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ΑΠΟΦΑΣΗ
1η 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.
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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.
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του
Συμβουλίου.

1.4.

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.

1.5.

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.

1.6.

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.

1.7.

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.

1.8.

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.

1.9.

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.

1.10. 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.
1.11. 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».
1.12. Την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «για την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».
1.13. 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.
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1.14. 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) 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 Π.Δ. 83/2019 (121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2.10. Το Νόμο 4622/2019 (133 Α΄) «Επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης».
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}».
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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
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. 5358/10-08-2020 (3374 ΄Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα».
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.
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4. 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.
5. Την υπ’ αριθμ. 3186/27.11.2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ.
6. Την υπ’ αριθμ. 78702/30.11.2020 σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥ ΜΕ
Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 4950/25-09-2020 (Β΄4377) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (εφεξής ΥΑ):

Άρθρο 1
1. Στην υποπαράγραφο 2.1 της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της ΥΑ προστίθεται περίπτωση 2.1.4 ως
εξής: «2.1.4 Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως
φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη
επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2.2.1 της υποπαραγράφου 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 9
της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Για να ενισχυθούν οι δαπάνες κατασκευής και εξοπλισμού
γεώτρησης/πηγαδιού καθώς και του εξοπλισμού για τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της άρδευσης (υποκατηγορίες επενδύσεων 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.4) προσδιορίζεται το
σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες και το υπόγειο υδατικό σύστημα που το εξυπηρετεί.
3. Η περίπτωση 2.2.2 της υποπαραγράφου 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται
ως εξής: «2.2.2 Για τις επενδύσεις των παραγράφων 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.4 πρέπει να εφαρμόζεται
υδρομέτρηση ή να εφαρμοστεί υδρομέτρηση μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας
αίτησης πληρωμής.»
4. Η περίπτωση 2.2.4 της υποπαραγράφου 2.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της ΥΑ αντικαθίσταται
ως εξής: «2.2.4 Για τις υποκατηγορίες επενδύσεων 2.1.2 και 2.1.4, με την αίτηση στήριξης απαιτείται
η προσκόμιση άδειας χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση/πηγάδι αποκλειστικά στο όνομα
του υποψηφίου. Όταν η άδεια χρήσης νερού δεν υφίσταται, τότε προσκομίζεται φωτοαντίγραφο
της πρωτοκολλημένης αίτησης για τη χορήγησή της. Η άδεια χρήσης νερού προσκομίζεται, το
αργότερο, με την τελευταία αίτηση πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου.»
Άρθρο 2
1. Ο πίνακας 9.1.3 του παραρτήματος 4 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«Πίνακας 9.1.3 Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο με σταθερές βάσεις

1.100 €/kW

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με σταθερές βάσεις

2.800 €/kW

Φωτοβολταϊκό συνδεδεμένο στο δίκτυο με ιχνηλάτες (trackers)

1.250 €/kW
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Αυτόνομο φωτοβολταϊκό με ιχνηλάτες (trackers)

3.100 €/kW

Φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων

500€/kWh και ενεργειακής

λιθίου

χωρητικότητας μέχρι 40 kwh

Οι επιλέξιμες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού
εξοπλισμού»

2. Στον πίνακα του παραρτήματος 5, το κείμενο «Η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης
φωτοβολταϊκού συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού για τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
Εξαιρείται

η

δαπάνη

αγοράς,

μεταφοράς

και

εγκατάστασης

αυτόνομης

διάταξης

επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.»
Άρθρο 3
1. Στην παράγραφο 1, του άρθρου 16, στον πίνακα 2, το εδάφιο «β) Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα
(υποπεριπτώσεις 2.1.1 και 2.1.2 του άρθρου 9)» αντικαθίσταται ως εξής: «β) Γεωτρήσεις, πηγάδιαφρέατα και εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης
(υποπεριπτώσεις 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.4 του άρθρου 9)»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16, το εδάφιο που ακολουθεί μετά τον πίνακα 2, «Όταν, βάσει των
ανωτέρω πινάκων και ανάλογα με τις μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης (υποπεριπτώσεις 1.1.1,
1.1.4 του άρθρου 9) ή με το είδος της επένδυσης (υποπεριπτώσεις 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1 έως και 2.1.3
του άρθρου 9) προκύπτουν διαφορετικές εντάσεις ενίσχυσης μεταξύ των επενδύσεων, τότε
εφαρμόζεται η μικρότερη ένταση ενίσχυσης στο σύνολο των επενδύσεων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν, βάσει των ανωτέρω πινάκων και ανάλογα με τις μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης
(υποπεριπτώσεις 1.1.1, 1.1.4 του άρθρου 9) ή με το είδος της επένδυσης (υποπεριπτώσεις 1.1.2,
1.1.3, 2.1.1 έως και 2.1.4 του άρθρου 9) προκύπτουν διαφορετικές εντάσεις ενίσχυσης μεταξύ των
επενδύσεων, τότε εφαρμόζεται η μικρότερη ένταση ενίσχυσης στο σύνολο των επενδύσεων».
Άρθρο 4
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 26 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι αιτήσεις
πληρωμής/προκαταβολής υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του
δικαιούχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι
αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, αντίγραφο).»
2. Η παράγραφος 17 του άρθρου 26 της ΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «17. Για κάθε επενδυτικό αγαθό
που αφορά μηχάνημα (π.χ. υδραντλία, γεννήτρια, κ.α.) και η συγχρηματοδοτούμενη αξία του
υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, είναι απαραίτητη η καταγραφή του αριθμού σειράς. Ο αριθμός αυτός
αποτελεί μέσο ταυτοποίησης του εξοπλισμού κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και
κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Ο αριθμός σειράς
φωτογραφίζεται και η φωτογραφία αποτελεί τμήμα του πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης. Στις
περιπτώσεις υποβρύχιων αντλιών ή εξοπλισμού που μετά την εγκατάστασή τους, από τη φύση τους
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον αριθμό σειράς, με ευθύνη του δικαιούχου φωτογραφίζεται ο

ΑΔΑ: ΩΔΩΝ4653ΠΓ-ΠΙΣ

αριθμός σειράς πριν την εγκατάστασή τους και το σχετικό αρχείο παραδίδεται στην επιτροπή
παρακολούθησης. Μη καταγραφή του δεν επιτρέπει την παραλαβή της συγκεκριμένης επένδυσης.»

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

