
 

 
 
Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020  
 
Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». 
 
 

 

❖ Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της αύξησης της 

αποδοτικότερης  χρήσης  των υδάτων, με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων &  

❖ Η αποκατάσταση  των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία μέσω της μείωσης της ποσότητας 

που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα. 

 

 

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει: 

i. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους & να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.  

ii. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020. 

iii. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.  

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει: 

i. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020. 

ii. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. 

iii. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης  

iv. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.  

v. Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. 

 

Οι υποψήφιοι συλλογικά σχήματα πρέπει: 

i. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα 

λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.  

ii. Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος. 

iii. Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο 

καθεστώς άλλου νομικού προσώπου. 

iv. Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο 

αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€. Από 

τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα θεωρούνται νεοσύστατα. 

v. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.  

vi. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.  

 

Δεν είναι επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες: 

o Αιτούνται δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες 

συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. 

o συλλογικά σχήματα για τα οποία προκύπτει υποχρέωση σύνταξης και έγκρισης ισολογισμών για τα έτη 

της τριετίας που προηγείται του έτους υποβολής και αυτά δεν το έχουν πράξει.   

 

 

 

Στόχος της Δράσης είναι 

 

Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος 

 



 

 

1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού: 

i. Αρδευτικά συστήματα: 

α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης).  

ii. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.), που δεν απαιτούν εκσκαφές ή 

επιχώσεις φυσικού εδάφους υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα. (και 

λιμνοδεξαμενές) 

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

καθαρισμό).  

iv. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης-καινοτομία, αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν 

a)  Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ  

b) Λογισμικό δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων,  

c) Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, αισθητήρες, 

d)  Αυτοματοποιημένος έλεγχος συστημάτων άρδευσης.  

Προϋποθέσεις: 

❖ η υποβολή μελέτης στην οποία να τεκμηριώνεται η δυνητική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ύδατος, 

για τις περιπτώσεις   i  & iv της παραπάνω κατηγορίας.  

❖ Η ύπαρξη υδρομετρητή ή η αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητή.  

❖ & Η άδεια χρήσης νερού για το σημείο υδροληψίας που αφορά η επένδυση.  

❖ Σε περίπτωση που έχουμε αντικατάσταση πρέπει πρώτα να αποδειχτεί η απόσβεση του εξοπλισμού 

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι: Εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (κανόνια) 

 

 

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις  

i. Νέες 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).  

ii. Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, 
εγκατάσταση υδρομετρητή). 

iii. Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την 
αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια). 

iv. Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό 
σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
ιόντων λιθίου.  

 
 

Προϋποθέσεις: 

❖ Για νέες γεωτρήσεις & την κατασκευή δεξαμενών απαιτείται να υπάρχει απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων κατά την υποβολή 

❖ Για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις ύπαρξη άδειας χρήσης νερού 

❖ Η ύπαρξη υδρομετρητή ή η αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητή κατά τη ολοκλήρωση.  

 

 

 

 

 

 

 

Επιλέξιμες Επενδύσεις 



 
 

3. Γενικές Δαπάνες - Αμοιβές για:  

i. Τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής,  

ii. Την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών πχ 

a. μελέτη υπολογισμού Δυνητικής Εξοικονόμησης/ Πραγματικής Μείωσης ύδατος 

b. μελέτης εγκατάστασης δικτύου για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων, όπως η γεωργία 

ακριβείας. 

iii. Την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, 

iv. Τη δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας. 

Ύψος γενικών δαπανών:  
❖ μέχρι 12% του προϋπολογισμού για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση άδειας χρήσης νερού  

❖ μέχρι 8% του προϋπολογισμού για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια  

Δεν είναι επιλέξιμες:  
• Δαπάνες εκπόνησης μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μεταποιητικών 

εγκαταστάσεων.  

• Δαπάνες έκδοσης άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης κτηνοτροφικής ή μεταποιητικής μονάδας.  

• Δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκμετάλλευσης ή των προϊόντων της (agro κ.λπ.).  

• Δαπάνες εκπαίδευσης - κατάρτισης των απασχολούμενων στην εκμετάλλευση  
 

 
 
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 αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά 
σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ. 

 
 
 

Το ποσοστό της δημόσιας στήριξης  εξαρτάται : 

❖ από το ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος όπως προκύπτει από τη μελέτη για την εκμ/ση 

❖ από τα σχέδια διαχείρισης απορροής λεκανών ανά περιφέρεια που κατηγοριοποιούν την κατάσταση των 

υδάτων σε καλή ή λιγότερο καλή. 

❖ Από την περιφέρεια, έδρα της εκμετάλλευσης.  

 
 

Ύψος Επιλέξιμου Προϋπολογισμού αίτησης στήριξης 

Ποσοστά Επιδότησης 



 
 

 

 

Πίνακας 1: εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:  

 

1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού 

i. Αρδευτικά συστήματα  

ii. Δεξαμενές για την αποθήκευση όμβριων 

iii. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων για άρδευση και 

iv. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης  

Εδώ απαιτείται η υποβολή μελέτης για δυνητική εξοικονόμηση ύδατος με ποσοστά εξοικονόμησης >20%. 

2.  Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις 

Δεξαμενές για την αποθήκευση όμβριων  που απαιτούν εκσκαφή 

 
  

 

ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΘΡΑΚΗ & 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
& ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ & 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 

Ο δικαιούχος:  

1. δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, 
διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 
και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκμετάλλευσης αυτής  
ή  

2. έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία. 

80% 70% 60% 60% 50% 

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

Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 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% 

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 



 

 
 
 
 
Πίνακας 2:  εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:  
 
1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού: 

i. Αρδευτικά συστήματα και 

ii. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης 

Εδώ απαιτείται η υποβολή μελέτης για δυνητική εξοικονόμηση ύδατος με ποσοστά εξοικονόμησης <25% 

 

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις  

i. Νέες 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).  

ii. Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, 
εγκατάσταση υδρομετρητή). 

iii. Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό 
σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
ιόντων λιθίου.  

 

 

 
ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- ΘΡΑΚΗ & 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
& ΚΡΗΤΗ 

ΣΤΕΡΕΑ 
ΕΛΛΑΔΑ & 

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 

Ο δικαιούχος:  

1. δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, 
διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα1 
και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη 
φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως 
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής  
ή  

2. έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων 
Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία. 

75% 65% 55% 55% 45% 

Γεωργοί σε ορεινές περιοχές 70% 55% 55% 55% 45% 

Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα 

70% 45% 45% 45% 35% 

Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές 70% 45% 45% 35% 35% 

Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 80% 55% 55% 55% 55% 

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 

 



 

 

 

 

 

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

Εύλογο κόστος υλοποίησης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
 
1. Αρδευτικά συστήματα  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Στάγδην αροτραίων καλλιεργειών 170 €/στρ 

Στάγδην δέντρων κανονικής φύτευσης 220 €/στρ 

Στάγδην δέντρων πυκνής φύτευσης 300 €/στρ 

Στάγδην αμπελώνων 410 €/στρ 

Στάγδην λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου 255 €/στρ 

 
 
2. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) (γεννήτριες) πετρελαίου  

KVA Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη 

 

KVA Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη 

8 2.350€ 16 4.000€ 

9 2.600€ 17 4.200€ 

10 2.850€ 18 4.500€ 

11 3.000€ 19 4.700€ 

12 3.200€ 20-22 5.000€ 

13 3.400€ 23-25 5.400€ 

14 3.600€ 26-30 6.000€ 

15 3.800€   

 
1. Οι ανωτέρω τιμές δύνανται να προσαυξάνονται κατά 15% όταν τεκμηριώνεται ότι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

γεννήτριας περιλαμβάνεται η δυνατότητα σύνδεσης με πίνακα αυτόματης μεταγωγής. 
2. Στις ανωτέρω τιμές των Η/Ζ δεν περιλαμβάνεται το εύλογο κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πίνακα μεταγωγής 

ΔΕΗ - γεννήτρια ανεξάρτητα από την δυναμικότητα της γεννήτριας, ως εξής:  
2.1. Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ  800 ευρώ 
2.2. Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής Η/Ζ   1.350 ευρώ 

 
3. Φωτοβολταϊκά συστήματα  

  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο με σταθερές βάσεις  1.100 €/kW 

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις  2.800 €/kW 

Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με ιχνηλάτες (trackers)  1.250 €/kW 

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με ιχνηλάτες (trackers)  3.100 €/kW 

Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου 500€/kWh και ενεργειακής 
χωρητικότητας μέχρι 40 kwh 



 

 

 

 

Εύλογο κόστος υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων 
 
1.Δαπάνες γεώτρησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Γεώτρηση χωρίς δοκιμαστική άντληση 1500€+95 €/μέτρο 

Γεώτρηση με δοκιμαστική άντληση 2800€+96,5 €/μέτρο 

 
2. Λιμνοδεξαμενές, που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την 
αποθήκευση νερού βροχής 

ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ 
V (m3) 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Από 50 έως 19000 1700-63100 € 

20.000 και άνω 3,25€/ m3 

 
1. Οι τιμές αφορούν χωμάτινες δεξαμενές και περιλαμβάνουν εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, φόρτωση και 
απομάκρυνση αποβλήτων εκσκαφών, εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα, κατασκευή επιστρώματος 
μεμβράνης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό, στεγανοποίηση με μεμβράνη πολυαιθυλενίου, γεωύφασμα 
προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης.  
2. Για τις τσιμεντένιες δεξαμενές νερού έως 500 m3, η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται στα 105 €/m3.  

3. Για διαφορετικού τύπου δεξαμενές (π.χ. μεταλλικές) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους θα 

προσκομίζονται 3 προσφορές.  
 
 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Α. Εξοπλισμός  

«Η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της άρδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Εξαιρείται η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης 
αυτόνομης διάταξης επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.». 
 

B. Αμοιβές εργατών γης 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για αμοιβές εργατών γης δεν μπορούν, ανά μικτό ημερομίσθιο, να υπερβαίνουν το ποσό των 
34,03 ευρώ ή το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), όπως ισχύει κάθε φορά 


