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Την αγορά και κατασκευή ολοκληρωμένων 
αρδευτικών συγκροτημάτων, μαζί με τη δι-
άνοιξη νέων γεωτρήσεων για όλους τους 
κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανε-
ξαρτήτως ιδιότητας, έρχεται να επιδοτήσει 
το Μέτρο 4.1.2  «Υλοποίηση επενδύσεων 
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδα-
τος», παρακλάδι των Σχεδίων Βελτίωσης. 
Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις 
λεπτομέρειες του Μέτρου βρίσκεται σε δι-
αβούλευση, με την προκήρυξη ύψους πε-
ρίπου 30 εκατ. ευρώ να προγραμματίζεται 
για την ερχόμενη άνοιξη. Αιτήσεις για την 
κάλυψη δαπανών μέχρι 150.000 ευρώ θα 
μπορούν να κάνουν όλοι οι αγρότες κατ’ 
επάγγελμα και μη, νομικά πρόσωπα και 
συλλογικά σχήματα (έως 200.000 ευρώ) 
αλλά και δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίω-
σης (4.1.1 και 4.1.3). 

Είδη επενδύσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατό-

τητα είτε να δημιουργήσουν νέα αρδευό-
μενη έκταση που ήταν ξηρική, να επεκτεί-
νουν υποδομές σε τεμάχια που αρδεύο-

νταν στο πρόσφατο παρελθόν (έως 5 έτη), 
να αντικαταστήσουν παλιά συστήματα με 
νέα  ίδιου ή διαφορετικού τύπου. Επιλέξι-
μες προς ενίσχυση είναι επενδύσεις σε δε-
ξαμενές, συστήματα άρδευσης (στάγδην, ε-
κτοξευτήρες κ.λπ), γεωργία ακριβείας, γε-
ωτρήσεις, επιμέρους εξοπλισμό (π.χ υδρο-
μετρητές), κτιριακές υποδομές (π.χ μικρό α-
ντλιοστάσιο). Επιπλέον καλύπτονται τα έ-
ξοδα της εκπόνησης του επενδυτικού σχε-
δίου και οι τεχνικές μελέτες. 

Ύψος ενίσχυσης
Η επιδότηση που προσφέρει το πρόγραμ-

μα κυμαίνεται από το 40% και φτάνει το 
85%. Εξαρτάται πρώτον από την Περιφέ-
ρεια, δεύτερον από τον τόπο δραστηριότη-
τας (ορεινή ή μειονεκτική περιοχή), τρίτον 
από το εάν ο ενδιαφερόμενος είναι νέος α-
γρότης και τέταρτον από το έαν η επένδυ-
ση είναι συλλογική (βλέπε σελ. 18-19). Η 
επιδότηση μειώνεται κατά 5% για αγροτε-
μάχια όπου η εξοικονόμιση ύδατος δεν ξε-
περνά ορισμένα ποσοστά. 

Προετοιμασία πριν την προκήρυξη
Όσοι θέλουν να ξεκινήσουν από τώρα την 

προετοιμασία για να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα μόλις βγει η προκήρυξη, θα πρέπει 
να προχωρήσουν στην εκπόνηση μελέτης 
άρδευσης, το κόστος της οποίας καλύπτεται 
από το Μέτρο μέχρι το ποσό των 1.500 ευ-
ρώ. Σημειώνεται εδώ ότι για να μπορέσουν 
οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα, θα πρέπει να αποδείξουν στη μελέ-
τη τους ότι θα πετύχουν δυνητική εξοικονό-
μηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχι-
στον 10-20% ανάλογα το έργο. Φυσικά αυτό 
δεν ισχύει σε περίπτωση επενδύσεων σε ξη-
ρικά αγροτεμάχια ή για επενδύσεις σε δεξα-
μενές και βιολογικό καθαρισμό. 

Με την έκδοση της προκήρυξης θα δημο-
σιευτεί το ποσό του προϋπολογισμού που 
είναι προς δέσμευση ανά Περιφέρεια αλ-
λά και τα αναλυτικά κριτήρια προτεραιότη-
τας (μοριοδότηση και βάση ένταξης). Βαθ-
μούς θα λαμβάνουν οι δυνητικοί δικαιού-
χοι με βάση την περιοχή που βρίσκονται, 
το πόσο υδροβόρες είναι οι καλλιέργειές 
τους και τη δυναμική τους.

Λύσεις σε συστήματα άρδευσης  
με επιδότηση μέχρι 150.000 ευρώ 

Κάθε κάτοχος 
αγροτικής γης 

μπορεί να κάνει 
αίτηση στο Μέτρο 
4.1.2 που επιδοτεί 

τον εξοπλισμό ενός 
πλήρους αρδευτικού 

συγκροτήματος μέχρι 
τα 150.000 ευρώ
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10-20%
Οι δικαιούχοι θα πρέπει με 
την επένδυσή τους να 
πετύχουν εξοικονόμιση 
ύδατος 10-20% ανάλογα 
με τη φύση της επένδυσης.

Μόρια
Η βάση ένταξης θα 
καθοριστεί με την 
προκήρυξη. Προτεραιότητα 
θα δοθεί σε υδροβόρες 
καλλιέργειες.

Μελέτη
Η δαπάνη σύνταξης και 
υποβολής της αίτησης 
στήριξης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ 
για την επιδότηση.



Με 120 ευρώ ανά μέτρο 
για τις γεωτρήσεις, έως 
410 ευρώ τα στάγδην
Ορίστηκε το μέγιστο κόστος για γεννήτριες, συστήματα στάγδην 
άρδευσης και γεωτρήσεις, πρώτη φορά επιλέξιμη γεωργία ακριβείας

Αυξημένο ποσό ανά στρέμμα που 
θα φτάνει τα 410 ευρώ για την ε-
γκατάσταση συστημάτων στάγδην 
άρδευσης ειδικά για τα αμπέλια, 
θα δικαιολογεί για πρώτη φορά 
το Μέτρο 4.1.2, σε σχέση με την 
περασμένη προγραμματική περί-
οδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
την υπό διαβούλευση υπουργική 
απόφαση, το εύλογο κόστος (δη-
λαδή η μέγιστη δαπάνη που θα 
λαμβάνεται υπόψη για την επιδό-
τηση) για τα συστήματα στάγδην 
άρδευσης, τις γεννήτριες και τις 
γεωτρήσεις θα έχει ως εξής:

Στάγδην άρδευση:  Αροτραίες 
καλλιέργειες: 170 ευρώ το στρέμμα.

Δέντρα κανονικής φύτευσης: 
220 ευρώ το στρέμμα.

Δέντρα πυκνής φύτευσης: 300 
ευρώ το στρέμμα. 

Αμπελώνες: 410 ευρώ το στρέμμα. 
Λαχανικά αχανικών ή ανθέων 

υπαίθρου: 255 ευρώ το στρέμμα.
Δεξαμενές: Νερού τσιμεντέ-

νιες έως 500 κ.μ: 105 ευρώ/κ.μ. 
Γεννήτριες πετρελαίου: Από 

2.350 ευρώ για τα 8 KVA. Το πο-
σό αυτό βαίνει αυξανόμενο όσο 
ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει μέ-
χρι τα 6.000 ευρώ για 26-30 KVA. 

Όλες οι παραπάνω δαπάνες 
προσαυξάνονται κατά 15% με τεκ-
μηρίωση τεχνικών χαρακτηριστι-
κών στον φάκελο.

Δαπάνες γεώτρησης: Γεώτρη-
ση χωρίς δοκιμαστική άντληση, 95 
ευρώ ανά μέτρο και με δοκιμαστι-
κή άντληση 120 ευρώ ανά μέτρο. 
Συνολικά στο Μέτρο 
σύμφωνα με το Άρθρο 9 της 

ΥΑ, επιλέξιμες είναι οι εξής 
δαπάνες:

1. Αγορά, μεταφορά και εγκα-
τάσταση καινούριου μηχανολο-
γικού και λοιπού εξοπλισμού με 
στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

Σε αρδευτικά συστήματα, δεξα-
μενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως 
πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.), υ-
πό την προϋπόθεση ότι πληρού-
νται από τα όμβρια ύδατα που 
κυρίως προέρχονται από την α-
πορροή εγκαταστάσεων της εκ-
μετάλλευσης. Επίσης καλύπτε-
ται μηχανολογικός εξοπλισμός 
που αποσκοπεί στην επαναχρη-
σιμοποίηση των υδάτων (π.χ. 
από βιολογικό καθαρισμό) και 

ολοκληρωμένες λύσεις άρδευ-
σης. Οι ολοκληρωμένες λύσεις 
αφορούν γεωργία ακριβείας και 
περιλαμβάνουν δαπάνες αγο-
ράς και εγκατάστασης Η/Υ και 
λογισμικού διαχείρισης γεωρ-
γικής εκμετάλλευσης, δικτύου 
μετεωρολογικών δεδομένων, ε-
γκατάστασης δομημένης καλω-
δίωσης ή ασύρματου δικτύου, αι-
σθητήρες, αυτοματοποιημένος 
έλεγχος συστημάτων άρδευσης. 

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελ-
τιώσεις:  Νέες γεωτρήσεις συμπε-
ριλαμβανομένης και της απαραί-
τητης κτιριακής υποδομής (π.χ. 
μικρό αντλιοστάσιο), επιμέρους 
εξοπλισμός για τον εκσυγχρονι-
σμό υφιστάμενων γεωτρήσεων 
(ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, ε-
γκατάσταση υδρομετρητή). Επι-
πλέον επιδοτούνται δεξαμενές 
που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώ-
σεις φυσικού εδάφους και χρησι-
μεύουν για την αποθήκευση νε-
ρού βροχής (όμβρια) για την εξυ-
πηρέτηση των αρδευτικών συστη-
μάτων της εκμετάλλευσης.

3. Γενικές Δαπάνες: Ενδεικτι-
κά, στις γενικές δαπάνες περι-
λαμβάνονται οι αμοιβές για τη 
σύνταξη και την υποβολή αίτη-
σης στήριξης και αιτήσεων πλη-
ρωμής, οι αμοιβές για την εκπό-
νηση των αναγκαίων μελετών και 
την έκδοση των απαραίτητων α-
δειοδοτήσεων για την ολοκλή-
ρωση του επενδυτικού σχεδίου, 
καθώς και η δαπάνη τοποθέτη-
σης της προβλεπόμενης επεξη-
γηματικής πινακίδας.

Αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να κά-
νουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικών εκ-
μεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και συλλογικά σχήματα. Ανα-
λυτικά, στο Άρθρο 5 «Επιλεξιμότητα 
φυσικών και νομικών προσώπων» 
αναφέρονται τα εξής: 

Δικαιούχοι των δράσεων της πα-
ρούσας μπορούν να κριθούν φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού 
δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων, εφόσον κατά την ηλεκτρο-
νική υποβολή του αιτήματος στήρι-
ξης πληρούνται οι κατά περίπτωση 
προϋποθέσεις:
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά 
πρόσωπα πρέπει:

1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο 
έτος της ηλικίας τους.

1.2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δή-
λωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που 
ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφα-

λιστικά ενήμεροι. 
1.4. Να μην είναι άμεσα συνταξιο-

δοτούμενοι.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρό-

σωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:
2.1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δή-

λωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που 
ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

2.2. Να είναι φορολογικά και ασφα-
λιστικά ενήμερα.

2.3. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχι-
στο 10 έτη από το έτος υποβολής της 
αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτω-
ση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίο-
δος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. 

2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευ-
ση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, 
εκκαθάριση.

2.5. Να έχουν κύρια δραστηριότη-
τα την άσκηση της γεωργίας.
Άρθρο 7: Επιλεξιμότητα 
Συλλογικών Σχημάτων

Επιλέξιμα συλλογικά σχήματα είναι 

οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώ-
σεις Παραγωγών και οι Ενώσεις Ορ-
γανώσεων Παραγωγών, καθώς και 
τα συλλογικά σχήματα του αγροτι-
κού συνεταιριστικού δικαίου. Τα ε-
πιλέξιμα συλλογικά σχήματα, κατά 
την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει:

1.1. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και 
οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι 
και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα 
λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι 
αναγνωρισμένα. [...]

1.3. Να έχουν διακριτή λογιστική 
διαχείριση στην περίπτωση που το 
συλλογικό σχήμα υπάγεται στο κα-
θεστώς άλλου νομικού προσώπου.

1.4. Να εμφανίζουν, τις τρεις προ-
ηγούμενες χρήσεις από το έτος υπο-
βολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτε-
λεσμάτων προ φόρων και αποσβέσε-
ων και μέσο κύκλο εργασιών μεγα-
λύτερο των 30.000 ευρώ. [...]

1.5. Να είναι φορολογικά και α-
σφαλιστικά ενήμερα. 

Φυσικά, νομικά 
και σχήματα οι

πρόσωπα 
δικαιούχοι

Όλες οι δαπάνες προσαυξάνονται 
κατά 15% με τεκμηρίωση 
τεχνικών χαρακτηριστικών.

Γεωτρήσεις
Για να ενισχυθεί η 

δαπάνη κατασκευής και 
εξοπλισμού γεώτρησης 

πρέπει η κατάσταση των 
υδάτων του υπόγειου 

υδατικού συστήματος να 
έχει χαρακτηριστεί ως 

«καλή» ποσοτικά

Προκήρυξη
Η αναλυτική μοριοδό-
τηση, η βάση ένταξης 
και ο προϋπολογισμός 
θα προσδιοριστούν με 

την προκήρυξη του 
Μέτρου 4.1.2, η οποία 
προγραμματίζεται για 
την ερχόμενη άνοιξη

Για νέους αγρότες
η επιδότηση 
φτάνει το 85%

Το ύψος της ενίσχυσης 
ξεκινά από το 40% και 
φτάνει το 85% (βλ. 
πίνακα σελ. 19) στις 
περιπτώσεις που η 
κατάσταση του υδατικού 
συστήματος ποσοτικά 
είναι καλή και η δυνητική 
εξοικονόμηση 
κατανάλωσης ύδατος 
είναι πάνω από 20%. Αν 
η κατάσταση των υδάτων 
είναι κακή ποσοτικά, τότε 
θα πρέπει ο 
ενδιαφερόμενος για να 
επιδοτηθεί με τα 
παραπάνω ποσοστά να 
είναι πέντε μονάδες 
παραπάνω η 
εξοικονόμιση. Αν δεν 
πετυχαίνει τους 
παραπάνω στόχους 
εξοικονόμισης ύδατος, 
τότε το ποσοστό 
επιδότησης μειώνεται 
κατά 5% για όλες τις 
κατηγορίες. Όπως 
φαίνεται και από το 
σχετικό πίνακα, αυξημένη 
ενίσχυση λαμβάνουν οι 
Νέοι Αγρότες σε 
πρόγραμμα από το 2016 
και μετά, αλλά και όσοι 
αγρότες είναι κάτω των 
41 ετών, φτιάχνουν για 
πρώτη φορά 
εκμετάλλευση και 
διαθέτουν το λεγόμενο 
«πράσινο πτυχίο». 
Επιπλέον, έξτρα 
πριμοδότηση μπορεί να 
λάβουν οι αγρότες σε 
ορεινές περιοχές. 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 
για την ένταξη στο Μέτρο, φτά-
νει τα 150.000 ευρώ για φυσι-
κά και νομικά πρόσωπα και τα 
200.000 ευρώ για συλλογικές 
επενδύσεις. Υπό προϋποθέσεις 
μπορεί να φτάσει και τα 500.000 
ευρώ για τα συλλογικά σχήματα, 
ενώ άλλα όρια ισχύουν για τους 
δικαιούχους των Σχεδίων Βελτί-
ωσης. Αναλυτικά: 

 Άρθρο 15: Υψος επιλέξιμου προϋ-
πολογισμού αίτησης στήριξης 

1. Για την δράση 4.1.2 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμ-
βάλλουν στην εξοικονόμηση ύ-
δατος», ο επιλέξιμος προϋπολο-
γισμός δεν μπορεί να υπερβεί α-
θροιστικά:

α) Τα 150.000 ευρώ για τις εκ-
μεταλλεύσεις φυσικών και νομι-
κών προσώπων.

β) Τα 200.000 ευρώ για συλλο-
γικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προ-
ϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει 
έως και τα 500.000 ευρώ, με την 
προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργα-
σιών της τελευταίας κλεισμένης 
χρήσης του συλλογικού σχήμα-
τος ανέρχεται τουλάχιστον στο 
25% του αιτούμενου προϋπολο-
γισμού. Σημειώνεται πως τα νε-
οσύστατα συλλογικά σχήματα 
δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 
200.000 ευρώ.

2. Ο επιλέξιμος προϋπολογι-
σμός που λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της στήριξης που 
παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 
δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστι-
κά για όλες τις δράσεις του υπο-
μέτρου τις 500.000 ευρώ στην 
περίπτωση νομικού ή φυσικού 
προσώπου που υποβάλει περισ-
σότερες της μίας αιτήσεων εντός 
της Προγραμματικής Περιόδου.

3. Ο επιλέξιμος προϋπολογι-
σμός που λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της στήριξης που 
παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 
δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστι-

κά τις 500.000 ευρώ και στην πε-
ρίπτωση που το υποψήφιο φυσι-
κό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτό-
χρονα μέτοχος/εταίρος νομικών 
προσώπων ή/και μέλος συλλογι-
κών σχημάτων δικαιούχων στή-
ριξης. Για την εφαρμογή του πε-
ριορισμού αυτού, ο προϋπολογι-
σμός που αναλογεί σε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο 
νομικού προσώπου, μέλος συλ-
λογικού σχήματος είναι ανάλο-
γος του ποσοστού συμμετοχής 
του στο νομικό πρόσωπο ή στο 
συλλογικό σχήμα, που λαμβά-
νει την στήριξη. Σε περιπτώσεις 
υπέρβασης του ανωτέρω ορίου 
γίνεται μείωση στην επιλέξιμη 
δαπάνη του αιτήματος στήριξης 
που έχει υποβληθεί από το φυ-
σικό πρόσωπο και στη συνέχεια 
από το νομικό πρόσωπο.

4. Ο επιλέξιμος προϋπολογι-
σμός που λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό της στήριξης που 
παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 
δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστι-
κά για όλες τις δράσεις του υπο-
μέτρου τα 1.000.000 ευρώ στην 
περίπτωση όπου συλλογικό σχή-
μα υποβάλει περισσότερες της μία 
αιτήσεων εντός της Προγραμμα-
τικής Περιόδου.

Όριο επιλέξιμων δαπανών
επενδύσεων 500.000 ευρώ

Άδεια
Η επένδυση πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τους όρους 
χρήσης της νέας άδειας 
χρήσης ύδατος, η οποία 
προσκομίζεται συνήθως πριν 
την υποβολή του φακέλου 
ενίσχυσης.

Κόστος 
Επενδύσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στους 
σχετικούς πίνακες εύλογου 
κόστους ή επενδύσεις 
διαφορετικών τεχνικών 
προδιαγραφών, δύνανται να 
κριθούν επιλέξιμες, εφόσον 
τεκμηριώνεται το εύλογο 
κόστος υλοποίησης σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα. Για αυτές τις 
επενδύσεις απαιτείται  
η προσκόμιση τριών 
ανεξάρτητων προσφορών.
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ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Η ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

170

220 

300 

410 

255 

ΜΙΚΡΑ 
ΝΗΣΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- 

ΘΡΑΚΗ & 
ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ& 
ΚΡΗΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛ     
ΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή 
υποβολής της αίτησης  

α) 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  

β) 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%

Ποσοστά ενίσχυσης


