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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Υπομέτρο 4.1

«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» ( Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση

4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην

προστασία του περιβάλλοντος») του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της

Ελλάδας 2014-20.
Καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα,

του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» να υποβάλλουν αιτήσεις
στήριξης  στο  πλαίσιο  των  δράσεων  4.1.1:  «Υλοποίηση  επενδύσεων  που  συμβάλλουν  στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη
χρήση  ΑΠΕ  καθώς  και  στην  προστασία  του  περιβάλλοντος»  του  Προγράμματος  Αγροτικής
Ανάπτυξης  2014-2020,  σύμφωνα  με  την  αρ.  13849/  /  14-12-2017  πρόσκληση  της  Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-20 του ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν). 
Στόχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 είναι:
1.1. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
1.2. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των

επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  ενταχθούν  στις  Δράσεις  4.1.1  και  4.1.3,  πρέπει  να
υποβάλλουν  μία  αίτηση  στήριξης  ηλεκτρονικά  στον  ιστότοπο  http://www.ependyseis.gr και  εν
συνεχεία, ως φυσικό φάκελο, στη ΔΑΟΑ ΜΕΘ ή ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού
προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος κατά το διάστημα
από 21/12/2017 έως 2/4/2018. 

Το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, είναι η αριθμ. 13158/ 28-11-2017 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4302 Β΄), όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά και
η υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-20 του
ΥΠ.Α.Α.Τ.  (ΑΔΑ:  ΩΔΓΗ4653ΠΓ-45Ν).  Εξειδικευμένη  πληροφόρηση  παρέχεται  από  τους
δικτυακούς τόπους της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  (www.pkm.gov.gr),  της  Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Π.Κ.Μ. (http://agrotika.pkm.gov.gr), του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (http://www.minagric.gr  και www.agrotikianaptιxi.gr.) και από τις Δ.Α.Ο.Α.
Μ.Ε.Θ. και Δ.Α.Ο.Κ. στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας  
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