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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

Με επιστολή της η βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού του Δημοκρατικού 
Συναγερμού κ. Ελένη Σταύρου ζήτησε τη διεξαγωγή από τον Τομέα Ερευνών 
και Μελετών έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος που να αφορά την 
παραχώρηση στις χώρες της Ευρώπης χορηγιών στους αγρότες για εξασφάλιση 
αντιχαλαζικών διχτυών, ως ένα μέτρο προστασίας των γεωργικών καλλιεργειών. 

Στα πλαίσια των πιο πάνω στάλθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD), που 
περιλάμβανε τα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Παρέχονται στις ευρωπαϊκές χώρες χορηγίες στους αγρότες για προστασία 
των καλλιεργειών τους με αντιχαλαζικά δίχτυα; 

2. Αν ναι, ποιος οργανισμός/φορέας τις παρέχει; 

3. Τι ύψος έχουν οι χορηγίες αυτές και ποιες οι προϋποθέσεις για παροχή 
τους; 

Στη συνέχεια, παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη 
των σχετικών απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία Ερευνών, 
Μελετών και Εκδόσεων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας 
και Τεκμηρίωσης και αφορούν στα πιο πάνω ερωτήματα. 

Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικά, ανά χώρα και ερώτημα, όλες οι 
απαντήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Οι αναλυτικές απαντήσεις έχουν 
αποσταλεί στη βουλευτή ηλεκτρονικά. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας 
διαβίβασε τις απαντήσεις είκοσι τριών (23) χωρών της Ευρώπης που 
ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα που έθεσε η κ. Σταύρου (ECPRD Request: 
3989). Από τις εν λόγω απαντήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 
Α. Παροχή χορηγιών για αντιχαλαζικά δίχτυα 

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (δέκα συγκεκριμένα) παρέχουν χορηγίες στους 
γεωργούς για εξασφάλιση αντιχαλαζικών διχτυών. Στην Ιταλία όμως η χορηγία 
παρέχεται μόνο για νέες καλλιέργειες και όχι για υφιστάμενες. 

 
Β.  Φορείς παροχής χορηγιών για αντιχαλαζικά δίχτυα 

Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην του Μαυροβουνίου, που είναι υποψήφια χώρα 
για ένταξη στην Ε.Ε., οι σχετικές χορηγίες συνδέονται με το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της κάθε χώρας και την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται σε συνεργασία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης που 
έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις 
προτεραιότητες που ορίζονται στα εθνικά σχέδια στρατηγικής. 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης βοηθά τις αγροτικές περιοχές να 
αντιμετωπίσουν τις ποικίλες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
προκλήσεις του 21ου αιώνα. Συχνά αποκαλούμενη ως «δεύτερος πυλώνας» της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.), η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 
συμπληρώνει το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς και τα μέτρα 
διαχείρισης των γεωργικών αγορών (ο λεγόμενος «πρώτος πυλώνας»). Η 
Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πολλούς κοινούς στόχους με τα άλλα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ.). 

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτείται μέσω του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) με κονδύλια 
ύψους €100 δις για την περίοδο 2014-2020. Τα κονδύλια αυτά κατανέμονται στα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. και αναμένεται να ενεργοποιήσουν επιπλέον €61 δις 
δημόσιας χρηματοδότησης από τα κράτη μέλη. 

  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
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Γ.  Ύψος χορηγιών και προϋποθέσεις για την παραχώρησή τους 

1. Ύψος χορηγιών 

 Όσον αφορά στο ερώτημά μας για το ύψος των χορηγιών, οι απαντήσεις 
δεν ήταν ξεκάθαρες λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι σχετικές χορηγίες συνδέονται με άλλες χορηγίες για 
επενδύσεις, όπως αυτές για νέους γεωργούς, για βιολογικές καλλιέργειες, 
για αντιβροχικές μεμβράνες, για συστήματα κατά του παγετού κ.ά. 
Επιπλέον, σε αρκετά κράτη μέλη, όπως στη Γερμανία, τη Γαλλία και την 
Ολλανδία, οι χορηγίες και το ποσοστό χορηγίας για αντιχαλαζικά δίχτυα 
καθορίζονται από τις διάφορες επαρχίες ή τα ομοσπονδιακά κράτη της 
χώρας.  

Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποια παραδείγματα χωρών που στα 
προγράμματά τους περιλαμβάνουν χορηγίες ειδικά για αντιχαλαζικά δίχτυα. 

Αυστρία   

Στο πλαίσιο του Αυστριακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η 
χορηγία καλύπτει το 30% της επένδυσης. Η επένδυση που μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον €10.000 και να μην 
υπερβαίνει τα €400.000. 

Γερμανία 

Στη Γερμανία η χορηγία για αντιχαλαζικά δίχτυα παρέχεται μέσω των 
Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης ορισμένων ομοσπονδιακών κρατών. 
Για παράδειγμα στη Ρηνανία-Παλατινάτο, η επιδότηση φτάνει στα 50% για 
τους γεωργούς που είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών. Για τους 
γεωργούς που δεν ανήκουν σε αγροτικές οργανώσεις το ποσοστό της 
χορηγίας ανέρχεται στα 20%.  

Ελλάδα 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό της Ελλάδας, όπου ο Οργανισμός 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) επιχορηγεί μέχρι και το 60% 
για αντιχαλαζικά δίχτυα ως μέσο προστασίας των καλλιεργειών από χαλάζι 
σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες. 

Εν συντομία, τα επιλέξιμα στοιχεία είναι: 

• Μήλα  
• Πυρηνόκαρπα φρούτα  
• Ακτινίδια  
• Αμπελώνες  
• Ρόδια  
• Κεράσια. 
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Ολλανδία 

Ένα άλλο είδος στήριξης των γεωργών αποτελεί το παράδειγμα της 
Ολλανδίας, όπου οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν -πέραν της 
χορηγίας για αντιχαλαζικά δίχτυα- με φορολογικές ελαφρύνσεις στις 
επενδύσεις, αλλά και στο εισόδημά τους. Αυτό καθίσταται δυνατόν μέσω 
των κρατικών σχεδίων VAMIL και MIA, αν κάνουν περιβαλλοντικές 
επενδύσεις (π.χ. τοποθέτηση αντιχαλαζικών διχτυών). 

 
2.  Προϋποθέσεις παροχής χορηγιών για αντιχαλαζικά δίχτυα 

Οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες παραχωρούνται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα ποικίλλουν ανά χώρα. Παρατίθενται ενδεικτικά μερικές: 

• Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 
ομάδες παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί αγρότες 
(Ελλάδα). 

 
• Ο αιτών πρέπει να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που να αποδεικνύει 

την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης (Σλοβενία). 
 
• Χορηγίες μόνο για νέες γεωργικές εγκαταστάσεις (Ιταλία). 
 
• Κατώτατο και ανώτατο όριο στα επενδυτικά έξοδα για τον εξοπλισμό 

(π.χ. στο Μαυροβούνιο η μέγιστη αποδεκτή επένδυση είναι €10.000 και 
η ελάχιστη €500, ενώ στην Αυστρία η μέγιστη είναι €400.000 και η 
ελάχιστη €10.000). 

 
• Ο δικαιούχος πρέπει να αποδείξει το οικονομικό μέγεθος της 

εκμετάλλευσης (Κροατία). 
 
• Η επένδυση για επιχορήγηση πρέπει να ξεκινήσει και να 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αίτησης (Μαυροβούνιο). 
 

• Ελάχιστη έκταση που επιχορηγείται με αντιχαλαζικά δίχτυα (στο 
Μαυροβούνιο είναι 0,3 εκτάρια για πυκνή φυτεία και είδη φρούτων 
καρπού και 0,5 εκτάρια για όλα τα άλλα είδη φρούτων). 
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Δ. Άλλη μέθοδος καταστολής χαλαζιού 

 Cloud seeding - σπορά των νεφών 

Σε κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, εφαρμόζεται 
πρόγραμμα καταστολής χαλαζιού με τη μέθοδο της σποράς των 
καταιγιδοφόρων νεφών. Πρόκειται για ένα μέσο πρόληψης-αποφυγής 
καταστροφών σε αγροτικές καλλιέργειες, που επιτυγχάνεται με την πυροδότηση 
φυσιγγίων ιωδιούχου αργύρου (ΑgI) από ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη ή από 
γεννήτριες εδάφους. Με τη μέθοδο αυτή σχηματίζεται πολύ μεγαλύτερο πλήθος 
χαλαζόκοκκων, μικρότερου όμως μεγέθους, οι οποίοι, αν δε λιώσουν, 
προκαλούν  πολύ μικρότερες ζημιές κατά την πτώση τους προς το έδαφος.  

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα επιχειρήσεις σποράς νεφών με αεροπλάνα 
πραγματοποιούνται εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια σε συγκεκριμένες περιοχές 
της χώρας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ  

• Χώρες στις οποίες παρέχονται χορηγίες για αντιχαλαζικά δίχτυα.  
• Χώρες στις οποίες δεν παρέχονται χορηγίες για αντιχαλαζικά δίχτυα.  

 

ΧΩΡΑ 
Παρέχονται χορηγίες για 

αντιχαλαζικά δίχτυα; 
 

Αν ναι, ποιος οργανισμός/φορέας τις 
παρέχει; 

Τι ύψος έχουν οι χορηγίες αυτές και ποιες οι 
προϋποθέσεις για παροχή τους; 

Αυστρία 

Ναι. Από την απάντηση δε φαίνεται από πού 
προέρχεται η χορηγία. 
 

Η χορηγία καλύπτει ποσοστό 30% της επένδυσης και ο 
γεωργός μπορεί να πάρει επιπρόσθετα ένα δώρο 5%, 
στην περίπτωση που είναι νέος αγρότης ή ασχολείται με 
βιολογική παραγωγή. Η επένδυση μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί, εφόσον ανέρχεται τουλάχιστον στα 
€10.000 και δεν υπερβαίνει τα €400.000. 
 

Βέλγιο 

Για διάφορους λόγους ελήφθη η 
απόφαση να μην απαντηθεί αυτό το 
ερώτημα και ζητούν την κατανόησή 
μας. 

  

Γαλλία 

Ναι. Οι χορηγίες παρέχονται στο πλαίσιο της 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (Κ.Γ.Π.) από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 

Το ποσό της χορηγίας καθορίζεται στα περιφερειακά 
σχέδια που καταρτίζονται από τις περιφέρειες οι οποίες 
διαχειρίζονται τους πόρους του Ε.Γ.Τ.Α.Α και ποικίλλει 
ανάλογα με την περιοχή.  
Παράδειγμα γαλλικής περιοχής Val de Loire: 
Η χορηγία για αντιχαλαζικά δίχτυα καλύπτει έως και 20% 
των επιλέξιμων δαπανών, ποσοστό που αυξάνεται κατά 
15% για συλλογικά έργα και 10% για καινοτόμα σχέδια. 
 

Γερμανία 

Ναι, μέσω των Προγραμμάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης των 
ομοσπονδιακών κρατών. 

Οι χορηγίες χρηματοδοτούνται από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. Εναλλακτικά αναγνωρισμένες 
οργανώσεις παραγωγών για οπωρώνες 
μπορεί επίσης να επιχορηγηθούν για τα 
δίχτυα προστασίας από χαλάζι στο 
πλαίσιο των επιχειρησιακών τους 
προγραμμάτων. 
 

Σύμφωνα με την απάντηση που δόθηκε για πέντε 
ομοσπονδιακά κράτη της Γερμανίας:  
• Βάδη-Βυρτεμβέργη: Μπορεί να χορηγηθεί επιδότηση 

έως και 20%. 
• Βαυαρία: Επιδότηση με βάση τοπικά γεωργικά 

αναπτυξιακά προγράμματα έως 25%. 
• Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία: Το ποσοστό επιδότησης 

είναι 20%. 
• Ρηνανία-Παλατινάτο: Οι όροι διαφέρουν ανάλογα με το 

αν ο ενδιαφερόμενος παραγωγός είναι μέλος μιας 
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ΧΩΡΑ 
Παρέχονται χορηγίες για 

αντιχαλαζικά δίχτυα; 
 

Αν ναι, ποιος οργανισμός/φορέας τις 
παρέχει; 

Τι ύψος έχουν οι χορηγίες αυτές και ποιες οι 
προϋποθέσεις για παροχή τους; 

οργάνωσης παραγωγών ή όχι. 
Για τα μέλη των οργανώσεων παραγωγών η 
επιδότηση φτάνει έως και 50%, ενώ οι παραγωγοί μη 
μέλη μιας οργάνωσης παραγωγών, μπορεί να λάβουν 
ενίσχυση μέσω του Προγράμματος Προώθησης των 
Γεωργικών Επενδύσεων και το ποσοστό 
χρηματοδότησης ανέρχεται σε 20%. Δεν έχει υπάρξει 
τέτοια περίπτωση τα τελευταία χρόνια. 

• Σαξονία: Η κατασκευή προστατευτικού εξοπλισμού 
στην αμπελουργία και τις φυτείες μπορεί να 
επιδοτηθεί σε ποσοστό 25% (βασική χρηματοδότηση), 
εάν οι αιτούντες δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης 
οργάνωσης παραγωγών. 

 

Ελλάδα 

Ναι. Οι χορηγίες παρέχονται από  
• τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και το 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω του Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  

• το ελληνικό δημόσιο μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων 

Ο ΕΛ.Γ.Α. επιχορηγεί μέχρι και 60% για αντιχαλαζικά 
δίχτυα σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες. Ο 
ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να 
ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό 
της στήριξης ανέρχεται σε €100.000 ανά αίτηση για 
στήριξη φυσικού ή νομικού προσώπου και έως 
€1.000.000 ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών. 
Με αντιχαλαζικά δίχτυα προστατεύονται: 
• Μήλα  
• Πυρηνόκαρπα φρούτα  
• Ακτινίδια  
• Αμπελώνες  
• Ρόδια  
• Κεράσια  
 

Εσθονία 

Δεν παρέχονται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Παρέχονται 
όμως χορηγίες για αποκατάσταση 
ζημιών σε καλλιέργειες που 
προέρχονται από κλιματικά αίτια. 
 

  



10 
 

ΧΩΡΑ 
Παρέχονται χορηγίες για 

αντιχαλαζικά δίχτυα; 
 

Αν ναι, ποιος οργανισμός/φορέας τις 
παρέχει; 

Τι ύψος έχουν οι χορηγίες αυτές και ποιες οι 
προϋποθέσεις για παροχή τους; 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη άμεση 
χορηγία της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Ωστόσο, οι 
Βρετανοί αγρότες είναι επί του 
παρόντος επιλέξιμοι για 
χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 
 

Τα μέτρα προστασίας από το χαλάζι 
μπορεί να συμπεριληφθούν στα 
επιχειρησιακά προγράμματα των 
οργανώσεων παραγωγών των 
καλλιεργητών φρούτων και λαχανικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες μπορεί να 
λάβουν χρηματοδότηση από την Ε.Ε. στα 
επιχειρησιακά ταμεία τους1. 
 

Το ύψος της χορηγίας φθάνει μέχρι και 60% για τους 
καλλιεργητές φρούτων και λαχανικών. 

Ισπανία 

Δεν υπάρχουν ειδικές χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Παρέχονται 
όμως από την κυβέρνηση χορηγίες 
για αποκατάσταση ζημιών από 
χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες, 
καθώς και χορηγίες από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν είτε για 
αποκατάσταση ζημιών είτε για 
εκσυγχρονισμό των γεωργικών 
υποδομών και λήψη μέτρων για 
πρόληψη πιθανών ζημιών λόγω 
κλιματικών κινδύνων. 
  

  

 
Ιταλία 

Δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία που 
να προνοεί χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα, αλλά 
περιφερειακοί κανονισμοί (ως 
μέρος του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) 
προβλέπουν τέτοιες χορηγίες μόνο 
για νέες γεωργικές εγκαταστάσεις. 

Οι χορηγίες παρέχονται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. Παρέχονται χορηγίες μόνο για νέες γεωργικές 
εγκαταστάσεις, το ύψος των οποίων δεν αναφέρεται στην 
απάντηση. 

                                                           
1 Μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα που 
εφαρμόζονται από τις οργανώσεις παραγωγών θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωσή τους, εφόσον έχουν εγκριθεί πριν από την έξοδο. 
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Κροατία 

Ναι. 
 

Οι χορηγίες παρέχονται από τις πόλεις και 
τις κομητείες και χρηματοδοτούνται από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Το ύψος της χορηγίας αποφασίζεται από τα 
αντιπροσωπευτικά όργανα των κομητειών και των 
πόλεων με ανώτατο ποσό τα €15.000 για περίοδο τριών 
(3) ετών. 
Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα 
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και οργανώσεις 
παραγωγών. Ο δικαιούχος (εκτός των οργανώσεων 
παραγωγών και των συνεταιρισμών) πρέπει να αποδείξει 
το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης. 
 

Λετονία 

Δεν παρέχονται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Παρέχονται 
όμως χορηγίες για αποκατάσταση 
ζημιών σε καλλιέργειες που 
προέρχονται από κλιματικά αίτια. 
 

  

Λιθουανία 

Δεν παρέχονται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Παρέχονται 
όμως χορηγίες για αποκατάσταση 
ζημιών σε καλλιέργειες που 
προέρχονται από κλιματικά αίτια, 
καθώς και εκσυγχρονισμό των 
γεωργικών υποδομών και λήψη 
μέτρων για πρόληψη πιθανών 
ζημιών λόγω κλιματικών κινδύνων. 
 
 

  

Μαυροβούνιο 

Ναι. Οι χορηγίες παρέχονται από το Υπουργείο 
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με τη 
μορφή συγχρηματοδότησης του κόστους 
προμήθειας του εξοπλισμού και της 
μηχανοποίησης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής. 

Η μέγιστη αποδεκτή επένδυση είναι €10.000 και η 
ελάχιστη €500. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμων δαπανών 
φθάνει μέχρι και 50% της αξίας της επένδυσης. Το 
μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €5.000 κατά τη διάρκεια του 
έτους.  
Προϋποθέσεις παροχής των χορηγιών: 
• Η ελάχιστη έκταση που εξοπλίζεται/εκσυγχρονίζεται 

πρέπει να είναι 0,3 εκτάρια για μια πυκνή φυτεία και 
είδη φρούτων καρπού και 0,5 εκτάρια για όλα τα άλλα 
είδη φρούτων. 
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• Η σποροπαραγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% 
του συνολικού αριθμού φυτεμένων δενδρυλλίων. 

• Οι γεωργοί υποχρεούνται να διατηρούν τη γη σε καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με 
τις συστάσεις του Κώδικα Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής. 

• Την αγορά εξοπλισμού μπορούν να ζητήσουν γεωργοί 
με μικρές ή εύφορες φυτείες φρούτων στις οποίες 
τηρείται ο Κώδικας Καλών Γεωργικών Πρακτικών. 

• Η επένδυση πρέπει να ξεκινήσει και να 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αίτησης. 

• Προμήθεια μόνο νέου εξοπλισμού. 
 

Ολλανδία 

Ναι. Οι χορηγίες παρέχονται από:  
• το Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέσω του 

προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 (Π.Α.Α.3). Κάθε επαρχία 
όμως έχει το δικό της σχέδιο 
επιχορηγήσεων βάσει του Π.Α.Α.3 
και επιλέγει σε ποιο θέμα θέλει να 
δώσει έμφαση. 

• κρατικές αρχές (κεντρική κυβέρνηση, 
επαρχίες, δήμοι). 

Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 30% των 
επιλέξιμων δαπανών. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για 
επιλέξιμες δαπάνες, αν και το ανώτατο ποσό χορηγίας 
είναι €20.000, ενώ το ελάχιστο ποσό είναι €10.000.  
Η επιχορήγηση του 2018 Π.Α.Α.3 για τους νέους αγρότες 
επιτρέπει στους γεωργούς κάτω των 41 ετών να 
υποβάλουν αίτηση για χορηγία. Η κυβέρνηση έχει ως 
στόχο να ενθαρρύνει και να στηρίζει τους αγρότες ηλικίας 
κάτω των 41 ετών, με σκοπό αυτοί να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις τάσεις της αγοράς και στις απαιτήσεις της 
κοινωνίας. 
Oι γεωργοί δυνατόν να επωφεληθούν επιπλέον από τη 
χορηγία για αντιχαλαζικά δίχτυα με φορολογικές 
ελαφρύνσεις στην επένδυση για εξασφάλιση των 
αντιχαλαζικών διχτυών μέχρι και 50%, αλλά και στο 
εισόδημά τους μέσω των κρατικών σχεδίων VAMIL και 
MIA.  

Ουγγαρία 

Δεν παρέχονται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Υπάρχει όμως 
το Εθνικό Σύστημα Πρόληψης 
Ζημιών από Χαλάζι, το οποίο 
βασίζεται στη σπορά νεφών. Το 
σύστημα αυτό, που 
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συγχρηματοδοτείται από το 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το κράτος, 
λειτούργησε πιλοτικά το 1991, ενώ 
το 2018 εφαρμόστηκε σε ολόκληρη 
τη χώρα.  

Πολωνία 

Δεν παρέχονται.   

Πορτογαλία 

Δεν παρέχονται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα, παρέχονται 
όμως χορηγίες που καλύπτουν 
ζημιές από κλιματικά αίτια. 

  

Ρουμανία 

Δεν παρέχονται χορηγίες για 
αντιχαλαζικά δίχτυα. Υπάρχει όμως 
το Εθνικό Σύστημα για τη 
Χαλαζόπτωση και την 
Κατακρήμνιση, το οποίο βασίζεται 
στη σπορά νεφών. 

  

Σλοβακία 

Δεν παρέχονται.   

Σλοβενία 

Ναι. Οι χορηγίες είναι ένας συνδυασμός 
κονδυλίων από: 
• το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (75%) και  
• εθνικούς πόρους (25%). 

Το ποσό της χορηγίας είναι €31,057/εκτάριο, εκ των 
οποίων €19,167 για την αγορά και εγκατάσταση των 
διχτυών και €11,890 για τις κατασκευαστικές εργασίες. Τα 
αντιχαλαζικά δίχτυα εγκαθίστανται σε οπωρώνες που 
είναι παλαιότεροι των 16 ετών για σαρκώδη φρούτα, των 
12 ετών για πυρηνόκαρπα φρούτα, των 8 ετών για 
μουροειδή φρούτα κ.λπ. 
Προϋποθέσεις λήψης της χορηγίας: 
• Ο αιτών πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο των 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ως ο γεωργός. 
• Ο αιτών πρέπει να υποβάλει την αίτηση σύμφωνα με 

τους κανονισμούς που διέπουν την εφαρμογή των 
μέτρων Γεωργικής Πολιτικής. 

• Ο αιτών πρέπει να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο 
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που να αποδεικνύει την οικονομική βιωσιμότητα της 
επένδυσης. 

• Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης η γεωργική εκμετάλλευση 
πρέπει να έχει προσφέρει κατάλληλο εισόδημα που να 
καθιστά δυνατή τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. 

• Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της 
υποβολής της αίτησης για τον δημόσιο διαγωνισμό ο 
αιτών πρέπει να έχει παράσχει φόρτο εργασίας 
τουλάχιστον μισής (0,5) ετήσιας μονάδας πλήρους 
απασχόλησης σε περίπτωση απλών επενδύσεων και 
τουλάχιστον μιας (1) ετήσιας μονάδας εργασίας 
πλήρους απασχόλησης σε περίπτωση απαιτητικών 
επενδύσεων. 

• Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία 
για το κλείσιμο της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. 

 

Σουηδία 

Δεν παρέχονται.   

Τσεχία 

Δεν παρέχονται.   

Φινλανδία 

Δεν παρέχονται.   
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Ανάθεση έρευνας από βουλευτή 
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Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης (ECPRD) αναφορικά με χορηγίες προς τους γεωργούς για 

αντιχαλαζικά δίχτυα 

 

Εισαγωγή 

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητά να ενημερωθεί κατά πόσο στην Ευρώπη 
υπάρχουν χορηγίες προς τους γεωργούς και, αν ναι, ποιες για εξασφάλιση αντιχαλαζικών 
διχτυών.  

 

Ερωτήματα: 

1. Παρέχονται στη χώρα σας χορηγίες στους γεωργούς για προστασία των καλλιεργειών 
τους με αντιχαλαζικά δίχτυα; 

2. Αν ναι, ποιος οργανισμός/φορέας τις παρέχει; 
3. Τι ύψος έχουν οι χορηγίες αυτές και ποιες οι προϋποθέσεις για παροχή τους; 

 
 
 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως τα πιο πάνω ερωτήματα απαντηθούν έως 
τις 4 Μαρτίου 2019. 

 

 

 

 

 

Model Reply:  

 

1. Στην Κύπρο, προς το παρόν, δεν παρέχονται χορηγίες στους γεωργούς για αντιχαλαζικά 
δίχτυα. 
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