
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1 & 4.1.3  
(ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ     2.275 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     
320.000.000,00 € 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ     
162.000.000,00 € 

 

(33% από ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ  486.000.000,00 €) 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ     422 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     65.000.000 € 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ     34.000.000 € 

 

ΥΠΟΛΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ     342 
 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     53.000.000 € 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ     44.000.000 € 
 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ     23.000.000 € 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ     83% 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 
 MΕΤΡΟ 4: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 
 

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 
 

 ΔΡΑΣΗ 4.1.1 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
      ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ»  

 
 ΔΡΑΣΗ 4.1.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
      ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ»  

 
 ΔΡΑΣΗ 4.1.3 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ  
      ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 
 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
  

   Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ενίσχυσης 
επενδύσεων, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να 
προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. 

 

   Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω της 
βελτίωσης της διαχείρισης του εδάφους, των 
λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της 
αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 

   Ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 
μέσω της στήριξης επενδύσεων, για την διαχείριση και 
την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων. 



 

 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 61ο 
έτος της ηλικίας τους 

 

 Να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης το έτος 2017 

 

 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού 

 

 Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες  

      ή να είναι Νέοι γεωργοί του μέτρου 6.1 (για τη δράση 4.1.1)   

 

 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι 

 

 Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

 

 Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

 

 Να έχουν υποβάλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης το έτος 2017 

 

 Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας  

     (για τη δράση 4.1.1) 

 

 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερα 

 

 Να έχουν ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη από το έτος υποβολής της 
αίτησης ένταξης 

 

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

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



     Συλλογικά σχήματα, μπορεί να είναι Ομάδες ή Οργανώσεις 
παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

 

 Να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο οικείο μητρώο 

 

 Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο, ως νόμιμο 
εκπρόσωπο τους 

 

 Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση, όταν το συλλογικό σχήμα 
υπάγεται σε καθεστώς άλλου νομικού προσώπου 

 

 Να εμφανίζουν τις 3 προηγούμενες χρήσεις κερδοφόρο μέσο όρο 
και ταυτόχρονα, μέσο κύκλο εργασιών πάνω από 30.000 € 

 

 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα 

 

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

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

 Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί 

      στην ΕΔΕ, έτους 2017 

 

 Να έχουν ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας  

     (τυπική απόδοση), τα 8.000 € (για την δράση 4.1.1) 

 

 Να πληρούν όλα τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν 

 

 Σε περίπτωση συστεγαζόμενης εκμετάλλευσης, πρέπει να 
τεκμηριώνονται πάγια στοιχεία σαφώς καταγεγραμμένα και 
οριοθετημένα και να εξασφαλίζεται λειτουργική αυτοτέλεια 

     στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 

 

 Αν είχαν υπαχθεί στο μέτρο 1.2.1 του ΠΑΑ 2007-2013, να έχουν 
ολοκληρώσει το επενδυτικό τους σχέδιο 

 

 
ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

 Να προβλέπονται σε επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο 

 Να τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινήτων επί των οποίων 
θα γίνει μόνιμη εγκατάσταση επενδύσεων 

 Να έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης 

 Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα επενδυτικά αγαθά 

 Να αφορούν αποκλειστικά την εκμετάλλευση και να 
τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους 

 Να συμμορφώνονται με τα Εθνικά και Ενωσιακά (Κοινοτικά) 
πρότυπα 

 Να πραγματοποιούνται μετά την “οριστική υποβολή” της 
ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης 

 Να μην έχουν ενισχυθεί από άλλη πηγή (Εθνική ή Κοινοτική) 

 Να χαρακτηρίζονται από την Εθνική νομοθεσία ως “γεωργικές” 

 Να υπάρχει η κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση  

 Να πληρούν τις επί μέρους προϋποθέσεις που καθορίζονται από 
την ΥΑ 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

Ίδρυση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός 
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών 

 

 Σταβλικές εγκαταστάσεις 

 Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (εξαιρείται ο χώρος συσκευασίας 
και τυποποίησης μελιού) 

 Ψυγεία, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια 

 Αποθήκες, υπόστεγα και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι 

 Θερμοκήπια και δικτυοκήπια 

 Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας 

 Κάθε άλλη υποδομή και κατασκευή, που τεκμηριώνεται ότι είναι 
απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης 

 Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των 
επενδύσεων της κατηγορίας 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού 

 

 Αμελκτικά συγκροτήματα, silo ζωοτροφών, σφυρόμυλοι, 
χαρμανιέρες, συγκροτήματα θέρμανσης, ταΐστρες, ποτίστρες, 
μηχανές γαλουχίας 

 Ξηραντήρια, διαλογητήρια, συσκευαστήρια, θάλαμοι ψύξης 

 Εξοπλισμός που ενσωματώνεται σε θερμοκήπια 

 Ελκυστήρες, φορτωτικά, συλλεκτικές μηχανές 

 Ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς 

 Μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές, ψεκαστικά, 
λιπασματοδιανομείς 

 Εξοπλισμός ασφαλείας, αλυσοπρίονα 

 Χορτοδετικές μηχανές, πλατφόρμες, κλαδευτικά, σκάλες 
ανύψωσης, μηχανήματα χορτονομής 

 Αναρτώμενα εξαρτήματα ελκυστήρων, όπως φορτωτές, αρπάγες, 
πιρούνες, κλπ 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των 
οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με την χρήση σπόρου 

 

 Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και πολυετών φυτειών 

 

 Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου 

 

 Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου 

 

 Αγορά Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, 
εξοπλισμού γραφείου και επικοινωνίας 

 

 Γενικές δαπάνες (άδεια οικοδομής, σύνταξη αίτησης ένταξης, 
υποβολή αιτήματος πληρωμής) 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



Η ιπποδύναμη του ελκυστήρα για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης 
προσδιορίζονται με την βοήθεια του αλγόριθμου  

TEMPORAL ENERGY REQUIPMENT SATISFACTION (TEReS) 

 ο οποίος αναπτύχθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

για τις ανάγκες της δράσης 

 

Κατά παρέκκλιση του αλγόριθμου, ενισχύεται η αγορά ενός 
ελκυστήρα, στις παρακάτω περιπτώσεις : 

 

 

 

 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 

Μελλοντική κατάσταση Δυναμικότητα 

Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών 
σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων 

έως 70 HP 

Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών 
σε έκταση τουλάχιστον 50 στρεμμάτων 

έως 80 HP 

Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων έως 80 HP 

Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 200 στρεμμάτων έως 90 HP 

Σταβλισμένη εκτροφή τουλάχιστον 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του 
έτους ή 80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων 

έως 70 HP 



Είδος επένδυσης Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη 

Στάβλοι αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 180-220 €/μ2 

Στάβλοι αγελάδων κρεοπαραγωγής 210 €/μ2 

Στάβλοι πάχυνσης μοσχαριών 180-210 €/μ2 

Αιγοπροβατοστάσια 210 €/μ2 

Χοιροστάσια 230 €/μ2 

Αποθήκες ζωοτροφών, άλλων προϊόντων και μηχανημάτων 210 €/μ2 

Αμελκτήρια (κτίσμα) 380 €/μ2 

Χώροι εξυπηρέτησης προσωπικού (μέχρι 25 μ2) 360 €/μ2 

Υπόστεγα σανών και στέγασης μηχανημάτων 110 €/μ2 

Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις 380 €/μ2 

Περίφραξη με σενάζι  19 €/μ 

Απλή περίφραξη και περίφραξη πολυετών φυτειών 9 €/μ 

Ισοπέδωση 56 €/στρ. 

Διαμόρφωση χώρου και ισοπέδωση 320 €/στρ. 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 

Όρος επιλεξιμότητας 

Αποθήκες και υπόστεγα μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού έως 100 μ2 

Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις (μέχρι 250 μελισσοσμήνη) έως 100 μ2 

Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις ( πάνω από 250 μελισσοσμήνη) έως 100 μ2 + 0,5 μ2/σμήνος 

Χορτοδετικές μηχανές αξίας άνω των 20.000 € πάνω από 150 στρ. 



Είδος επένδυσης 
Ανώτατη επιλέξιμη 

δαπάνη  
(€) 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και περίφραξη εγκαταστάσεων 15.000 

Περίφραξη πολυετών φυτειών 10.000 

Αγορά ελκυστήρα 125.000 

Αγορά παρελκομένων κατεργασίας εδάφους 40.000 

Αγορά πολυμηχανημάτων κατεργασίας εδάφους 55.000 

Δαπάνες για μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και πολυετείς φυτείες, αθροιστικά 150.000 

Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής 1.200 

Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης λογισμικού πληροφορικής 1.200 

Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού ασφαλείας εγκαταστάσεων 2.500 

Δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού μετεωρολογικών προειδοποιήσεων 
και φυτοπροστασίας 

4.000 

Δαπάνη σύνταξης αίτησης Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3, αθροιστικά 2.500 

Δαπάνη τεχνικής στήριξης Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3, αθροιστικά 2.500 

Δαπάνη επεξηγηματικής πινακίδας 150 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 

 

 Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα 

 

 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

 

 Αντλίες θερμότητας 

 

 Ανεμογεννήτριες συνδεδεμένες ή αυτόνομες 

 

 Καυστήρες βιομάζας 

 

 Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου των 
επενδύσεων της κατηγορίας 

 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

 

 Κτιριακές και λοιπές κατασκευές που απαιτούνται για την 
διαχείριση των αποβλήτων της εκμετάλλευσης 

 

 Δεξαμενές ομογενοποίησης, αερόβιος και αναερόβιος 
αντιδραστήρας  

 

 Μηχανολογικός εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων, 
διαχωριστήρας, εξοπλισμός βιοαερίου και κομποστοποίησης 

 

 Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου των 
επενδύσεων της κατηγορίας 

 

 

 

 
ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

Γενικές δαπάνες που περιλαμβάνουν κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών 

που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

 

 Σύνταξη και υποβολή της αίτησης ένταξης 

 

 Τεχνική στήριξη του επενδυτικού σχεδίου και αιτήματα πληρωμής 

 

 Ενεργειακή μελέτη 

 

 Μελέτη διάθεσης αποβλήτων 

 

 

 

 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

 Ο Φ.Π.Α. 

 Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης 

 Η αγορά ζωικού κεφαλαίου 

 Οι δαπάνες εγκατάστασης ετήσιων φυτών ή φυτειών με 
παραγωγική διάρκεια κάτω των 5 ετών 

 Η κατασκευή κτιρίων που εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής 
χρήσης 

 Οι εργασίες και τα υλικά συντηρήσεων 

 Οι δαπάνες για την συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας 

 Η απόκτηση μεταχειρισμένων αγαθών 

 Η αγορά αναλωσίμων εργαλείων και εφοδίων 
συμπεριλαμβανομένων των τελάρων μεταφοράς 

 Οι δαπάνες εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης μελιού 

 Οι δαπάνες γεωτρήσεων και αρδευτικού εξοπλισμού 

 Η αγορά γης 

 Οι δαπάνες για επενδύσεις με πρωταρχικό σκοπό, την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος από βιομάζα 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



      

Δράση 4.1.1 
 

     Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, μέχρι 300.000 € 

     Μπορεί να ανέλθει μέχρι 500.000 €, εφ΄ όσον η τυπική 

απόδοση της εκμετάλλευσης το έτος 2017, ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού 

 

 

      Συλλογικά σχήματα, μέχρι 500.000 € 

Μπορεί να ανέλθει μέχρι 1.000.000 €, εφ΄ όσον ο κύκλος 

εργασιών του 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του 
αιτούμενου προϋπολογισμού 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



      

Δράση 4.1.3 

Φυσικά πρόσωπα και Νομικά πρόσωπα, μέχρι 150.000 € 

Μπορεί να ανέλθει μέχρι 200.000 €, εφ΄ όσον το 

υπερβάλλον των 150.000 € ποσό, αφορά επενδύσεις 

διαχείρισης αποβλήτων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης 
 

      Συλλογικά σχήματα, μέχρι 500.000 € 

 

 

 

Αθροιστικά για τις δύο δράσεις, 

ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει 

για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τις 500.000 €  

και για τα συλλογικά σχήματα το 1.000.000 € 

 

 ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

      

Κάτοικοι ορεινών περιοχών                     60% 

 

Νέοι γεωργοί (δικαιούχοι, τελ. 5ετίας)                  60% 

 

Ηλικία <41(Γεωτεχνικές σπουδές επιπέδου ≥3 

                         και πρώτη εγκατάσταση τελ. 5ετία)    60% 

 

Κάτοικοι υπολοίπων περιοχών                 50% 

 

Συλλογικές επενδύσεις                             60% 
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   Δράση 4.1.1            55.603.419 € 

 

   Δράση 4.1.3              3.926.326 € 

 

   Σύνολο                    59.529.745 € 

 
 

(19% από ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ  316.000.000 €) 
 

(Τα ποσά αφορούν Δημόσια δαπάνη) 

 
      

 

 ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

 

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω του ΠΣΚΕ, 

από 21 Δεκεμβρίου 2017  μέχρι 02 Απριλίου 2018 

 

Εντός 15ημέρου, υποβολή φυσικού φακέλου 
υποψηφιότητας στις ΔΑΟΚ  

 

Η αίτηση ένταξης υπογράφεται από τακτικό μέλος  

του ΓΕΩΤΕΕ  
(μέχρι 150.000 €, μπορεί να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας) 
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Αξιολόγηση των αιτήσεων από Γεωτεχνικούς ή 
τεχνολόγους γεωπονίας  

 
Οι αξιολογητές εισηγούνται σε  

Γνωμοδοτική Επιτροπή  
 

Οι αιτήσεις κατατάσσονται, ανάλογα με την  
βαθμολογία τους 

 
Συντάσσονται πίνακες  

Δικαιούχων, Επιλαχόντων και Απορριπτόμενων  
 

Εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη, 
οι Αποφάσεις ένταξης      

 
 ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 

Δράση 4.1.1 (φυσικά & νομικά πρόσωπα) 

 

 Ο παραγωγικός προσανατολισμός (17%) 

 Το οικονομικό μέγεθος (20%) 

 Η δυναμική του φορέα (26%) 

 Το είδος της επενδυτικής δαπάνης (8%) 

 Η αύξηση της παραγωγικότητας (5%) 

 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων (5%) 

 Η εισαγωγή - χρήση καινοτομίας (5%) 

 Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας (14%) 

 

 Δράση 4.1.3 (φυσικά & νομικά πρόσωπα) 

 

 Οι ανάγκες σε ενέργεια (45%) 

 Ο όγκος των αποβλήτων (40%) 

 Η δυναμική του φορέα (15%) 
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Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής 
 (έως 50% της δημόσιας δαπάνης) 

 
Υποβολή αιτημάτων πληρωμής (μέχρι 3), στις ΔΑΟΚ  

(το 1ο αίτημα εντός 12μηνου από την ένταξη 
 και το τελευταίο εντός 3 ετών) 

 
Παραλαβή των επενδύσεων από Επιτροπές Παρακολούθησης 

 
Εκκαθάριση δαπάνης και πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

 
Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του επενδυτικού 

σχεδίου από τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
 

Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της απόφασης ένταξης και 
του επενδυτικού σχεδίου 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



 Κατά την διάρκεια υλοποίησης να μην μειώσει η βαθμολογία του,  
      κάτω από τον 1ο επιλαχόντα της Περιφέρειας 
 Κατά την διάρκεια υλοποίησης να μην μειώσει την τυπική 

απόδοση της εκμετάλλευσής του, κάτω από 8.000 € 
 Να αναρτήσει πριν το 1ο αίτημα πληρωμής, επεξηγηματική 

πινακίδα 
 
 Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις αρχίζουν από το έτος που έπεται 

της ολοκλήρωσης των επενδύσεων και διαρκούν 5 έτη 
 Να υποβάλει ΕΔΕ μέχρι το τέλος των μακροχρονίων υποχρεώσεων 
 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να διατηρούν την τυπική απόδοση 

της εκμετάλλευσής τους, σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με αυτό που 
έχει δηλωθεί στην μελλοντική κατάσταση 

 Τα συλλογικά σχήματα να διατηρούν τον κύκλο εργασιών, όχι 
κάτω από 30.000 € 

 Να διατηρεί τον τόπο της μόνιμης κατοικίας και την έδρα της 
εκμετάλλευσης 

 Να διατηρεί φάκελο με τα παραστατικά των επενδύσεων και να 
καταχωρεί τις σχετικές δαπάνες στα λογιστικά του βιβλία 

 Να ανταποκριθεί σε πρόσκληση κατάρτισης 
 Να δέχεται και να διευκολύνει ελέγχους από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες 

ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



      

   Υπουργική Απόφαση  

13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β/11-12-2017) 

   Υπουργική Απόφαση  

13149/14-12-2017 (Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος) 
 

 Ιστοσελίδες 

 www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr 

www.pkm.gov.gr και www.agrotika.pkm.gov.gr 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Γραφείο 13 

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   τηλ: 2321355230 

ΨΑΘΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   τηλ: 2321355229         

 

 
ΔΑΟΚ ΣΕΡΡΩΝ 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 

 

  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !! 
 

 


