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Αναρτήθηκε η  2η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 5.1  μέσω του 
ΟΓΑ,  με υψηλά ποσοστά επιδότησης, κατά πε-
ρίπτωση μέχρι και 100%. Το Μέτρο έχει σκοπό 
να ενθαρρύνει την εγκατάσταση προστατευ-
τικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που 
θα προστατεύσουν ευαίσθητες καλλιέργειες 
από καιρικά φαινόμενα. Η ημερομηνία λήξης 
για την υποβολή αιτήσεων είναι 01/03/2021 
και η περιοχή παρέμβασης είναι το σύνολο της 
χώρας. 

Τα στοιχεία της προκήρυξης
Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενεργοί γεωργοί 

που έχουν καλλιεργούν τα είδη που περιλαμ-
βάνονται στην προκήρυξη, όπως εσπεριδο-
ειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδιο, ρό-
δι και σταφύλι. 

Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις από νομικά 
πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, 
όπως και αιτήσεις από Συλλογικά Σχήματα Γε-
ωργών, δηλαδή Συνεταιρισμούς, Ομάδες και 

Οργανώσεις Παραγωγών με την προϋπόθεση 
ότι η εφαρμογή θα γίνει τουλάχιστον στο 50% 
των μελών ή πραγματοποιούνται σε αγροτε-
μάχια που ανήκουν στο συλλογικό σχήμα.  

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά δικαιού-
χο είναι οι 100.000,00€ και το ποσοστό επιδό-
τησης είναι 80%. 

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι 
συλλογικό αγροτικό σχήμα τότε ο ανώτατος 
προϋπολογισμός είναι 1.000.000,00€ και η 
επιδότηση ανέρχεται στο 100% του προϋπο-
λογισμού. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά, μετα-
φορά και εγκατάσταση για Ενεργητικά Συστή-
ματα Προστασίας για παγετό σε για καλλιέρ-
γειες εσπεριδοειδών, χαλάζι για καλλιέργειες 
μηλοειδών, πυρηνοκάρπων,  και αμιγών καλ-
λιεργειών ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς.  

Επίσης επιλέξιμα είναι τα Ενεργητικά Συ-
στήματα Προστασίας για τη βροχή και το χα-
λάζι σε καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Ως Ενεργητικά Συστήματα Προστασίας θε-

ωρούνται οι ηλεκτρικοί αντιπαγετικοί ανεμι-
στήρες, τα συστήματα χαλαζοπροστασίας ή 
προστασίας από τη βροχή ή συστήματα που 
συνδυάζουν τα παραπάνω, όπως αντιχαλαζι-
κό δίχτυ και αντιβρόχινη μεμβράνη. 

Όλα τα συστήματα πρέπει να πληρούν κατα-
σκευαστικές προδιαγραφές αντοχής και λει-
τουργικότητας, όπως την αντοχή στον αέρα, 
την μη παρακώληση της λειτουργικότητας και 
τη στατική επάρκεια. Αν οι εγκαταστάσεις δεν 
ανήκουν στις προεγκεκριμένες, τότε απαιτεί-
ται στατική μελέτη και επίβλεψη μηχανικού. 

Το κόστος εργασίας εγκατάστασης επιδο-
τείται με 25% ξεχωριστά από το επενδυτικό 
κόστος και το 10% του προϋπολογισμού πρέ-
πει να αφορούν δαπάνες μελετών και συμ-
βούλων σχετιζόμενων με την υλοποίηση των 
επενδύσεων.  

Οι επενδύσεις έχουν ορίζοντα υλοποίησης 
τους 24 μήνες από την υποβολή της αίτησης 
ενώ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 20% του 
έργου εντός ενός εξαμήνου από την ένταξη 
στο πρόγραμμα. 

Τα κριτήρια βαθμολογίας του υποψήφιου 
δικαιούχου του προγράμματος καθορίζονται 
από την κατηγοριοποίηση του κινδύνου στην 
περιοχή εγκατάστασης (βαρύτητα 21%), το 
ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας της καλλιέρ-
γειας όπως φαίνεται στη δήλωση ΟΣΔΕ (βα-
ρύτητα 16%), αν ο δικαιούχος είναι κατά κύ-
ριο επάγγελμα αγρότης (βαρύτητα κριτηρίου 
14%), τη συλλογικότητα της χρήσης της επέν-
δυσης (βαρύτητα 27%), αν είναι μέλος συλλο-
γικού σχήματος (βαρύτητα 9%) και η τυπική 
απόδοση της εκμετάλλευσης (βαρύτητα κρι-
τηρίου 15%). Άλλα κριτήρια με μικρή βαρύτη-
τα είναι η εγκατάσταση σε μειονεκτική περι-
οχή, οι καλλιέργειες ΠΟΠ, ΠΓΕ ή βιολογικές 
και τέλος αν ο δικαιούχος συμμετέχει σε μέ-
τρα όπως των Νέων Γεωργών. 

Η ελάχιστη βαθμολογία είναι το 35.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Το πρόγραμμα είναι μια μοναδική ευκαιρία για δικαιούχους με καλλιέργειες 
που πλήττονται σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα να επενδύσουν 
στην προστασία του φυτικού τους κεφαλαίου και του εισοδήματός τους. 


