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ΑΠΟΦΑΣΗ
2η τροποποίηση της ΥΑ 4950/2020 (4377 Β΄) σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.
1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης
Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει.
1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ηςΔεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008
του Συμβουλίου.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ηςΔεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001
και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου.
Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις
άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
Tον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά
ισχύει.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1725/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της
Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000 «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων».
Την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για
την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
Την Ειδική Έκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα «Εφαρμόζοντας την
αρχή της οικονομίας: συγκράτηση των δαπανών για τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε.
επιχορηγήσεις έργων αγροτικής ανάπτυξης».

2. Τις διατάξεις Νόμων και Π.Δ.:
2.1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
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στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (265 Α΄) και
ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.2. Το Ν. 2690/1997 (45 Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
2.3. Tο Ν. 3508/2006 (249 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2.4. Το Ν. 3874/2010 (151 Α΄) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε
φορά.
2.5. Το Π.Δ. 57/2020 (97 Α’) “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93.’’
2.6. Το Ν. 4384/2016 (78 Α΄) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (98 Α΄).
2.8. Το Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (138/Α΄/2017).
2.9. Το Νόμο 4622/2019 (133 Α΄) «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης».
2.10. Το Π.Δ. 2/2021 (2 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τις αποφάσεις:
3.1. Την αριθ. 282966/09-07-2007 (1205 Β΄) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν
τον ΕΛΕΓΕΠ».
3.2. Την αριθ. 145116/02-02-2011 (354 Β’) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και
διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
3.3. Την αριθ. 191002/05-09-2013 (2220 Β’) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής
υπουργικής απόφασης {Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση
υγρών αποβλήτων και συναφείς διατάξεις}».
3.4. Την αριθ. 145026/14-01-2014 (31 Β΄) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Σύσταση,
διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της με αριθ. οικ. 145893/1205-2014 (1212 Β΄) ΚΥΑ και με αριθ. οικ. 140424/06-03-2017 (814 Β’) ΚΥΑ και του άρθρου 17 της με
αριθ. 146896/17-10-2014 (2878 Β΄) ΚΥΑ.
3.5. Την αριθ. 24944/20-09-2016 (3066 Β΄) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3.6. Την αριθ. 2545/17-10-2016 (3447 Β΄) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του
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4.

5.
6.
7.

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.7. Την υπ΄ αριθμ. 68/8-1-2021 (36 ΄Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου».
3.8. Την αριθμ. 104/7056/21-01-2015 (147 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Εθνικές επιλογές,
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ)
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
3.9. Την αριθμ. 1420/82031/22-07-2015 (1709 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Κώδικας Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης», όπως ισχύει κάθε φορά.
3.10. Την αριθ. 1065/19-04-2016 (1273 Β΄) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
3.11. Την αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (601 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Αρμόδια Αρχή,
διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των
Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)», όπως ισχύει κάθε φορά.
3.12. Την αριθμ. 165/20277/06-02-2018 (863 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Εξειδίκευση τεχνικών
προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της
πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών
άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020», όπως ισχύει κάθε φορά.
3.13. Την αριθ. οικ. 721/21-11-2016 (ΑΔΑ: 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ) Διαπιστωτική Πράξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων, «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της με αριθ. 145026/2014 (31 Β΄) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης», όπως ισχύει.
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το
σημείο 8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» όπως ισχύει κάθε
φορά.
Την υπ’ αριθμ. 964/31-03-2021 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.
Την υπ’ αριθμ. 18919/24-03-2021 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 4950/25-09-2020 (Β΄4377) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ):
Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 31 του άρθρου 4 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Σύμφωνα με το
άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο/η υποψήφιος έχει μία και μόνο
μόνιμη κατοικία, τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του.»
Άρθρο 2
Η υποπαράγραφος 2.5 της παραγράφου 2 του άρθρου 5 διαγράφεται.
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Άρθρο 3
1. Η περίπτωση 1.1.1 της υποπαραγράφου 1.1 του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«1.1.1 Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί
μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύναται να περιλαμβάνονται και
μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας
στο αγροτεμάχιο.»
2. Ο πίνακας του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
Υδατικά
συστήματα που
επηρεάζονται

Η κατάσταση των
υπόγειων ή
επιφανειακών
υδατικών
συστημάτων που
επηρεάζονται από
την επένδυση,
όπως αυτά
προσδιορίζονται
από το αντίστοιχο
Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκάνης
Απορροής
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ),
είναι
καλή για
ποσοτικούς
λόγους

Τύπος επένδυσης

Όροι και υποχρεώσεις

Αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
με άλλο σύστημα
διαφορετικού τύπου



Αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
με άλλο σύστημα ιδίου
τύπου εξαιτίας
μεγάλων απωλειών
ύδατος (ο εξοπλισμός
είναι παλιός και δεν
λειτουργεί σωστά
πλέον)



Επέκταση υποδομής σε
τεμάχια που
αρδεύονταν κατά το
παρελθόν















Νέα αρδευόμενη
έκταση που ήταν
ξηρική





Ύπαρξη άδειας χρήσης ύδατος για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην
επένδυση.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 20% η
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης
στήριξης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του
μελλοντικού συστήματος άρδευσης.
Ύπαρξη άδειας χρήσης ύδατος για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην
επένδυση.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 10% η
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης
στήριξης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του
μελλοντικού συστήματος άρδευσης.

Η νέα έκταση δεν αρδεύεται σήμερα, αλλά δηλωνόταν ως αρδευόμενη στο
ΟΣΔΕ έως 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Υποδεικνύεται το σημείο υδροληψίας και η ποσότητα ύδατος.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Προσκόμιση άδειας χρήσης ύδατος / αναθεωρημένης άδειας χρήσης ύδατος
για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην επένδυση και περιλαμβάνει το
σύνολο της αρδευόμενης έκτασης, με την τελευταία αίτηση πληρωμής. Κατά
την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη της
α) τους στόχους της Οδηγίας 2000/60 και το αντίστοιχο ΣΔΛΑΠ, β) τη μελέτη
όπου ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.
Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 20% η
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης
στήριξης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του
μελλοντικού συστήματος άρδευσης.
Υποδεικνύεται το σημείο υδροληψίας και η ποσότητα ύδατος.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί έως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Προσκόμιση άδειας χρήσης ύδατος / αναθεωρημένης άδειας χρήσης ύδατος
για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην επένδυση και περιλαμβάνει το
σύνολο της αρδευόμενης έκτασης, με την τελευταία αίτηση πληρωμής. Κατά
την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος η αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη της
α) τους στόχους της Οδηγίας 2000/60 και το αντίστοιχο ΣΔΛΑΠ, β) τη μελέτη
όπου ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.
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Υδατικά
συστήματα που
επηρεάζονται

Η κατάσταση των
υπόγειων ή
επιφανειακών
υδατικών
συστημάτων που
επηρεάζονται από
την επένδυση,
όπως αυτά
προσδιορίζονται
από το αντίστοιχο
Σχέδιο Διαχείρισης
Λεκάνης
Απορροής
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ),
είναι
λιγότερο από
καλή για
ποσοτικούς
λόγους (κακή)

Τύπος επένδυσης

Αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
με άλλο σύστημα
διαφορετικού τύπου

Όροι και υποχρεώσεις







Αντικατάσταση
συστήματος άρδευσης
με άλλο σύστημα ιδίου
τύπου εξαιτίας
μεγάλων απωλειών
ύδατος (ο εξοπλισμός
είναι παλιός και δεν
λειτουργεί σωστά
πλέον)



Επέκταση υποδομής σε
τεμάχια που
αρδεύονταν κατά το
παρελθόν
















Νέα αρδευόμενη
έκταση που ήταν
ξηρική

Ύπαρξη άδειας χρήσης ύδατος για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην
επένδυση.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 25% η
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης
στήριξης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του
μελλοντικού συστήματος άρδευσης.
Πραγματική εξοικονόμηση της χρήσης ύδατος ανερχόμενη τουλάχιστον στο
50% της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται δυνατή χάρη στην
επένδυση. Επιπλέον η επένδυση επιφέρει εξοικονόμηση της κατανάλωσης
ύδατος στο σύνολο της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 50% της δυνητικής
εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται δυνατή χάρη στην επένδυση.
Ύπαρξη άδειας χρήσης ύδατος για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην
επένδυση.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 10% η
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης
στήριξης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του
μελλοντικού συστήματος άρδευσης.
Πραγματική εξοικονόμηση της χρήσης ύδατος ανερχόμενη τουλάχιστον στο
50% της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται δυνατή χάρη στην
επένδυση. Επιπλέον η επένδυση επιφέρει εξοικονόμηση της κατανάλωσης
ύδατος στο σύνολο της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 50% της δυνητικής
εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται δυνατή χάρη στην επένδυση.
Η νέα έκταση δεν αρδεύεται σήμερα, αλλά δηλωνόταν ως αρδευόμενη στο
ΟΣΔΕ έως 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Υποδεικνύεται το σημείο υδροληψίας και η ποσότητα ύδατος.
Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί ως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση.
Προσκόμιση άδειας χρήσης ύδατος / αναθεωρημένης άδειας χρήσης ύδατος
για το σημείο υδροληψίας που αφορά στην επένδυση και περιλαμβάνει το
σύνολο της αρδευόμενης έκτασης, με την τελευταία αίτηση πληρωμής. Κατά
την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος η αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη της
α) τους στόχους της Οδηγίας 2000/60 και το αντίστοιχο ΣΔΛΑΠ, β) τη μελέτη
όπου ορίζεται στην εθνική νομοθεσία.
Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 20% η
οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης
στήριξης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του
μελλοντικού συστήματος άρδευσης.
Πραγματική εξοικονόμηση της χρήσης ύδατος ανερχόμενη τουλάχιστον στο
50% της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται δυνατή χάρη στην
επένδυση. Επιπλέον η επένδυση επιφέρει εξοικονόμηση της κατανάλωσης
ύδατος στο σύνολο της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 50% της δυνητικής
εξοικονόμησης ύδατος που καθίσταται δυνατή χάρη στην επένδυση.
Δεν είναι επιλέξιμη.
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3. Η περίπτωση 1.2.10 της υποπαραγράφου 1.2 του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση νέας έκτασης που δεν αρδεύεται στην υφιστάμενη κατάσταση αλλά δηλωνόταν ως
αρδευόμενη στο ΟΣΔΕ έως 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης και το σημείο υδροληψίας
που την αφορά επηρεάζει υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα των οποίων η κατάσταση έχει
χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή για ποσοτικούς λόγους, πρέπει να ισχύουν επιπλέον, οι
προϋποθέσεις για την αδειοδότηση της χρήσης ύδατος του σημείου υδροληψίας όπως αυτές ορίζονται
στην ΥΑ 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
4. Η περίπτωση 2.1.1 της υποπαραγράφου 2.1 του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«2.1.1 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).»
5. Η περίπτωση 2.1.2 της υποπαραγράφου 2.1 του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«2.1.2 Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά:
αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).»
Άρθρο 4
Στο κείμενο του άρθρου 15 της ΥΑ, όπου αναφέρεται ο όρος «επιλέξιμος προϋπολογισμός», αυτός
αντικαθίσταται με τον όρο «αιτούμενος προϋπολογισμός».
Άρθρο 5
1. Στους πίνακες του άρθρου 16 της ΥΑ, ο όρος «γεωργοί» αντικαθίσταται με τον όρο «δικαιούχοι» ως
εξής:
Πίνακας 1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΡΑΚΗ &
ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ &
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
& ΚΡΗΤΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή
υποβολής της αίτησης α) δεν έχει
ο
υπερβεί το 41 έτος της ηλικίας,
διαθέτει επαρκή επαγγελματικά
1
προσόντα 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%

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές

75%

60%

60%

60%

50%

75%

50%

50%

50%

40%

75%

50%

50%

40%

40%

85%

60%

60%

60%

60%

Δικαιούχοι σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα
Λοιποί δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των
περιοχών
1

Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3
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Πίνακας 2

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΘΡΑΚΗ &
ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
& ΚΡΗΤΗ

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή
υποβολής της αίτησης α) δεν
ο
έχει υπερβεί το 41 έτος της
ηλικίας, διαθέτει επαρκή
1
επαγγελματικά προσόντα
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.

75%

65%

55%

55%

45%

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές

70%

55%

55%

55%

45%

Δικαιούχοι σε περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα
ειδικά μειονεκτήματα

70%

45%

45%

45%

35%

Λοιποί δικαιούχοι σε κανονικές
περιοχές

70%

45%

45%

35%

35%

Συλλογικές επενδύσεις στο
σύνολο των περιοχών

80%

55%

55%

55%

55%

1

ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ &
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ

Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Άρθρο 6
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 26 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων. Αιτήσεις πληρωμής που
υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται παραδεκτές και ο
δικαιούχος θα απεντάσσεται από τη δράση.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 26 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από
εκείνη της έδρας του δικαιούχου, ο επιτόπιος έλεγχος για την παραλαβή των επενδύσεων
πραγματοποιείται από επιτροπή παρακολούθησης της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιούνται οι
επενδύσεις. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή παρακολούθησης της οικείας, ως προς την έδρα του
δικαιούχου, Περιφερειακής Ενότητας αποστέλλει στην επιτροπή παρακολούθησης του τόπου υλοποίησης
το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου προς συμπλήρωση καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μετά την
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ολοκλήρωση του επιτόπιου ελέγχου, το συμπληρωμένο πρακτικό αποστέλλεται στην οικεία επιτροπή
παρακολούθησης για ανάρτηση στο ΠΣΚΕ.»
3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 26 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«14. H παραλαβή μιας ή περισσότερων διακριτών και αυτοτελών φάσεων μερικής υλοποίησης μιας
επένδυσης των υποκατηγοριών 2.1.1 και 2.1.3 του άρθρου 9 της ΥΑ και η πιστοποίηση της σχετικής
δαπάνης είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί από
το αρμόδιο όργανο η ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου και το εύλογο
κόστους υλοποίησής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές και αυτοτελείς φάσεις υλοποίησης στην
ανόρυξη γεωτρήσεων, όπως π.χ. οι εργασίες ανόρυξης και σωλήνωσης γεώτρησης και η
εγκατάσταση αντλίας και ηλεκτρολογικού πίνακα, κ.λπ.. Για τις παραπάνω αναφερόμενες διακριτές
φάσεις τεκμηριώνονται:
14.1 Η εργασία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν βάσει παραστατικών και επιμετρήσεων
(εφόσον αυτές απαιτούνται).
14.2 Το εύλογο κόστος υλοποίησης κάθε φάσης βάσει των παραστατικών και των συμφωνητικών
έργου του δικαιούχου με τον ή τους εργολάβους οι οποίοι έχουν αναλάβει την κατασκευή.
Στις περιπτώσεις παραλαβής διακριτών φάσεων μερικής υλοποίησης δεν απαιτείται να
πιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου παρά μόνο στην παραλαβή της
τελευταίας φάσης ή κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης.»
Άρθρο 7
Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 30 της ΥΑ προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κοινών λογαριασμών στους οποίους συνδικαιούχος είναι ο προμηθευτής του
εξοφλούμενου αγαθού ή της εξοφλούμενης υπηρεσίας.»
Άρθρο 8
Η ενότητα Β του Παραρτήματος 6 τροποποιείται ως εξής:
1. Η υποπαράγραφος 3.2 της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.2 Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση μονίμου κατοικίας η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας
με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου.»
2. Στην παράγραφο 4 προστίθεται υποπαράγραφος 4.3 ως εξής:
«4.3 Τα συλλογικά σχήματα προσκομίζουν βεβαίωση λογιστή θεωρημένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του συλλογικού σχήματος για το ύψος του κύκλου εργασιών τους για το φορολογικό έτος της
απόφασης ένταξής τους και για το προηγούμενο φορολογικό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης
πληρωμής, αν αυτά δεν ταυτίζονται. Αν το αίτημα πληρωμής έχει υποβληθεί πριν από τις προθεσμίες
υποβολής φορολογικής δήλωσης και το συλλογικό σχήμα δεν έχει οριστικοποιήσει τα αποτελέσματα
της προηγούμενης χρήσης, δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι θα
προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση για το ύψος του κύκλου εργασιών κατά την λήξη της
προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης και ότι είναι σε γνώση των συνεπειών για τη μη
υποβολή της η οποία ισοδυναμεί με την μη τήρηση της δέσμευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 35
της ΥΑ 4950/20.».
3. Η περίπτωση 6.1.1 της υποπαραγράφου 6.1 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.1.1 Φωτοαντίγραφα των φορολογικών στοιχείων (παραστατικά δαπάνης) όπως, ενδεικτικά,
τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια έργου, δελτία παροχής υπηρεσιών, παραστατικά διακίνησης και λοιπά
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δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται σε κάθε περίπτωση. Για τα ηλεκτρονικά παραστατικά
προσκομίζονται εκτυπώσεις.».
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 6.1.2 της υποπαραγράφου 6.1 «Φωτοαντίγραφα των
σφραγισμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 6.2.2, πρωτότυπων δικαιολογητικών με τα οποία
αποδεικνύεται η εξόφλησή των παραστατικών δαπάνης» αντικαθίσταται ως εξής: «Φωτοαντίγραφα
των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύεται η εξόφλησή των παραστατικών δαπάνης.».
Η περίπτωση 6.2.2 της υποπαραγράφου 6.2 διαγράφεται.
Το τελευταίο εδάφιο του σημείου α της περίπτωσης 6.2.3 της υποπαραγράφου 6.2 αντικαθίσταται ως
εξής: «Θα δηλώνεται επίσης ότι το παραστατικό δεν θα κατατεθεί ούτε έχει κατατεθεί σε άλλη
Υπηρεσία για λήψη ενίσχυσης και ότι θα προσκομισθεί στην περίπτωση ανεύρεσης.»
Το πρώτο εδάφιο του σημείου β της περίπτωσης 6.3.2 της υποπαραγράφου 6.3 αντικαθίσταται ως
εξής: «Προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των τιμολογίων έργου (παραστατικά δαπάνης) τα οποία
αναφέρουν τα στοιχεία του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η
εξόφλησή των τιμολογίων έργου, συμπεριλαμβανομένων και των παρακρατούμενων φόρων.»

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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