
 

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2018 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 ΚΑΙ 4.1.3 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 
4.1 ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια Κρήτης 



ΣΤΟΧΟΙ  
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

βιώσιμων ελληνικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.  

 

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

 

Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου.  

 



ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ          
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

  

• ΔΡΑΣΗ 4.1.1 :      26.422.076     ΕΥΡΩ 

 

• ΔΡΑΣΗ 4.1.3  :        1.865.743     ΕΥΡΩ 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  :              28.287.819    ΕΥΡΩ 



ΔΡΑΣΗ 4.1.1  
 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 

ΣΤΗΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»  

 

 

 

 

 
 

 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
  

Περιφέρεια Κρήτης 



 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  
 
 
 

 

  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 

 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

                   

   ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ  

        ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

         ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,  

         ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ 

         ΕΝΩΣΕΙΣ, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.α 

 

 Περιφέρεια Κρήτης 



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:   
      Υποψήφιοι  Φυσικά  Πρόσωπα 

 

Ηλικία: 18-61 ετών 

 

Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2017 

 

Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού 

 

Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι  

 Περιφέρεια Κρήτης 



 Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι  

 

Συντάξεις αναπηρίας κρίνονται κατά περίπτωση. 

 

Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης. 

 

Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1                                      

να είναι     εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες 

αγρότες  ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



Νομικά Πρόσωπα του Εμπορικού 
Δικαίου 

 Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης  έτος 2017  

 

  Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 

 

Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική 
διαχείριση, εκκαθάριση. 

 

  Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια 
νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει να 
έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της 
γεωργίας. 

 Περιφέρεια Κρήτης 



 
Συλλογικά  Σχήματα  

Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις  και ΚΟΙΝΣΕΠ  

  

Να είναι εγγεγραμμένοι και  

    ενήμεροι στο οικείο μητρώο. 

 

  Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να 
λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους 
σκοπούς του προγράμματος. 

 

  Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση. 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



 

Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από 
το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο 
αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και 
μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€, 
εκτός εάν   συστάθηκαν εντός της προηγούμενης 
τριετίας. 

 

  Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 

 

Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική 
διαχείριση, εκκαθάριση. 

 

Περιφέρεια Κρήτης 



Επιλεξιμότητα   
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  

Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να 
έχει περιληφθεί στην  

 

    Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 2017. 

 

Να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα.  

Παραγωγική δυναμικότητα τουλάχιστον 8.000€  
(τυπική απόδοση  σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης) 

 

 

Περιφέρεια Κρήτης 



Υπολογισμός Τυπικής Απόδοσης  

 
 

Περιφέρεια Κρήτης 

Καλλιέργεια   ή Εκτροφή  
Συντελεστές 

Τυπικής Απόδ. 
(€/Στρέμμ. ή Ζώο) 

Στρέμματα 

/ Αριθ.  με 

τυπική 

απόδοση 

8.000 € 

Ελαιώνες  για λάδι 188,20 42,51 

Οινάμπελα , (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 706,6 11,32 

Επιτραπέζια σταφύλια  961,20 8,32 

Σταφίδες  460,60 17,36 

Μέλισσες 74 109 

Πρόβατα θηλυκά  

αναπαραγωγής 93,00 87 

Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής 83,00 97 

 Θερμοκήπιο ( λαχανικά, 

πεπόνοειδή ) 6892,6     1,16     



 Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν 
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

Για τις δαπάνες που  έχουν ήδη ενταχθεί στον 
επενδυτικό- αναπτυξιακό νόμο (ν.3908/2011, 
ν.4399/2016). 

 

Όσοι δηλώνουν ψευδή ή   ανακριβή στοιχεία εκ 
προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν. 

 

Οι κάτοχοι δημιουργούν τεχνητά τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη. 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



Δεν έχουν ολοκληρώσει προηγούμενο Σχέδιο 
Βελτίωσης (2011) ή αναπτυξιακό νόμο. 

 

Έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για 
παραβάσεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την ένταξή τους στο Μέτρο 121 
του ΠΑΑ 2007-2013 και η σχετική επιστροφή του 
ποσού εκκρεμεί. 

 

Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες 
εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει 
προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού 
 αίτησης στήριξης 

  Φυσικά και νομικά   πρόσωπα  

          μέχρι 300.000 ευρώ !!! 
    

   Μπορεί να αυξηθεί μέχρι  500.000 ευρώ,  

   με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της  
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία  Δήλωση 
Εκμετάλλευσης που  έχει  υποβληθεί, ανέρχεται 

τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου 
προϋπολογισμού  π.χ. 

            
Περιφέρεια Κρήτης 



Ύψος Επένδυσης 

€ 

Τυπική Απόδοση 

(25%)  € 

300.000 8.000-75.000 

330.000 82.500 

400.000 100.000 

450.000 112.500 

500.000 125.000 

Περιφέρεια Κρήτης 



 Για συλλογικές επενδύσεις  
μέχρι 500.000 ευρώ 

 

        Μπορεί να αυξηθεί μέχρι          
1.000.000 ευρώ  

     εάν ο  κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης 
χρήσης του συλλογικού σχήματος  ανέρχεται 

τουλάχιστον στο 25%  του αιτούμενου  
προϋπολογισμού. 

 

      

 

Περιφέρεια Κρήτης 



Χρηματοδότηση Επενδυτικού Σχεδίου  
 ΠΟΣΟΣΤΑ   ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

α) Γεωργοί οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 
41ο έτος της ηλικίας, διαθέτουν επαρκή 
επαγγελματικά προσόντα  και έχουν 
εγκατασταθεί σε γεωργική εκμετάλλευση  
την τελευταία 5ετία.                                  ή   
β) Είναι δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών 
την τελευταία 5ετία. 

60% 

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των 
περιοχών 

60% 

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 60% 

Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

50% 

Λοιποί Γεωργοί σε Κανονικές Περιοχές  50% 



 

 Επιλέξιμες επενδύσεις στο 
πλαίσιο 

 της Δράσης 4.1.1 
 

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν  

στην  ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»  

 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



Ίδρυση , μετεγκατάσταση, ανέγερση, 
αποπεράτωση  επέκταση  και εκσυγχρονισμός 

γεωργικών κτιρίων και κατασκευών 

 Σταβλικές εγκαταστάσεις. 

 

Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής 
μελιού και αποθήκες. 

    (Δεν είναι επιλέξιμός ο χώρος συσκευασίας και 
τυποποίησης μελιού ούτε ο εξοπλισμός). 

 

 Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη 
πώληση όπως ψυγεία,    ξηραντήρια, διαλογητήρια, 
πλυντήρια και συσκευαστήρια. 

 Περιφέρεια Κρήτης 



 
  

Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από 
τους παραπάνω. 

 

Θερμοκήπια και δικτυοκήπια. 

 

Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της 

     κατηγορίας. 

 Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας 

 

 Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που 
τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την κανονική 
λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Περιφέρεια Κρήτης 



Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση 
καινούργιου μηχανολογικού 

 και λοιπού εξοπλισμού. 
1. Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές  

εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων: 

 Για ζωική παραγωγή :  αμελκτικά συγκροτήματα 

    (τουλάχιστον 145 ενήλικα ζώα)   ταινίες μεταφοράς, 

     σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών,       συγκροτήματα 

     παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και  
δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. 

 Για φυτική παραγωγή:ξηραντήρια, συγκροτήματα      διαλογής, 
θάλαμοι ψύξης,  συγκροτήματα  συσκευασίας κ.ά.  

 Στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, εργαστηριακός εξοπλισμός 
ιστοκαλλιέργειας κ.ά. 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



2.Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής παραγωγής  και 
ζωικής παραγωγής όπως ελκυστήρες, φορτωτές, 
συλλεκτικές κ.α. 

3. Μηχανήματα και εξοπλισμός: 

 i. Ζωικής παραγωγής όπως, κινητές αμελκτικές 

     μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, 
κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά 

ii. Φυτικής παραγωγής, όπως μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, 
σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα 
(όχι επινώτιοι ψεκαστήρες) εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα 
χορτονομής (κοπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές 
μηχανές και εξοπλισμός συλλογής, ρυμουλκούμενα με ανύψωση 
ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και ανατρεπόμενες, σκάλες 
ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά 
αλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα  κ.ά. 

 Περιφέρεια Κρήτης 



Επιλογή  Γεωργικού  ελκυστήρα 
βάση μελέτης ή με τον πίνακα   

 
Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, 

κηπευτικά τουλάχιστον 20 στρ.  

 
Μέχρι 70Hp 

 
Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, 

κηπευτικά τουλάχιστον 50 στρ 

 
Μέχρι 80Hp 

 

Καλλιέργειες τουλάχιστον   
100 στρ 

 
Μέχρι 80Hp 

Καλλιέργειες τουλάχιστον 200 στρ Μέχρι 90Hp 

 
Σταβλισμένη εκτροφή τουλάχιστον 300 

ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα 

 
Μέχρι 70Hp* 

 



 
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση 

πολυετών φυτειών   
των   οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου. 

Περιφέρεια Κρήτης 



 
 

Προϋποθέσεις για εγκατάσταση πολυετών φυτειών  

 

Νόμιμη κατοχή εκτάσεων – ιδιόκτητα ή 
ενοικιαζόμενα.  

 Τα είδη που θα φυτευτούν  να έχουν διάρκεια 
παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών. 

Να υπάρχουν άδειες φύτευσης (αφορούν σε νέες 
φυτεύσεις και όχι σε εκρίζωση- φύτευση). 

Να υπάρχουν τα αντίστοιχα έγγραφα για τη νόμιμη 
διακίνηση 

     Δεν ενισχύονται οι δαπάνες εγκατάστασης 
συστημάτων άρδευσης. 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



Ανώτατη δαπάνη για φυτείες  
Είδος φυτείας Δαπάνη (ευρώ/ στρέμμα) 

Αβοκάντο 720 

Αμπέλι σε κύπελλο 907 

Γαρύφαλλα Θερμοκηπίου 22.927 

Δίκταμο  
 

750 

Επιτραπέζια σταφύλια σε υποστηριγμένα σχήματα  1.407 

Ελιά –παραδοσιακούς ελαιώνες  216 

Μανταρινιά 647 

Πορτοκαλιά  -  λεμονιά 705 

Ροδιά  κανονικής φύτευσης 373 

Τριαντάφυλλα Θερμοκηπίου 19.662 

Τσάι του βουνού – μαλοτήρα 1.999 



Περίφραξη και διαμόρφωση 
αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών 

 Προϋποθέσεις :  

 
Η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των ακινήτων επί 

των   οποίων  θα χωροθετηθούν  οι επενδύσεις  
( Τίτλος ιδιοκτησίας & Τοπογραφικό).  

 
 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας περίφραξης  

(Τεχνική έκθεση). 

Δεν ενισχύονται οι δαπάνες περίφραξης βοσκοτόπων  

Περιφέρεια Κρήτης 



Αγορά καινούργιου  
    ανθοκομικού  
     αυτοκινήτου 

Η αγορά ανθοκομικού αυτοκινήτου να                                              
αφορά καινούργιο φορτηγό ψυγείο ιδιωτικής 
χρήσεως (ΦΙΧ) με μέγιστο μεικτό βάρος 4 τόνους. 

    

  Προϋποθέσεις  

 Kατάλληλα διαμορφωμένο για τη συγκεκριμένη 
χρήση 

Η τεκμηρίωση του μεγέθους του ανθοκομικού 
αυτοκινήτου σε σχέση με τη δυναμικότητα και την 
παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης 

 
Περιφέρεια Κρήτης 



Αγορά καινούργιου 
μελισσοκομικού αυτοκινήτου 

Καινούργιο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως(ΦΙΧ) ανοικτού τύπου 
με μεικτό βάρος αποκλειστικά από 4 έως και 15 τόνους. 

     

      

Ελάχιστος αριθμός  μελισσοσμηνών  

     α) 200 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος    
οχήματος    έως 8 τόνους  

      β) σε 400 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό 
βάρος οχήματος έως 12 τόνους και  

      γ) σε 600 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό 
βάρος οχήματος έως 15 τόνους. 

 
 

Περιφέρεια Κρήτης 



  
Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ  και λογισμικού 

διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, 
εξοπλισμού επικοινωνιών  και γραφείου 

Στον εξοπλισμό γραφείου περιλαμβάνονται  
τα φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτικά 

μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα 
πολυμηχανήματα  που συνδυάζουν όλα ή μερικά από 
τα παραπάνω, στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εγκατάστασης 
δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου. 

 
. 

 



Γενικές δαπάνες 
    

    Aμοιβές για τη σύνταξη - υποβολή της αίτησης στήριξης 
και πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των 
αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων 
αδειοδοτήσεων και   ενισχύονται μέχρι συγκεκριμένου 
ποσοστού  επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ως 
εξής : 

 i. 14% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την      
έκδοση οικοδομικής άδειας 

  ii.10% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση 
άδειας λειτουργίας  - εγκατάστασης, και 

 iii. 6% για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια. 

 

 

Περιφέρεια Κρήτης 



Μη επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο 
των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3.  

Ο Φ.Π.Α. 
Οι δαπάνες για αγορά ζωϊκού κεφαλαίου 

Οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση ετήσιων 
φυτών  η φυτειών με παραγωγική διάρκεια κάτω 
των πέντε ετών. 

Η απόκτηση μεταχειρισμένων επενδυτικών 
αγαθών. 

Τα έργα πράσινου και καλλωπισμού. 
Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων. 
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Δαπάνες για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 

και για τη σχετική πιστοποίηση. 

  Η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής και 
δικαιωμάτων στήριξης. 

  Η αγορά αναλωσίμων, εργαλείων και εφοδίων 

  Οι δαπάνες εξοπλισμού συσκευασίας και 
τυποποίησης μελιού καθώς και ο χώρος 

συσκευασίας και τυποποίησης μελιού. 

  Οι δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών σύνδεσης 

σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο. 

  Οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών καθώς 

και τα συμβολαιογραφικά έξοδα. 

Περιφέρεια Κρήτης 



  Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, 
τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και 
εγγυήσεων. 

Δαπάνες για επενδύσεις ο πρωταρχικός σκοπός 

των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιομάζα. 

  Δαπάνες γεωτρήσεων και άρδευσης, ακόμα και 
αν αφορούν δαπάνες σε επενδύσεις που 

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος. 

  Η κατασκευή αναβαθμίδων και η περίφραξη 

βοσκοτόπων. 

Η αγορά γης. 

Οι δαπάνες αγορά τελάρων μεταφοράς. 
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Επενδύσεις απλής αντικατάστασης 
δεν είναι επιλέξιμες εκτός και εάν  :  

• Η  επένδυση μεταβάλλει την παραγωγική ικανότητα της 
εκμετάλλευσης κατά 25%,  ή μεταβάλλεται η διαδικασία 
του κύκλου παραγωγής ή η χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία.  

• Οι επενδύσεις (μηχανήματα  - εξοπλισμός κ.α. ) έχουν  
αποσβεστεί ή υπολείπεται λιγότερο του 20% των ετών 
απόσβεσης.  

• Η αντικατάσταση πολυετών φυτειών διαφοροποιούνται 
ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική. 

•  Η αντικατάσταση γεωργ. κτιρίου ή κατασκευής ή 
εξοπλισμού  λόγω αλλαγής της παραγωγικής 
διαδικασίας.   

 



 Χρηματοδότηση      
Δημόσια και Ιδιωτική Δαπάνη 

 

Δημόσια δαπάνη (Στήριξη) 60% ή 50% από 
ΕΓΤΑΑ & Ελληνικό Δημόσιο. 

Η ιδιωτική συμμετοχή (40% ή 50%) καλύπτεται 
από το δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με 
τραπεζικό δανεισμό. 

Η πληρωμή  πραγματοποιείται  μετά την 
υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή και 
παραλαβή τους από τους αρμόδιους. 
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Προκαταβολή:  
 Μπορεί να δοθεί μετά την έκδοση της ατομικής 

απόφασης ένταξης πράξης μέχρι 50% της 
δημόσιας δαπάνης. 

     

  Με τραπεζική εγγύηση ή ισοδύναμη εγγύηση 
στο 100% του ποσού της αιτούμενης 
προκαταβολής. 
 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα - μέλος του συστήματος 
πληρωμών ΔΙΑΣ ή από δημόσια αρχή υπέρ του 
αρμόδιου οργανισμού πληρωμών και είναι 
αορίστου χρόνου. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 

Συνολική Επένδυση: 100.000 € (100%) 

 

Χρηματοδότηση ( Στήριξη):     60.000 €  (60%) 

 

Ίδια Συμμετοχή:          40.000 €  (40%) - Δικαιούχος 

 

Προκαταβολή= 50% * 60.000 € = 30.000 € 

 

Εγγυητική Επιστολή: 30.000 € - Δικαιούχος 

 

 Περιφέρεια Κρήτης 



    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
( Για φυσικά , νομικά πρόσωπα & συλλογικά σχήματα) 

 

 

 Μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμοί  

 

 Ελάχιστη Βαθμολογία ένταξης 45 βαθμοί  

Περιφέρεια Κρήτης 



ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΜΟΡΙΑ  

 

1.  

Παραγωγικός 
προσανατολισμός   
της εκμετάλλευσης 

1.1 

Παραγωγική δυναμικότητα ( ΤΑ) από Aιγο-

προβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, 
παραγωγή ζωοτροφών και καλλιέργεια 

φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, 
άνω του 60%. 

 

 

7,2  -  12 

1.2  ΠΟΠ – ΠΓΕ    ή  
 Βιολογικά  άνω του 50% 

3,5  

ή 5 

2. 

 Οικονομικό 
μέγεθος της 

εκμετάλλευσης  

2.1   Τυπική Απόδοση 

(Τ.Α.) μεταξύ 8.000 – 15.000 ευρώ ή   
 15.001 – 25.000 ευρώ   ή   

25.001 – 40.000 ευρώ  

3,5  ή  
5 

 ή 

2,5 

Οικονομικό 
μέγεθος σε σχέση 

με ύψος 
επενδύσεων 

2.2 

 Ύψος του προϋπολογισμού προσαρμόζεται 
καλύτερα στο υφιστάμενο   οικονομικό 

μέγεθος 

 

 

15 



 

 

 

 

3.  

Δυναμική της 
εκμετάλλευσης 

3.1  

Ενδείξεις δυνατότητας υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου  ( κάλυψη ίδιας 

συμμετοχής, φορολογική& 
ασφαλιστική ενημερότητα, ύπαρξη 

αδειών, ύπαρξη κερδοφορίας, τίτλους 
ιδιοκτησίας) 

Μέχρι  
13 μόρια  

3.2    Δυναμική δικαιούχου  8  

3.3    Επίπεδο εκπαίδευσης 3,5 ή 5 

 

 

4.  

Είδος επενδυτικής 
δαπάνης  

Επενδύσεις σε : 
Σταβλικές εγκαταστάσεις  / άνω    
του 30% του συνολικού   
προϋπολογισμού.  
Εγκατάσταση νέων Φυτειών άνω 
του 10% - 
θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
φυτικής άνω του 30% 

 

 

8 



5.  

Αύξηση της 

παραγωγικότητας της 

χρησιμοποιούμενης 

ανθρώπινης εργασίας 

1. Με αύξηση του δείκτη:  

     Τυπική Απόδοση Μελλοντικής /ΜΑΕ 
Μελλ. >20%) 

 

2. Με επενδύσεις σε συγκεκριμένο  
εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή.  

 

5 

6. 

 Αύξηση της 
προστιθέμενης 

αξίας των προϊόντων 

Εισαγωγή επενδύσεων που 
αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή 

(άνω του 20% του συνολικού   
προϋπολογισμού) 

 

5 

7. 

 Εισαγωγή/χρήση 

καινοτομίας* 
 

Ενσωμάτωση καινοτομίας 

στην εκμετάλλευση* 
(από 2%-  20% του συνολικού   

προϋπολογισμού) 
 

 

0,5 - 5 



 

 

 

 

8.  

Συμμετοχή σε 
κλάδους που 

αναδεικνύονται στο 
πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων 
και 

αναγκών της  
Περιφέρειας Κρήτης  

 

Παραγωγική  δυναμικότητα ( ΤΑ) 
από  την κτηνοτροφία   ή 

και την παραγωγή ζωοτροφών  
είναι μεγαλύτερο  ή ίσο του 60% 

 

6,72 

- 11,2 

 

Παραγωγική  δυναμικότητα   (ΤΑ)   από        
την παραγωγή οπωροκηπευτικών - 
ανθοκομικών καλλιεργειών ή και την 
καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή  ή/και τη μελισσοκομία  
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% 

 

7,56  

-  

12,6 

 

 Παραγωγική  δυναμικότητα  
( ΤΑ) παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων 

βιολογικής παραγωγής  
είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% 

8,4 

- 

14 
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Επενδύσεις σε εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή που 
αυξάνει την παραγωγικότητα της ανθρώπινης 

εργασίας. 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΛΞΗΣ 

 ΓΑΛΟΥΧΙΕΣ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΟΠΡΟΥ 

 ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμό που αναβαθμίζουν ποιοτικά 

την παραγωγή. 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ 

 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ 

Περιφέρεια Κρήτης 



Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται  ως καινοτόμες στη 
φυτική παραγωγή. 

• Μηχανική πλοήγηση(Συστήματα πλοήγησης (GPS) 
Συστήματα ελεγχόμενης μετακίνησης στον αγρό   

• Συστήματα αειφορικής διαχείρισης του εδάφους – 
Γεωργίας Συντήρησης 

• Λίπανσης - Ψεκασμός μεταβλητής δόσης 

• Ψεκαστικά με μείωση της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους 

• Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων σε 
οπωρώνες και αμπελώνες (Μηχανήματα για μηχανικό 
προ-κλάδεμα οπωρώνων    και       Αμπελώνων) 

• Μηχανήματα συγκομιδής ελιών,αμπέλου, λαχανικών 

• Προετοιμασία προϊόντων για την πρώτη πώληση 
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Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη ζωική 
παραγωγή. 

 Ρομποτικό σύστημα κατανομής τροφής στον στάβλο. 
Λειτουργεί αυτόνομα σπρώχνοντας την τροφή προς 
τα ζώα. 

 Ρομποτικό σύστημα άμελξης 

 Σύστημα γαλακτομέτρησης αγελάδων και 
αιγοπροβάτων με υπολογισμό ροής γάλακτος ή με  
ογκομέτρηση γάλακτος 

 Σύστημα αυτόματης παρακολούθησης και  
καταγραφής βάρους των ζώων (κυρίως για χοίρους) 

 GPS και λοιπά συναφή συστήματα δορυφορικής     
παρακολούθησης ζώων 

Περιφέρεια Κρήτης 



 4.1.3 
«Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και 
στην προστασία του περιβάλλοντος».  

 
 

 
 
 
 
 

Περιφέρεια Κρήτης 



 
Επενδύσεις  που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 

 
 

Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα 

  Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας  (θερμική ενέργεια- 
γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση ) 

Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας 

Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής                   
ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες 

 Καυστήρες βιομάζας 

Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για 
την    εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. 
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Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος 

 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές για 
διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και 
υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης -
βοηθητικοί χώροι, κατασκευή τοποθέτησης 
διαχωριστήρα κ.λπ. 

 Δεξαμενές  πχ ομογενοποίησης, αερόβιος                                               
αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ. 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου 
εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της 
εκμετάλλευσης: διαχωριστήρας, εξοπλισμός 
βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ. 

 



Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για 
την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.  

 

Γενικές δαπάνες,  
όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών 

που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να 

συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. 
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Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός 
(Δράσης 4.1.3) 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα έως τις 
150.000 €   με εξαίρεση τις επενδύσεις 

διαχειρίσεις των αποβλήτων, 
υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της 

εκμετάλλευσης που μπορεί να ανέλθει 
έως και τις 200.000 €.  

 

Συλλογικές επενδύσεις :  μέχρι 500.000 €  

 



Αρχές καθορισμού των κριτηρίων επιλογής 
αιτήσεων στήριξης για τη δράση 4.1.3 

 
• Ανάγκες σε ενέργεια (Προτεραιότητα δίνεται σε 

επενδυτικά σχέδια που έχουν σημαντικές ανάγκες σε 
ενέργεια) 

•  Ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων (Προτεραιότητα 
δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που παράγουν μεγάλο όγκο 
αποβλήτων) 

• Δυναμική της εκμετάλλευσης/του συλλογικού 
σχήματος. (Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια 
τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυνατότητα 
υλοποίησης). 

 



    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
 

 

 Μέγιστη βαθμολογία 100 βαθμοί  

 

 Ελάχιστη Βαθμολογία ένταξης 33 βαθμοί  
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Περιορισμοί στο ύψος του ανώτατου επιλέξιμου 
προϋπολογισμού στο υπομέτρο  4.1. 

 

Φυσικά η Νομικά πρόσωπα  που έχουν υποβάλει 
περισσότερες από  μία αιτήσεις,  ο  επιλέξιμος 
προϋπολογισμός  δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά 
για όλες τις δράσεις του υπομέτρου  4.1 τις 500.000 
ευρώ. 

 

 Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα έχει 
υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις ο επιλέξιμος 
προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για 
όλες τις δράσεις του υπομέτρου  4.1 τα 1.000.000 
ευρώ.  
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Υποβολή αιτήσεων 
 

Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από 
γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ,  ή για ζωικής 
παραγωγής από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ.  
 

 Σε προϋπολογισμό έως 150.000 ευρώ η αίτηση 
στήριξης δύναται να υπογράφεται από τεχνολόγο 
γεωπονίας 
 

 Κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ  & φυσικό 
φάκελο ( 2 αντίγραφα) στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης 
κατοικίας. 
 

Καταληκτική ημερομηνία 2 Απριλίου 2018 
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Αξιολόγηση  Αιτήσεων  
 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια Κρήτης 

Οι αιτήσεις  βαθμολογούνται σύμφωνα   
με   τα κριτήρια επιλογής, προσδιορίζεται 
το ποσό & ποσοστό στήριξης. 
 
Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων 
γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας με 
συγκριτική αξιολόγηση, δηλαδή κατά 
απόλυτη φθίνουσα σειράς κατάταξης,  με 
βασικό όρο την επίτευξη του ελάχιστου 
ορίου βαθμολογίας το οποίο είναι ίσο με 45 
ή 33 βαθμούς  και μέχρι εξαντλήσεως των 
διαθέσιμων πόρων  στην περιφέρεια.  



Ένταξη πράξεων  
 

 
 
 
 
 
 

Περιφέρεια Κρήτης 

 Συντάσσεται πίνακας αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης με τους:  
•   δικαιούχους  
•   επιλαχόντες & 
•   απορριπτόμενους 
 
Ένσταση  εντός μηνός  από την ανακοίνωση 
του πίνακα  
  
Εκδίδεται ατομική απόφαση ένταξης από την 
Περιφέρεια 

 
 



 

• Περίοδος υλοποίησης Σχεδίου Βελτίωσης : 

 

        3 χρόνια  
 

• Μακροχρόνιες υποχρεώσεις –δεσμεύσεις : 

 

 5 χρόνια από την ολοκλήρωση 
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Υποχρεώσεις δικαιούχων 

• Να μην προβούν  σε ενέργειες που έχουν ως 
αποτέλεσμα η βαθμολογία της πρότασης να 
υπολείπεται της βαθμολογίας του πρώτου 
επιλαχόντα. 

 

• Να υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. 

 

• Η διατήρηση του τόπου μόνιμης κατοικίας του 
φυσικού προσώπου και της έδρας του νομικού 
προσώπου ή του συλλογικού σχήματος. 

 



 

• Να διατηρούν την τυπική απόδοση της 
εκμετάλλευσης  τα φυσικά & νομικά  πρόσωπα όχι 
μικρότερη των 8.000 ευρώ και σε επίπεδο 
τουλάχιστον ίσο με αυτήν που έχει δηλωθεί στη 
μελλοντική κατάσταση ενώ, τα συλλογικά  σχήματα 
να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι 
μικρότερα των 30.000 ευρώ.  

 

• Να διατηρούν ξεχωριστό αρχείο των 
παραστατικών. 

 

 

 



    Οφείλουν να διατηρούν τους όρους και τις 
Προϋποθέσεις έγκρισης των επενδύσεων και να μην 
προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες: 

 

•  Παύση της παραγωγικής δραστηριότητας ή    
μετεγκατάστασή της    εκτός περιοχής προγράμματος. 

• Αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

• Ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους 
στόχους ή την εφαρμογή των όρων. 

• Να αναρτούν επεξηγηματική πινακίδα στο χώρο των 
εργασιών . 

• Να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις κατάρτισης.  

 

 



•Xρήσιμες συνδέσεις: 
 
 http:// www.minagric.gr  
 http:// www.agrotikianaptixi.gr 
 http://www.crete.gov.gr/index.php?lang=el          
 
(Στην αρχική σελίδα στο εικονίδιο            
 
                                        
 
                                       Σχέδια        Βελτίωσης). 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας  
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: τηλ. 2810309301                   
&2810309224-2810309340 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  
Ηρακλείου:   
Τηλ. : 2810309320  & 2810309321 
 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) 
Λασιθίου:  
Τηλ. : 2841340514 & 2842341310 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  
Ρεθύμνου: 
Τηλ.: 2831343812 & 2831343809 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  
Χανίων: 
Τηλ. : 2821346530 &  2821346532 
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας  
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