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Από τις 17 Απριλίου και για δύο ολό-
κληρους µήνες θα µπορούν να κατα-
θέτουν αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι πα-
ραγωγοί που επιθυµούν να ενταχθούν 
στο Μέτρου 5.1 των Προγραµµάτων Α-
γροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ε-
πιδότηση για την εγκατάσταση συστη-
µάτων πρόληψης ζηµιών (αντιπαγετικά, 
αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα δίκτυα) 
που µέχρι σήµερα επιδοτούσε ο ΕΛΓΑ. 

Τα παραπάνω έκανε γνωστά στην 
Agrenda ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φά-
νης Κουρεµπές προσθέτοντας ότι 
στην πρόσκληση του προγράµµατος 
- την οποία παρουσιάζει αποκλειστι-
κά, πριν την δηµοσίευσή της η εφη-
µερίδα Agrenda -  η διαφορά µε τα α-
ντίστοιχα προγράµµατα του παρελθό-
ντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% 
τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους 
µεµονωµένους αγρότες και στο 100% 
για τα συλλογικά σχήµατα. Επίσης, 
ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογι-
σµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έ-
ως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλ-
λογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ.

Το υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επεν-
δύσεις σε προληπτικές δράσεις που α-
ποσκοπούν στην άµβλυνση επιπτώσε-
ων πιθανών φυσικών καταστροφών, 
αντίξοων κλιµατικών συνθηκών και 
καταστροφικών συµβάντων» µε συ-
νολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ αφο-
ρά τις εξής καλλιέργειες και καλυπτό-
µενες επενδύσεις:

α) Ενεργητικά συστήµατα για την 
προστασία των καλλιεργειών από τον 
παγετό, σε όλη την επικράτεια για  καλ-
λιέργειες εσπεριδοειδών. 

β) Ενεργητικά συστήµατα για την 

προστασία των καλλιεργειών από το 
χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλ-
λιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, 
ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά 
στην περίπτωση των ακτινιδίων, της α-
µπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια 
πρέπει να είναι αµιγής. 

γ) Ενεργητικά συστήµατα για την 
προστασία των καλλιεργειών από τη 
βροχή σε όλη την επικράτεια για καλ-
λιέργειες κερασιάς και αµπέλου

δ) Ενεργητικά συστήµατα για την προ-
στασία των καλλιεργειών από το χαλάζι 
και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για 
καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης 
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσω-

πα δικαιούχοι του µέτρου θα είναι 

όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έ-
τος της ηλικίας (και δεν υπερβαί-
νουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γε-
ωργοί, ασφαλιστικά και φορολογι-
κά ενήµεροι. 

Προτεραιότητα σε συλλογικές 
επενδύσεις προστασίας

Επίσης δικαιούχοι µπορούν να είναι 
νοµικά πρόσωπα που έχουν συστα-
θεί σύµφωνα µε το ισχύον εµπορικό 
δίκαιο και εµφανίζεται µε τη µορφή 
Οµόρρυθµης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρ-
ρυθµης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Πε-
ριορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυ-
µης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κε-
φαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ). 

Στην κατηγορία συλλογικών σχη-
µάτων συµπεριλαµβάνονται  οι Οµά-
δες Παραγωγών. Σηµειώνεται πως η 
έγκριση στις αιτήσεις θα δοθεί κατό-
πιν µοριοδότησης (βάση το 40). 

Να σηµειωθεί ότι προτεραιότητα θα 
έχουν συλλογικές επενδύσεις, νέοι α-
γρότες, περιοχές µε υψηλή συχνότη-
τα καιρικών φαινοµένων καθώς και 
καλλιέργειες µε αξία παραγωγής άνω 
των 1.500 ευρώ ανά στρέµµα. 

Μέχρι τον Ιούνιο 
αιτήσεις για ενεργητική 
προστασία καλλιεργειών
Έως 100.000 ευρώ η επιλέξιμη ενίσχυση για μηλοειδή, αμπέλια, 
πυρηνόκαρπα, ρόδια και ακτινίδια λέει το σχέδιο της προκήρυξης

Προϋπολογισµός
Ο ανώτατος επιλέξιµος 

προϋπολογισµός ανά παρα-
γωγό ανά συλλογικό σχήµα 

θα ανέρχεται ως 1 εκατ. ευρώ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 5.1 

ΑΓΡΟΤΗΣ 
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Έως 2.350 ευρώ το στρμ.  
το πριμ αντιχαλαζικών 
για τις δενδρώδεις 
Ανάλογα την καλλιέργεια και τα στρέμματα η ανώτατη επιλέξιμη 
επενδυτική δαπάνη που θα αξιώνει ενίσχυση από το υπομέτρο 5.1

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης του υπο-
µέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις 
σε προληπτικές δράσεις που αποσκο-
πούν στην άµβλυνση των επιπτώσεων 
των πιθανών φυσικών καταστροφών, 
των αντίξοων κλιµατικών συνθηκών 
και των καταστροφικών συµβάντων» 
είναι φυσικά, νοµικά πρόσωπα και 
συλλογικά σχήµατα. 

Συγκεκριµένα για τα φυσικά πρό-
σωπα – δικαιούχοι του µέτρου θα εί-
ναι όσοι δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη, εί-
ναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και 
φορολογικά ενήµεροι. Επίσης δικαι-
ούχοι µπορούν να είναι νοµικά πρό-
σωπα που έχουν συσταθεί σύµφωνα 
µε το ισχύον εµπορικό δίκαιο και εµ-
φανίζεται µε τη νοµική µορφή Οµόρ-
ρυθµης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθµης 
Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισµέ-
νης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυµης Εται-
ρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιου-
χικής Εταιρείας (ΙΚΕ). Στην κατηγορία 
των συλλογικών σχηµάτων συµπερι-
λαµβάνονται  οι Οµάδες παραγωγών 
που πληρούν µια σειρά προϋποθέσεων.

Επιλέξιµη δαπάνη ανά καλλιέργεια
Οι δικαιούχοι µπορούν να επιδοτη-

θούν για αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρό-
χινες µεµβράνες και εξοπλισµό αντι-
παγετικής προστασίας σύµφωνα µε 
το σχέδιο της προκήρυξης. Το ύψος 
της δαπάνης που δικαιολογεί το Μέ-
τρο κυµαίνεται αναλόγως αναλόγως 

την καλλιέργεια και την έκταση. Ανα-
λυτικότερα:

 Για αντιχαλαζική προστασία: 
∆ενδρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων 
η επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορί-
ζεται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύτευση 
2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµµάτων 
1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.050 ευ-
ρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα η ενίσχυ-
ση φτάνει τα 1.900 και 1.700 ευρώ ανά 
στρέµµα. Στα αµπέλια η ενίσχυση κυ-
µαίνεται µεταξύ 1.800 και 2.050 ευρώ. 

 Για αντιχαλαζική και αντιβρόχι-
κη προστασία: Αµπέλια µε υποστύλω-
ση 3 µέτρων 3.100 ευρώ, άνω των 3,8 
µέτρων 3.550. Για τα κεράσια το ποσό 

ορίζεται στα 3.400 ευρώ.
 ∆ίχτυα (δεν δικαιολογούνται 

εργατικά): Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, 
ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, αµπέ-
λια 380 ευρώ. 

 Αντιβροχική (δεν δικαιολογού-
νται εργατικά): Κεράσια και αµπέ-
λια επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ α-
νά στρέµµα.

 Αντιπαγετική προστασία: από 8 
έως 44 στρέµµατα το εύλογο κόστος 
κυµαίνεται αντίστοιχα από 9.000 έως 
21.500 ευρώ.

Προσκόµιση 3 προσφορών
Το εύλογο κόστος υλοποίησης των 

δαπανών, κατά τη διαδικασία του διοι-
κητικού ελέγχου των αιτήσεων στήρι-
ξης ελέγχεται µε την προσκόµιση τρι-
ών προσφορών εκτός των περιπτώσε-
ων που στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του προβλέπονται πί-
νακες απλοποιηµένου κόστους οπό-
τε και δεν απαιτείται η προσκόµιση 
προσφορών.

Με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες, 
οι δαπάνες που υλοποιούνται µετά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτη-
σης στήριξης και µέχρι την έκδοση 
της απόφασης ένταξης πράξης καθί-
στανται επιλέξιµες προς συγχρηµατο-
δότηση µετά την έκδοση της απόφα-
σης ένταξης πράξης και για τον λόγο 
αυτό υλοποιούνται µε αποκλειστική 
ευθύνη του υποψηφίου.

Για τα φυσικά πρόσωπα επιλέξιµες 
προς ενίσχυση είναι επενδύσεις 
συνολικού ύψους 100.000 ευρώ 
ενώ για τα συλλογικά σχήµατα ε-
πενδύσεις έως 1 εκατ. ευρώ. Ανα-
φορικά µε το ύψος της ενίσχυσης 
αυτό φτάνει για τους µεµονωµέ-
νους αγρότες το 80% των δαπα-
νών και για τα συλλογικά σχήµα-
τα το 100%. Αναλυτικότερα στην 
απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Ύψος επιλέξιµου προϋπολο-
γισµού, ένταση ενίσχυσης και δι-
άρκεια υλοποίησης:

1. Ο ανώτατος επιλέξιµος προ-
ϋπολογισµός που δύναται να λη-
φθεί υπόψη στους υπολογισµούς 
για τον προσδιορισµό της στήρι-
ξης ανέρχεται ανά αίτηση στήρι-
ξης φυσικού ή νοµικού προσώ-
που έως τις 100.000 ευρώ. 

2. Ο ανώτατος επιλέξιµος προ-
ϋπολογισµός που δύναται να λη-
φθεί υπόψη στους υπολογισµούς 
για τον προσ- διορισµό της στήρι-
ξης την περίοδο 2014 -2020 ανέρ-
χεται ανά συλλογικό σχήµα γεωρ-
γών έως το 1.000.000 ευρώ υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαί-
νει το ποσό της ενίσχυσης για το ο-
ποίο είναι επιλέξιµη η επιχείρηση.

3. Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης 
για επενδύσεις στις γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών 
προσώπων ανέρχεται έως 80% και 
των συλλογικών σχηµάτων γεωρ-
γών έως 100%. 4. Η διάρκεια υλο-
ποίησης της Πράξης, δηλαδή η πε-
ρίοδος µεταξύ της ηµεροµηνίας έκ-
δοσης της απόφασης ένταξης και 
της ηµεροµηνίας υποβολής της τε-
λικής αίτησης πληρωµής, ορίζεται 
στους εικοσιτέσσερις (24) µήνες.

∆ιαδικασία καταβολής ενίσχυσης
Μετά την έκδοση της απόφα-

σης ένταξης ο δικαιούχος δύνα-
ται να αιτηθεί καταβολή της προ-
καταβολής ήτης ενίσχυσης µέσω 

της υποβολής αίτησης προκαταβο-
λής ή αίτηση πληρωµής αντίστοι-
χα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέ-
σω του ΠΣΚΕ.

1. Η προκαταβολή δύναται να α-
νέλθει έως και το 50% της ενίσχυ-
σης που υπολείπεται να καταβλη-
θεί στον δικαιούχο και υπόκειται 
στη σύσταση εγγυητικής επιστολή 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος ή άλ-
λης ισοδύναµης εγγύησης που α-
ντιστοιχεί στο 100% του ποσού της 
προκαταβολής.

2. Η στήριξη καταβάλλεται σε µία 
έως και τρεις (3) δόσεις για αιτήσεις 
στήριξης εγκεκριµένου προϋπολο-
γισµού έως 100.000 ευρώ. Έως και 
σε τέσσερεις (4) δόσεις για αιτήσεις 
στήριξης εγκεκριµένου προϋπολο-
γισµού µεγαλύτερου των 100.000 
ευρώ. Στις δόσεις καταβολής της 
στήριξης δεν περιλαµβάνεται η αί-
τηση προκαταβολής.

3. Η πρώτη αίτηση πληρωµής α-
ντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
και υποβάλλεται το αργότερο ε-
ντός έξι (6) µηνών από την ηµε-
ροµηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης πράξης.

Σε τέσσερις δόσεις  
η καταβολή της ενίσχυσης

Το κόστος εγκαταστάσεων αντιπαγετικής προστασίας διαµορφώνεται 
ανάλογα µε το µέγεθος της προστατευόµενης έκτασης.

Το ύψος της δαπάνης για 
αντιχαλαζική προστασία στα 
αµπέλια άνω των 7 στρ. πυκνής 
φύτευσης φτάνει τα 2.050 ευρώ.

Διορία
Σύµφωνα µε όσα µας έκανε 
γνωστά ο πρέδρος του ΕΛΓΑ, 
οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί 
που επιθυµούν να ενταχθούν 
στο µέτρο θα πρέπει να 
ξεκινήσουν - εκτός απροόπτου 
- την κατάθεση αιτήσεων από 
τις 17 Απριλίου και για δύο 
ολόκληρους µήνες. 

On line
Η κατάθεση των αιτήσεων θα 
γίνει ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
που λειτουργεί στον ιστότοπο 
(http://www.ependyseis.gr) 
και στη συνέχεια θα κατατεθεί 
ο φάκελος.

∆όσεις
Η στήριξη καταβάλλεται 

σε µία έως και τρεις δόσεις 
για αιτήσεις στήριξης 

εγκεκριµένου προϋπολο-
γισµού έως 

100.000 ευρώ

Οµάδες Παραγωγών
Στην κατηγορία 
των δικαιούχων 

συλλογικών σχηµάτων 
συµπεριλαµβάνονται 

οι Οµάδες Παραγωγών 
που πληρούν µια σειρά 

προϋποθέσεων

Η έγκριση στις αιτήσεις θα δο-
θεί κατόπιν µοριοδότησης µε ε-
λάχιστη βάση που πρέπει να ξε-
περαστεί να είναι το 40. Αν ξε-
περάσει η ζήτηση τα 12,5 εκατ. 
ευρώ µπάτζετ, προκρίνονται οι 
αιτήσεις µε τα περισσότερα µό-
ρια. Αναλυτικότερα, σύµφωνα 
µε το σχέδιο της προκήρυξης:

 Αξιολογείται η συχνότητα 
των φυσικών φαινοµένων, δυ-
σµενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συµβάντων (χα-
λάζι, βροχή, παγετός), µε προτε-
ραιότητες στις περιφερειακές ε-
νότητες όπου παρατηρείται συ-
στηµικός κινδυνός: Υψηλός κίν-
δυνος 21 µόρια, Μεσαίος κίνδυ-
νος 14,7 µόρια, Χαµηλός κίνδυ-
νος 8,4 µόρια

 Αξιολογείται αν το εισόδη-
µα των εν δυνάµει δικαιούχων 
είναι αγροτικό κατά 50% σε σχέ-
ση µε το συνολικό τους εισόδη-
µα: Έαν ισχύει αυτό ο αγρότης 

λαµβάνει 14 µόρια
 Οι καλλιέργειες µε την µε-

γαλύτερη ασφαλίζόµενη αξία 
σύµφωνα µε το ΟΣ∆Ε του τελευ-
ταίου έτους έχουν µεγαλύτερη 
βαρύτητα. Από 1.501 ευρώ ανά 
στρέµµα και άνω 16 µόρια, µε-
ταξύ 1.001 και 1.500 ευρώ 12,8 
µόρια, µεταξύ 501 και 1.000 ευ-
ρώ 9,6 µόρια.

 Συλλογικότητα των επεν-
δύσεων πρόληψης σε µια δε-
δοµένη περιοχή. Αξιολογείται 
αν µια επένδυση πρόληψης εί

ναι ατοµική ή συλλογική, ως 
προς τη χρήση της 28 µόρια. Ε-
φόσον είναι ατοµική η επένδυ-
ση ο ενδιαφερόµενος δεν λαµ-
βάνει µόρια. 

 Αξιολογείται και βαθµολο-
γείται το οικονοµικό µέγεθος 
της εκµετάλλευσης σε όρους τυ-
πικής απόδοσης (δεν εφαρµό-
ζεται σε συλλογικούς φορείς). 
Έως 12.000 ευρώ 14 µόρια, α-
πό 12.001 ευρώ έως 25.000 ευ-
ρώ 9,8 µόρια, πάνω από 25.001 
ευρώ 0 µόρια

 ∆ικαιούχοι Nέων Αγροτών 
περιόδων 2007-2013 και 2014-
2020 λαµβάνουν από 17 µόρια

 Καλλιέργειες µε τον χαρα-
κτηρισµό ΠΟΠ (Προστατευόµε-
νη Ονοµασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ 
(Προστατευόµενη Γεωγραφική 
Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιηµέ-
νης Βιολογικής 3 µόρια.

 Αγρότες των ορεινών και µει-
ονεκτικών περιοχών 15 µόρια. 

Βάση τα 40 μόρια με προτεραιότητα 
σε νέους αγρότες και συλλογικά σχήματα

Μακροχρόνιες 
υποχρεώσεις
Την προστασία των 
καλλιεργειών – µε τη 
χρήση των αντιβρόχινων, 
αντιχαλαζικών και 
αντιπαγετικών 
συστηµάτων - από τα 
πρώτα κιόλας βλαστικά 
στάδια θα ζητά η 
επικείµενη πρόσκληση 
του υποµέτρου 5.1. 
Ωστόσο, αυτή δεν είναι 
και η µοναδική 
υποχρέωση όσων 
επενδύσουν.  Σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται οι 
δικαιούχοι αναλαµβάνουν 
υποχρεώσεις τόσο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 
υλοποίησης της 
επενδυτικής πρότασης, 
όσο και µετά την 
ολοκλήρωση της 
υλοποίησής της και την 
έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της.

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9.000

10.800

12.200

13.400

14.500

15.900

18.000

19.900

21.500

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ �ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

ΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ
�ΕΥΡΩ�

8-10

10,1-16

16,1-20

20,1-22,5

22,6-24,5

24,6-27,5

27,6-33

33,1-40

40,1-44

ΑΜΠΕΛΙ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ
ΜΗΛΟΕΙ∆Η

 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1.000 1.100 1.200 1.200m2 m2 m2 m2

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η) <7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η) >7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ <7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ >7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΡΟ∆ΙΑ <7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΡΟ∆ΙΑ >7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η) <7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ(ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η) >7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ <7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ >7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ > 3,8 m ΚΑΙ <7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ 3,8 m ΚΑΙ >7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ 3 m 

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ > 3,8 m 

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ 3 m 

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣTYΛΩΣΗ > 3,8 m 

ΚΕΡΑΣΙΑ

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ (ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ∆Η) ΡΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

ΑΜΠΕΛΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

2050

1850

2050

1850

1900

1700

2350

2050

1800

1700

2050

1950

3100

3550

3950

2700

3150

3400

520

380

1000

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ

∆ΙΧΤΥΑ* 

  *∆εν δικαιολογούνται εργατικά
ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ*

ΡΟ∆ΙΑ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡ.
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Κίνδυνοι
Στην αξιολόγηση και 

βαθµολόγηση της 
συχνότητας των κινδύνων 

δίνονται από 8,4 έως 21 
µόρια ανάλογα την περιοχή
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Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι εκτός επιδότησης 
θα µείνουν οι  δαπάνες αντικατάστα-
σης υφιστάµενων συστηµάτων ενερ-
γητικής προστασίας της γεωργικής εκ-
µετάλλευσης του δικαιούχου που δεν 
έχουν ακόµα αποσβεστεί. Ένας εξο-
πλισµός θεωρείται πως έχει αποσβε-
στεί όταν έχουν περάσει 10 έτη από 
την εγκατάσταση αντιχαλαζικής ή α-
ντιβροχικής προστασίας. Για εγκατα-
στάσεις αντιχαλαζικού διχτυού ή αντι-
βρόχινης µεµβράνης 5 έτη και 20 έτη 
για αντιπαγετικό ανεµιστήρα. 

Ειδικότερα, ενισχύονται: 
α) η προµήθεια καινούργιων συστη-

µάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών α-
νεµιστήρων για την προστασία των 
καλλιεργειών από τον παγετό,

 β) η προµήθεια καινούργιων συ-
στηµάτων προστασίας από το χαλάζι, 

γ) η προµήθεια καινούργιων συ-
στηµάτων προστασίας από τη βροχή, 

δ) η προµήθεια συνδυαστικού συ-
στήµατος προστασίας των καλλιεργει-
ών από το χαλάζι και τη βροχή,

 ε) η προµήθεια αντιχαλαζικού δι-
χτυού για τοποθέτησή του σε εγκατα-
στάσεις προστασίας των καλλιεργει-
ών από το χαλάζι, 

στ) η προµήθεια αντιχαλαζικού δι-
χτυού και αντιβρόχινης µεµβράνης 
για τοποθέτησή τους σε εγκαταστά-
σεις προστασίας από το χαλάζι και 
τη βροχή 

ζ) η προµήθεια αντιβρόχινης µεµ-
βράνης για τοποθέτησή της σε εγκατα-
στάσεις προστασίας από τη βροχή και 

η) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες 
συµβούλων και µηχανικών.

Σηµειώνεται εδώ πως οι αντιβροχι-
κές µεµβράνες θα πρέπει να χαρακτη-
ρίζονται από καλή διαπερατότητα φω-
τός και από υψηλή µηχανική αντοχή. 

Επιπλέον σύµφωνα µε την προκήρυξη 
θα πρέπει να έχουν υποστεί την προ-
σθήκη σταθεροποιητών κατά το σχη-
µατισµό της, ώστε να αποκτήσει µε-
γάλη αντοχή στις συνθήκες του περι-
βάλλοντος και ιδιαίτερα στην υπερι-
ώδη ηλιακή ακτινοβολία, που αποτε-
λεί την κύρια αιτία της πρόωρης κατα-
στροφής των πλαστικών. Η διάρκεια 

ζωής τους, υπό κανονικές συνθήκες 
συντήρησης, να µην είναι µικρότε-
ρη των πέντε ετών (συνεχών περιό-
δων χρήσης). Θα πρέπει να φέρουν 
ενισχυµένες «ούγιες» στα σηµεία συ-
γκράτησης και επαφής, µε ενισχυµέ-
νες οπές στις πλευρικές ενισχύσεις, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται το σκίσιµό 
τους κατά την έλξη (τέντωµα). 

Δεν επιδοτείται η αντικατάσταση μη 
αποσβεσμένου εξοπλισμού προστασίας
Τουλάχιστον πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν περάσει από την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών

Χαρακτηριστικά
Οι αντιβροχικές 

µεµβράνες 
θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται 
από καλή 

διαπερατότητα 
φωτός και από 

υψηλή µηχανική 
αντοχή

Παράµετροι
Οι παραγωγοί 
στην επιλογή 
των τεχνικών 

χαρακτηριστικών 
των εγκαταστάσεων 

θα πρέπει να 
εξετάσουν πολλές 

παραµέτρους 
Σύµφωνα µε όσα κάνει γνωστά η προκύρηξη του υποµέτρου 5.1, ένας τέτοιου 
είδους εξοπλισµός θεωρείται πως έχει αποσβεστεί όταν έχουν περάσει 10 
έτη από την εγκατάσταση αντιχαλαζικής ή αντιβροχικής προστασίας. Στους 
αντιπαγετικούς ανεµιστήρες ο χρόνος φτάνει ακόµα και τα 20 έτη.

Προσοχή απαιτείται στις προδιαγραφές του εξοπλισµού   

Οι παραγωγοί, στην επιλογή των τεχνικών χαρακτηριστικών για εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών, συνδυαστικών 
εγκαταστάσεων αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών µεµβρανών, καθώς και αντιβροχικών εγκαταστάσεων θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους µια σειρά παραµέτρων. Οι κυριότερες αφορούν τις εδαφολογικές ιδιαιτερότητες, το 
µέγεθος του αγροτεµαχίου, την κλίση του αγροτεµάχιου, τις ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, τον 
προσανατολισµό της φύτευσης ως προς την κατεύθυνση των επικρατούντων στην περιοχή ανέµων µε πρόβλεψη 
αντοχής σε ταχύτητα ανέµου έως 75 km/ώρα  (9 µποφόρ), καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που επηρεάζει την 
στατικότητα των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται: α) Η συνολική κάλυψη της καλλιέργειας για την 
προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της παραγωγής των καρποφόρων δένδρων και  θάµνων από τον κίνδυνο της 
χαλαζόπτωσης ή και της βροχής, β) ανεξαρτησία του χώρου εγκατάστασης ώστε να µην παρακωλύεται η εγκατάσταση 
από όµορες ιδιοκτησίες, αλλά ούτε και να παρακωλύει τυχόν εγκαταστάσεις σε όµορες ιδιοκτησίες. γ) άνετη και 
απρόσκοπτη κυκλοφορία προσώπων και γεωργικών µηχανηµάτων, για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών.

Μ. Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Από τον ΕΛΓΑ ο έλεγχος
των αιτήσεων, από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωµή  

Όσον αφορά τις αιτήσεις 
πληρωµής σύµφωνα µε όσα κάνει 
γνωστά η προκήρυξη,  
διενεργείται διοικητικός έλεγχος 
των αιτήσεων προκειµένου να 
πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση 
του οικονοµικού και φυσικού 
αντικειµένου των δαπανών και 
να καταβληθεί η αναλογούσα 
στήριξη. Ο έλεγχος των αιτήσεων 
διενεργείται µε ευθύνη του ΕΛΓΑ 
από τον υπεύθυνο 
παρακολούθησης στην έδρα του 
αρµόδιου υποκαταστήµατος. 
Ειδικά, ο έλεγχος της τελικής 
αίτησης πληρωµής περιλαµβάνει 
και µία επιτόπια επίσκεψη που 
διενεργείται από τον υπεύθυνο 
παρακολούθησης µε την 
υποστήριξη Επιτροπής Επιτόπιας 
Επίσκεψης. Η ενίσχυση, 
καταβάλλεται στο δικαιούχο από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τραπεζικό 
λογαριασµό που τηρεί σε 
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και 
δηλώνει µε την αίτηση 
πληρωµής. 


