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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΊΑΦΕΡΌΝΤΌΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΥΠΌΒΌΛΗ ΠΡΌΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ» (ΥΠΌΜΕΤΡΌ 4.1 - ΠΑΑ

2014-2020)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί από την
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-20 η υπ αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων στη Δράση 4.1.2 - «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

(Υπομέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014-20).

Επιλεξιμότητα δικαιούχων: Υποψήφιοι μπορούν να κριθούν Φυσικά η Νομικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών
εκμεταλλεύσεων με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας ή συλλογικά σχήματα (ενδεικτικά: ομάδες
και οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, ΚΟΙΝΣΕΠ)
εγγεγραμμένα και ενήμερα στο οικείο μητρώο.

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των υποψηφίων πρέπει (α) να
έχει κατατεθεί Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020 στην οποία έχει περιληφθεί Το σύνολο της
γεωργικής εκμετάλλευσης και (β) να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν (πλην των νέων γεωργών
που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε Γεωργική εκμετάλλευση οι οποίοι εξαιρούνται για 24 μήνες από την
ημερομηνία εγκατάστασης)

Είδη επενδύσεων:
1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την
εξοικονόμηση ύδατος: 

(α) Αρδευτικά συστήματα (στάγδην άρδευσης ή, μικροκαταιονισμού συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών συλλογής εξοπλισμού και των αγωγών μεταφοράς του νερού από το σημείο υδροληψίας 
στο αγροτεμάχιο)

(β) Δεξαμενές νερού έως 500 κ.μ. (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις 
φυσικού εδάφους (προϋπόθεση: πλήρωση με όμβρια ύδατα από απορροές εγκαταστάσεων της 
εκμετάλλευσης ή από μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας).

(γ) Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).

δ) Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης που αφορούν γεωργία ακριβείας (ενδεικτικά: δαπάνες αγοράς και 
εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών 
δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης η ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, 
αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα 
απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού κ.α.).

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις :
α) 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). 

(β) Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλα-
γή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα). 
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(γ) 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 συστη-
μάτων της εκμετάλλευσης. 

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

Είδος παρεχόμενης Ενίσχυσης: Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί 
εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες, δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία και είναι 
δυνατή (υπό τις προϋποθέσεις) η χορήγηση προκαταβολής.

Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου
Φυσικά και νομικά πρόσωπα: ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 €. Όταν το

ίδιο πρόσωπο υποβάλλει  περισσότερες από μίας αιτήσεις για στήριξη από το υπομέτρο 4.1, εντός της
Προγραμματικής Περιόδου, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις
δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 €.

Συλλογικά σχήματα: ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται  να ανέλθει έως τις  200.000 €. Ο  αιτούμενος
προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 500.000 € όταν ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης
χρήσης  του  συλλογικού  σχήματος  ανέρχεται  τουλάχιστον  στο  25% του αιτούμενου  προϋπολογισμού.
Όταν το ίδιο συλλογικό σχήμα υποβάλλει περισσότερες από μίας αιτήσεις για στήριξη από το υπομέτρο
4.1,  εντός  της  Προγραμματικής  Περιόδου,  ο  επιλέξιμος  προϋπολογισμός  δεν  μπορεί  να  υπερβεί
αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου, το 1.000.000 €.

Ποσοστά ενίσχυσης  :   Για την Περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας, κυμαίνονται μεταξύ 45% και 60% 
αναλόγως των χαρακτηριστικών του υποψηφίου (ηλικία, επαγγελματικά προσόντα, εγκατάσταση για πρώτη 
φορά ως υπεύθυνος σε γεωργική εκμετάλλευση, νέος Γεωργός του ΠΑΑ την τελευταία 5ετία), της περιοχής, 
της επένδυσης (είδος επένδυσης, δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος), και της κατάστασης του 
υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση.

Διάρκεια  πράξεων:  Οι  Δικαιούχοι,  θα  πρέπει  να  ολοκληρώσουν  την  υλοποίηση  των  εγκεκριμένων
επενδύσεων και να υποβάλουν τελική αίτηση πληρωμής εντός 3 ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν 
στην Δράση, πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Οι 
αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) από 11/05/2021 έως 15/07/2021. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να 
υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ 
του τόπου μόνιμης κατοικίας . Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 
Τρίτη, 27/07/2021.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 

1. Στους Δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr 
και http://www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pkm.gov.gr 

2. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – 
γραφείο 3) στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων (2351-351-127, 2351-351-313).

3. Στους Γεωπόνους-μελετητές (συντάκτες Φακέλων- Αιτήσεων στήριξης).

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 
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