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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

Αθήνα, 19-05-2021
Αρ. Πρωτ.: 1848
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»
Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα, να
υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση ύδατος» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την πρόσκληση 1710/07-05-2021
πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9), εφεξής «πρόσκληση».
Στόχοι της Δράσης 4.1.2 είναι:
1. Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με
την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή
επιφανειακά υδατικά συστήματα.
2. Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος
με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.
3. Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.
4. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της
ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στις
Περιφέρειες της Xώρας, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. Η ενδοπεριφερειακή κατανομή ανά κατηγορία
δικαιούχων είναι ενδεικτική καθώς είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των κατηγοριών
δικαιούχων στην περίπτωση που σε μία κατηγορία παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη
έλλειμμα.
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Κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά Περιφέρεια και κατηγορία δικαιούχου
Περιφέρεια

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Συλλογικά Σχήματα

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2.531.304

843.768

Κεντρικής Μακεδονίας

5.227.691

1.742.564

Δυτικής Μακεδονίας

1.839.518

613.173

Θεσσαλίας

2.712.110

904.037

Στερεάς Ελλάδας

2.429.108

809.703

Ηπείρου

1.430.738

476.913

738.953

246.318

Δυτικής Ελλάδος

2.484.138

828.047

Πελοποννήσου

2.751.416

917.139

Αττικής

817.564

272.521

Νοτίου Αιγαίου

849.008

283.003

Βορείου Αιγαίου

1.454.320

484.773

Κρήτης

2.484.132

828.041

27.750.000

9.250.000

Ιονίων Νήσων

Σύνολο Χώρας

Α. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι μία αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr από 11/05/2021 έως 15/07/2021 και εν συνεχεία να καταθέσουν φυσικό
φάκελο στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού
προσώπου ή του συλλογικού σχήματος έως την Τρίτη 27/07/2021.
Β. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων (αναλυτικότερες πληροφορίες για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων θα
βρείτε στο άρθρο 6 της πρόσκλησης).
1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης, πρέπει:
1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
1.2. Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020.
1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
1.4. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις δικαιούχων συντάξεως
λόγω θανάτου (κύριας σύνταξης εκ μεταβιβάσεως) καθώς και συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας,
του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 (170 A΄), όπως ισχύει.
2. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του
αιτήματος στήριξης, πρέπει:
2.1. Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020.
2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
2.3. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε
περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
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3. Οι υποψήφιοι, δηλαδή οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων
παραγωγών της ΥΑ 397/18235/24-2-2017 (601 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τα συλλογικά
σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και
ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος στήριξης, πρέπει:
3.1. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο
μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.
3.2. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος.
3.3. Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο
καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
3.4. Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης,
μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα
συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς
της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
3.5. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
3.6. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε
περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
3.7. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
Γ. Επιλέξιμες Δαπάνες.
Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».
1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την
εξοικονόμηση ύδατος.
1.1. Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί
μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαμβάνονται και
μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο
υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.
1.2. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή
επιχώσεις φυσικού εδάφους, 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 ή/και με μεταφορά νερού από
αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.
1.3. Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
1.4. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, όπως διευκρινίζεται στην υποπαράγραφο 1.2.12 του άρθρου 9
της ΥΑ.
2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις.
2.1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του
εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της
απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
2.2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά:
αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).
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2.3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους
και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των
αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
2.4. Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως
φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη
επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
3. Γενικές Δαπάνες όπου 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. Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη
τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας και η δαπάνη τοποθέτησης υδρόμετρου.
Δ. Οικονομική στήριξη
1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και
την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το
ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την
εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται
επιλέξιμες από αυτά.
2. Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως
τις 150.000 ευρώ ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις
200.000 ευρώ, ή τις 500.000€, υπό προϋποθέσεις.
3. Η ένταση στήριξης για τη δράση κυμαίνεται από 40% έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού,
ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού
συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος.
Περισσότερες πληροφορίες για την ένταση στήριξης θα βρείτε στο άρθρο 10 της πρόσκλησης.
E. Θεσμικό Πλαίσιο
Το θεσμικό πλαίσιο της δράσης, στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που
οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ. αριθμ. 4950/25-09-2020 απόφαση Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ: 4377 Β΄/05-10-2020), όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά
και η υπ. αριθ. 1710/07-05-2021 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9) ενώ το εγχειρίδιο οδηγιών
συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο
www.ependyseis.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ

