
Να έχουν συμπληρώσει το  18ο έτος της ηλικίας τους, 

να  έχουν  πλήρη  δικαιοπρακτική  ικανότητα  σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Να  έχουν  υποβάλλει  Ενιαία  Δήλωση  Εκμετάλλευσης 

κατά  το  έτος  που  ορίζεται  στην  πρόσκληση  εκδήλω‐

σης ενδιαφέροντος. 

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 

Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδή‐

ποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμέ‐

νων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπη‐

ρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011. 

Να  έχουν  υποβάλλει  Ενιαία  Δήλωση  Εκμετάλλευσης 
κατά  το  έτος  που  ορίζεται  στην  πρόσκληση  εκδήλω‐
σης ενδιαφέροντος. 

Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 

Να έχουν διάρκεια κατ΄  ελάχιστο  10  έτη από  το  έτος 
υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτω‐
ση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακρο‐
χρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής 
είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέ‐
πει  να  καλύπτει  την  31.12  του  έτους  ν+10.  Στην  περί‐
πτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει 
λήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή 
της αίτησης στήριξης. 

Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική δια‐
χείριση, εκκαθάριση. 

Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωρ‐
γίας. 

Δικαιούχοι της Δράσης 4.1.2 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά πε‐

ρίπτωση προϋποθέσεις:  

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Δικαιούχοι 

IMPRUS CONSULTING 

Navarinou 8, 10680 Athens Greece 

Amvrosiou Frantzi 18, 24100 Kalamata Greece 

Phone: 2103643236 / 2721080896 

Mob: 6942013799 / 6972191072 

Δράση 4.1.2  

«Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ύδατος» 
Δράση 4.1.2 

Ενημερωτικό 

Σημείωμα 

 

Το  ΥπΑΑΤ  έθεσε  σε  δημόσια διαβούλευση το  πλαί‐

σιο  εφαρμογής  της Δράσης 4.1.2  του ΠΑΑ 2014‐2020 

και  το  προσεχές  διάστημα  αναμένεται  να  εκδοθεί  η 

σχετική πρόσκληση. 
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Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά: 

Ύψος προϋπολογισμού 

Α.  Τα 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων 

Β.  Τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις 

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί  να ανέλθει  έως και  τα  500.000  ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος 
εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αι‐

τούμενου προϋπολογισμού. 

Σημειώνεται πως τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ. 

 

Η ένταση ενίσχυσης παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα και εφαρμόζεται στις εξής 

περιπτώσεις: 

Ένταση ενίσχυσης 

Α. 
Κατάσταση  υδατικού  συστήματος  όσον  αφορά  στην  ποσότητα  καλή  και  δυνητική  εξοικονόμηση 

κατανάλωσης ύδατος>20%. 

Β. 
Κατάσταση υδατικού συστήματος όσον αφορά στην ποσότητα λιγότερο από καλή και δυνητική ε‐

ξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος >25% 

Η ένταση ενίσχυσης του πίνακα μειώ‐
νεται κατά 5% στις περιπτώσεις πο‐
σοστιαίων τιμών  <20%  και <25% 

αντίστοιχα 

 ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ‐ 

ΘΡΑΚΗ&ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕ‐

ΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ‐

ΝΙΑ ΙΟΝΙΑ  ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ& 

ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑΕΛΛΑΔΑ 

& ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 

Α) Δικαιούχοι έως 41 ετών, με 

πρώτη εγκατάσταση σε γεωργι‐

κή εκμετάλλευση, Β) Νέοι γεωρ‐

γοί τελευταίας 5ετίας    

 80%   70%   60%    60%   50% 

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές  75%  60%  60%  60%  50% 

Γεωργοί σε περιοχές που  αντιμε‐

τωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 

μειονεκτήματα 

75%   50%   50%   50%   40% 

Λοιποί γεωργοί σε κανονικές 

περιοχές  75%  50%  50%  40%  40% 

Συλλογικές επενδύσεις στο 

σύνολο των περιοχών  85%  60%  60%  60%  60% 
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1.  Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοι‐

κονόμηση ύδατος 

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις 

3.  Γενικές Δαπάνες 

Επιλέξιμες δράσεις και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

 

1.1. Υποκατηγορίες επενδύσεων 

1.1.1. Αρδευτικά συστήματα. 

1.1.2. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών 

συστημάτων  της  εκμετάλλευσης,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  από  τα  όμβρια  ύδατα  που  κυρίως 

προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης. 

1.1.3. Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό 

καθαρισμό). 

1.1.4. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης. 

1.2. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι: 

1.2.1. Τα αρδευτικά συστήματα των κατηγοριών 1.1.1 και 1.1.4πρέπει αποδεδειγμένα να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ύδατος σύμφωνα με τα ποσοστά που αναφέρονται σχετικώς. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται μελέτη άρδευσης σχε‐

τικά με την δυνητική και την πραγματική εξοικονόμηση ύδατος που προκύπτει από την επένδυση.  

1.2.2. Η προτεινόμενη  επένδυση  των παραγράφων  1.1.1  ή  1.1.4  πρέπει  να  έχει υδρομετρητή ή  να περιλαμβάνει στον 

προτεινόμενο προϋπολογισμό της την αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητών. 

1.2.3. Δεν ενισχύονται εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών συνολικού μήκους άνω 

των 500 μέτρων. 

1.2.4. Προσκομίζεται άδεια χρήσης νερού για το σημείο υδροληψίας που αφορά την επένδυση. Η επένδυση πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης της νέας άδειας χρήσης ύδατος. 

1.2.5. Οι επενδύσεις της παραγράφου 1.1.4 αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν δαπάνες αγοράς και εγκα‐

τάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατά‐

στασης  δομημένης  καλωδίωσης  ή  ασύρματου  δικτύου,  αισθητήρες  αυτοματοποιημένος  έλεγχος  συστημάτων 

άρδευσης. Για τον εξοπλισμό αυτό, με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και 

με την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του. 

1.2.6. Η αιτούμενη δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4 (Εύλογο κόστος) 

και 5 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες). 

1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος 



Δράση 4.1.2  

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» 

   

2.1. Υποκατηγορίες επενδύσεων: 

2.1.1. Νέες γεωτρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης κτιρι‐

ακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο). 

2.1.2.  Επιμέρους  εξοπλισμός  για  τον  εκσυγχρονισμό  υφιστάμενων  γεω‐

τρήσεων (ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, εγκατάσταση υδρομετρητή). 

2.1.3.  Δεξαμενές που απαιτούν  εκσκαφές ή  επιχώσεις φυσικού  εδάφους 

και  χρησιμεύουν  για  την  αποθήκευση  νερού  βροχής  (όμβρια)  για  την 

εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης. 

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις 

2.2. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι: 

2.2.1.  Για  να  ενισχυθεί  η  δαπάνη  κατασκευής  και  εξοπλισμού  γεώτρησης  (υποκατηγορίες  επενδύσεων  2.1.1  και 2.1.2) 

προσδιορίζεται το σημείο υδροληψίας και το υπόγειο υδατικό σύστημα που το εξυπηρετεί. Πρέπει η κατάσταση των 

υδάτων του υπόγειου υδατικού συστήματος που εξυπηρετεί το σημείο υδροληψίας να έχει χαρακτηριστεί ως «καλή» 
για ποσοτικούς λόγους. 

2.2.2. Για την υποκατηγορία επενδύσεων 2.1.1 απαιτείται κατά την υποβολή η προσκόμιση απόφασης έγκρισης περι‐

βαλλοντικών όρων,  σύμφωνα,  με  την  παράγραφο  5.β  του  άρθρου 46  του Καν.  1305/2013  και  με  την  ΥΑ  37674/2016 

(ΦΕΚ 2471Β’). 

2.2.3. Για την υποκατηγορία επενδύσεων 2.1.2 απαιτείται η προσκόμιση άδειας χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώ‐

τρηση. 

2.2.4.  Η  αιτούμενη  δαπάνη  υλοποίησης  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  ποσά  που  αναφέρονται  στα  Παραρτήματα  4 

(Εύλογο κόστος) και 5 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες). 
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Περιλαμβάνεται  κάθε  δαπάνη  λήψης  υπηρεσιών  που  συνδέονται 

άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.  

Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται: 

οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και 
αιτήσεων πληρωμής,  

οι  αμοιβές  για  την  εκπόνηση  των  αναγκαίων  μελετών  και  την 
έκδοση  των  απαραίτητων  αδειοδοτήσεων  για  την  ολοκλήρωση 

του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη για την προβλεπό‐

μενη επεξηγηματική πινακίδα 

3. Γενικές Δαπάνες 

3.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι: 

3.1.1. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επεν‐

δυτικού σχεδίου, ως εξής:  

 12% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση άδειας χρήσης νερού και 

 8% για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια. 

3.1.2. Εντός των ανωτέρω ποσοστών δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δαπάνες: 

Η σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Η τεχνική στήριξη στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των ενεργειών για, την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του  σχεδίου,  τη  σύνταξη  και  την  υποβολή  αιτήσεων  τροποποίησης,  αιτημάτων  προκαταβολής  και  αιτημάτων 

πληρωμής. 

Η εκπόνηση μελέτης υπολογισμού Δυνητικής Εξοικονόμησης/Πραγματικής Μείωσης ύδατος. 

Η εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων, όπως η γεωργία ακριβεί‐
ας. 

Οι απαιτούμενες για την υλοποίηση των επενδύσεων εγκρίσεις και άδειες εφόσον έχουν εγκριθεί στο όνομα του 
δικαιούχου της στήριξης. 
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Navarinou 8, 10680 Athens Greece 

Amvrosiou Frantzi 18, 24100 Kalamata Greece 

Phone: 2103643236 / 2721080896 
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Δράση 4.1.2  

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» 

   

IMPRUS CONSULTING 
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Για τον καθορισμό των κριτηρίων βαθμολόγησης των αιτήσεων στήριξης της Δράσης 4.1.2 

έχουν θεσπισθεί οι παρακάτω αρχές κριτηρίων: 

Κριτήρια αξιολόγησης 

 ΑΤο δυνητικό ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος. 

  Η περιοχή στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση 

  
Η  εγκατάσταση  συστημάτων  εξοικονόμησης  ύδατος  σε  υδροβόρες  καλλιέργειες  (π.χ.  βαμβάκι  και 

καλαμπόκι) 

  
Η επένδυση άρδευσης, η οποία επηρεάζει ύδατα των οποίων η κατάσταση έχει χαρακτηριστεί λιγότε‐

ρο από καλή 

  Η δυναμική του υποψηφίου 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προτιμηθούν έναντι των υπολοίπων οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα νέων γε‐
ωργών του Υπομέτρου 6.1 και εν συνεχεία η αίτηση με το χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό. 

 Τα ακριβή κριτήρια βαθμολόγησης θα καθοριστούν στην επικείμενη πρόσκληση της Δράσης. 

Η IMPRUS CONSULTING E.E. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτι‐

κές  υπηρεσίες σε  επιχειρήσεις  και φορείς,  με  εξειδίκευση στον αγροτικό 

τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της IMPRUS Consulting καλύπτουν όλο φά‐

σμα του αγροδιατροφικού τομέα, όπως τα συστήματα διαχείρισης, επεν‐

δυτικά σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα, την εκπαίδευση, την συ‐

νεργασία και την καινοτομία, καθώς επίσης την τεχνική υποστήριξη αγρο‐

τικών οργανώσεων και επιχειρήσεων τροφίμων.  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 


