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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Υπομέτρο 5.1 – «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 

επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών 

συμβάντων» 
 
 
 

 

 
Σκοπός 

 
Σκοπό έχει την προστασία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το 

χαλάζι και τη βροχή, μέσω της παροχής δημόσιας στήριξης (ενίσχυσης) για την 

υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας, ώστε να διατηρήσουν οι 

εκμεταλλεύσεις τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων 

τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά. 

 
Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν: 

 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα 

 Συλλογικά Σχήματα γεωργών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κριτήρια 

Επιλεξιμότητας 

Υποψηφίων 

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει: 

1.1 Να είναι ενεργοί γεωργοί που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο 

1.2 Να έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2017 

1.3 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

1.4 Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι της υποχρεωτικής ασφάλισης του 

ΕΛΓΑ σύμφωνα με το Ν.3877/2010 όπως ισχύει κάθε φορά. 

 
2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει: 

2.1 Να έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό δίκαιο και να 

έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), 

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 

2.2 Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) έτη από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε 

περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

2.3 Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας 

2.4 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και να έχουν υποβάλει 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2017 

2.5 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

2.6 Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως 

υπεύθυνος για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης. 

 
3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα και συγκεκριμένα οι 

Ομάδες Παραγωγών πρέπει: 

3.1 Να έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και να είναι 

εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο 

3.2 Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) έτη από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε 

περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

3.3 Τα ωφελούμενα από την επένδυση μέλη του Συλλογικού Σχήματος 

να πληρούν τις προϋποθέσεις των κριτηρίων επιλεξιμότητας της 



Proactive Α.Ε. – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Λεωφ. Δημοκρατίας 97, Ηράκλειο Κρήτης, 71306 

Τηλ. : 2810360814 • Fax : 2810360772 • email: espa@proactive.com.gr 

Website: www.proactive.com.gr • Facebook: www.facebook.com/proactiveGr 

 

 

 περίπτωσης εάν είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα αντιστοίχως 

3.4 Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι 

3.5 Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως 

υπεύθυνος για την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης. 

 

Σημειώνεται ότι συλλογικές επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις που 

υλοποιούνται προς όφελος τουλάχιστον του 50% των μελών της 

Ομάδας Παραγωγών. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Πεδίο και γεωγραφικές 

περιοχές εφαρμογής 

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις 

περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες 

περιπτώσεις: 

1. Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον 

παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών 

2. Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το 

χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, 

πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην 

περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια 

πρέπει να είναι αμιγής 

3. Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη 

βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου 

4. Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το 

χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς 

και αμπέλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επιλέξιμες Δαπάνες 

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 5.1 ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεως 

ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως: 

 
1. Προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών 

ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό 

2. Προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών 

από το χαλάζι 

3. Προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών 

από τη βροχή 

4. Προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των 

καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή 

5. Προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτύου για τοποθέτησή του 

σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι 

6. Προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού δικτύου και αντιβρόχινης 

μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των 

καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή 

7. Προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή 

της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή 

8. Γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών. 
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Βαθμολογικά Κριτήρια 

Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν: 

 στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών 

συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις 

περιοχές, όπου παρατηρείται συστηματικός κίνδυνος 

 στην αξία του παραγόμενου προϊόντος 

 στην πηγή εισοδήματος των εν δυνάμει δικαιούχων 

 στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη 

περιοχή 

 στο οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 

 στο τόπο μόνιμης κατοικίας των εν δυνάμει δικαιούχων 

 στο χαρακτηρισμό των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ ή προϊόντα 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας 

 στη συμμετοχή των εν δυνάμει δικαιούχων στα Μέτρα 112 και στο 

Μέτρο 6.1 

 
 
 
 
 
 

 
Προϋπολογισμός 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους 
υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται: 

 
1) Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων: 

 
Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού 

100.000 € 

 
2) Για συλλογικά σχήματα Γεωργών: 

 
Ανώτατο ύψος προϋπολογισμού 

1.000.000 € 

 
Ποσοστό επιχορήγησης 

Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών 

Σχημάτων Γεωργών στο 100%. 
 

Περίοδος υποβολής Από 23/4/2018 έως 31/7/2018 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510 

Fax.: 2810-360772 

E-mail: espa@proactive.com.gr 
 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα 

mailto:espa@proactive.com.gr

