολο των 250.000 εκµεταλλεύσεων οι οποίες αποτελούν το πεδίο εφαρµογής 

των τεσσάρων πρώτων δράσεων του Μέτρου ως επιδεκτικές βελτίωσης του επιπέδου 

οικονοµικής βιωσιµότητάς τους, αναµένεται να ενισχυθούν επενδύσεις 7.000 

εκµεταλλεύσεων. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι να καταστούν οι εκµεταλλεύσεις 

βιώσιµες ανταγωνιστικές ή τουλάχιστον βιώσιµες µη ανταγωνιστικές. 

 
Όλα τα επενδυτικά σχέδια θα πληρούν τους όρους βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος 

και των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, κατά περίπτωση (ανειληµµένες 

υποχρεώσεις και νέοι δικαιούχοι). Παράλληλα τηρούνται οι όροι ισότητας ευκαιριών. 

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθµός εκµεταλλεύσεων 32.000 6.000* 
(38.000) 

11.000 ** 
(43.000) 

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ    

Ποσοστό (%) ωφελούµενων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στο σύνολο αυτών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Μέτρου 

 2,4 4,4 

* Αφορά νέες εντάξεις όπου θεωρούνται όσες εκµεταλλεύσεις άρχισαν να υλοποιούν σχέδιο 

βελτίωσης από την 1η Ιανουαρίου 2000 και µετά 

** Αφορά νέες εντάξεις όπου θεωρούνται όσες εκµεταλλεύσεις άρχισαν να υλοποιούν σχέδιο 

βελτίωσης από την 1η Ιανουαρίου 2000 και µετά 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφ. 3 «Χρηµατοδοτικοί πίνακες». 

 

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το Μέτρο θα εφαρµοσθεί από το Υπουργείο Γεωργίας – ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & 

Γ.∆. σε ολόκληρη τη χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις εφαρµογής του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος και του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. 

 

Για την εφαρµογή του Μέτρου θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Γεωργίας και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία θα προσδιορίζει το σύνολο των ρυθµίσεων και 

λεπτοµερειών εφαρµογής, που αφορούν την υλοποίηση  καθεστώτων ενίσχυσης για 

επενδύσεις στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις [Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο Ι του Καν. (ΕΚ) 1257/99], 

τόσο στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου, όσο και στα πλαίσια των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 

Η σχετική Κ.Υ.Α. πέραν των λεπτοµερειών παροχής των ενισχύσεων (διατιθέµενες 

πιστώσεις, προϋποθέσεις, επιλεξιµότητα υποψηφίων και επενδύσεων, ένταση ενισχύσεων, 

κλπ) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο παρόν 

Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, θα προσδιορίζει αναλυτικά: 

• τους κύκλους, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανοικτών προσκλήσεων υποβολής 

προτάσεων επενδυτικών σχεδίων καθώς και το περιεχόµενο των φακέλων 

υποψηφιότητας, 

• τη διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα, τα κριτήρια επιλογής (ένταξης/αποκλεισµού, 

κατάταξης, κλπ) και τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων κατάταξης των 

επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόµενα καθεστώτα ενισχύσεων,  

• τη διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσµάτων στους υποψηφίους, 

• το περιεχόµενο, τους όρους, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ανάληψης 

νοµικών δεσµεύσεων µε τους επιλεγέντες επενδυτές, 

• τους όρους, το χρονοδιάγραµµα και τις διαδικασίες πιστοποίησης, παρακολούθησης 

και ελέγχου της υλοποίησης, καθώς και παραλαβής των επενδύσεων, 

• τους όρους και τη διαδικασία πληρωµής των ενισχύσεων, 

• τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης, αναστολής και ακύρωσης των 

επενδυτικών σχεδίων, 
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• τα καθήκοντα και τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες κάθε εµπλεκοµένου φορέα 

στο σύστηµα εφαρµογής και διαχείρισης. 

 

Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες και βελτιωτικές παρεµβάσεις στο σύστηµα εφαρµογής των 

καθεστώτων ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, είναι οι ακόλουθες: 

• Κύκλοι προκήρυξης τουλάχιστον µία φορά το έτος κατά Περιφέρεια. 

• ∆ιενέργεια της αξιολόγησης ανά κύκλο προκήρυξης µε Γνωµοδοτική(ές) Επιτροπή(ές) 

που συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ή άλλων οργάνων κατά 

ρητή εξουσιοδότηση. 

• Ενδεχόµενη χρήση και εξωτερικών αξιολογητών στη διαδικασία αξιολόγησης. 

• Εφαρµογή κριτηρίων ένταξης των πράξεων που αντιστοιχούν σε κάθε κύκλο 

προκήρυξης από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ή άλλα 

εξουσιοδοτηµένα από αυτήν όργανα), σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Ν. 2860/2000 

• Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής µεµονωµένων επενδυτικών σχεδίων από τον 

Υπουργό Γεωργίας (ή άλλα όργανα κατά ρητή εξουσιοδότηση). 

• Αναλυτική παρακολούθηση της υλοποίησης από όργανα ή φορείς που θα επιλεγούν 

µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή από   Επιτροπές Παρακολούθησης 

Επενδυτικών Σχεδίων, που συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ή 

άλλων εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων) για συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια.    

 

Ε.  ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Τελικός ∆ικαιούχος του Μέτρου ορίζεται το Υπουργείο Γεωργίας - ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού & Γ.∆. 

 
 
ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελλο. 

  

Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

Για τις κρατικές ενισχύσεις του Καν. (ΕΚ) 1257/99 που περιλαµβάνονται στο παρόν µέτρο, 

δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 87 έως 89 της συνθήκης περί ανταγωνισµού ( βλ. 

άρθρα 51, 52 του Καν 1257/99). 

 


