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Στόχος
Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
μέσω της στήριξης επενδύσεων.

Με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώρας μας έτσι 
ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
διεθνές περιβάλλον, το μέτρο αυτό αποτελεί βασικό μέσο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων στοχεύοντας στην τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήματος, όσο και της γεωργικής απασχόλη-
σης καθώς και στη μείωση της μακροχρόνιας τάσης αποεπένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα.

Προωθούνται δράσεις εκσυγχρονισμού και ίδρυσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυ-
τική και ζωική παραγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης, της 
ποιότητας των προϊόντων, της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων, της ασφάλειας στο χώρο εργα-
σίας, στην προστασία του εδάφους και των νερών και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Επιπρόσθετα, λαμβάνονται συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας (μικρά σχέδια 
βελτίωσης) με ειδική απλουστευμένη διαδικασία εφαρμογής.

Γενικά στοιχεία ΠΑΑ
Η τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, τη βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς και τη συνο-
λικότερη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Χώρας μας, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης που 
προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα εφαρμόζεται μέσω του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) το οποίο εστιάζεται στους ακόλουθους Άξονες: 
ΑΞΟΝΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας»
ΑΞΟΝΑΣ 2 «Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου»
ΑΞΟΝΑΣ 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας»
ΑΞΟΝΑΣ 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER»

Χρηματοδοτικά στοιχεία του ΠΑΑ
Κοινοτική συμμετοχή (Ταμείο ΕΓΤΑΑ) € 3.906.228.424

Εθνική συμμετοχή € 1.388.690.047

Δημόσια δαπάνη € 5.294.918.471

Ιδιωτική συμμετοχή € 1.532.000.000

Συνολικό κόστος € 6.826.918.471  



Το μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις
◗  Ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (κατεύθυνσης ζωικής και φυτικής 
παραγωγής)

◗  Ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας με ειδική στή-
ριξη για την προμήθεια εξοπλισμού αμελκτηρίων, παγολεκανών κ.λ.π. 

◗  Ολοκλήρωση και πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων της 3ης Προγραμματικής Περιόδου

Οι επενδυτικές δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν
◗  Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
◗  Αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών
◗  Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης νερού 
◗   Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
◗  Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων
◗  Αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
◗  Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκίνητου 
◗   Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως αμοιβές συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και 

πληρωμής, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικά 
έξοδα κ.λ.π.

Δικαιούχοι του Μέτρου μπορεί να είναι:
◗  Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης
◗  Συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις
◗  Νέοι Γεωργοί 

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης
Τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο μόνιμης κατοι-
κίας του είναι τα ακόλουθα:

Ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης
Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας Νέος γεωργός Λοιπά φυσικά και νομική πρόσωπα

Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους 75% 75%

Ορεινή – Μειονεκτική 60% 50%

Λοιπές περιοχές 50% 40%

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Η ενίσχυση χορη-
γείται απολογιστικά, μετά την πραγματοποίηση και εξόφληση των δαπανών. 
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