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Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική Γη και 
Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» 

 
Στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», του υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και της δράσης 4.3.4: «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, δήμοι και περιφέρειες καλούνται για υποβολή προτάσεων. 

 

Η δράση αφορά στην επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή /και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έχει ως στόχο τη μείωση 
του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και 
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.  

Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη 
την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση 
της παραγωγής κ.λπ.) συμβάλλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. 

 Ενδεικτικά το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση, 
με υποχρεωτική την τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση σε εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια της εκάστοτε Περιφέρειας.  

Η βασική διαφορά με την οδοποιία που δυνητικά μπορεί να ενισχυθεί σε περιοχές LEADER, μέσω του άρθρου 20§1β «Επενδύσεις για τη 
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας» είναι ότι η ενισχυόμενη οδοποιία, από την παρούσα δράση, ως 
κύριο ωφελούμενο έχει το γεωργό – κτηνοτρόφο και στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής του στη γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (φυτική και 
ζωική παραγωγή) εκμετάλλευση. 

 

Δυνητικοί 

Δικαιούχοι 

Δήμοι των Περιφερειών: 

▪ Στερεάς Ελλάδας 

▪ Βορείου Αιγαίου 

▪ Νοτίου Αιγαίου 

▪ Δυτικής Ελλάδος 

▪ Κρήτης 

▪ Ηπείρου 

▪ Θεσσαλίας 

▪ Δυτικής Μακεδονίας 

▪ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Προθεσμίες 
υποβολών 

Περιφέρεια 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής 

υποβολής πρότασης 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής 

υποβολής πρότασης 

Στερεάς Ελλάδας 01/09/2017 31/10/2017 

Βορείου Αιγαίου 01/09/2017 30/11/2017 

Νοτίου Αιγαίου 01/09/2017 31/10/2017 

Δυτικής Ελλάδος 01/09/2017 30/11/2017 

Κρήτης 01/08/2017 30/10/2017 

Ηπείρου 16/08/2017 29/09/2017 

Θεσσαλίας 07/08/2017 18/09/2017 

Δυτικής Μακεδονίας 15/09/2017 30/11/2017 

Κεντρικής Μακεδονίας 31/07/2017 16/10/2017 

 

Όρια προϋπολογισμών ανά Περιφέρεια και ανά Πρόταση 

Περιφέρεια Συνολικός Προϋπολογισμός 
Ελάχιστος Προϋπολογισμός  

ανά Πρόταση 

Μέγιστος Προϋπολογισμός  

ανά Πρόταση 

Στερεάς Ελλάδας 3.200.000€ 150.000€ 500.000€ 

Βορείου Αιγαίου 1.700.000€ - - 

Νοτίου Αιγαίου 1.400.000€ 100.000€ - 

Δυτικής Ελλάδος 4.100.000€ 200.000€ 600.000€ 

Κρήτης 3.500.000€ 300.000€ - 

Ηπείρου 2.400.000€ 100.000€ 600.000€ 

Θεσσαλίας 4.400.000€ 200.000€ 1.000.000€ 

Δυτικής Μακεδονίας 2.000.000€ - 240.000€ 

Κεντρικής Μακεδονίας 6.700.000€ 200.000€ 1.000.000€ 

 

Διευκρινίσεις: 

▪ Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 
προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Εντούτοις θα πρέπει, το φυσικό αντικείμενο να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση 
πληρωμής να έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2023.  

▪ Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία (1) αγροτική οδό. 
▪ Ο κάθε Δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως δύο (2) προτάσεις πράξεων ανάλογα με την περιφέρεια. 
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