
 

Υδατικά 

συστήματα που 

επηρεάζονται 

Τύπος επένδυσης Όροι και υποχρεώσεις 

Αντικατάσταση 

συστήματος άρδευσης 

με άλλο σύστημα 

διαφορετικού τύπου 

• 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 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του 

μελλοντικού εξοπλισμού άρδευσης. 

Αντικατάσταση 

συστήματος άρδευσης 

με άλλο σύστημα 

ιδίου τύπου εξαιτίας 

μεγάλων απωλειών 

ύδατος (ο εξοπλισμός 

είναι παλιός και δεν 

λειτουργεί σωστά 

πλέον) 

• 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 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του 

μελλοντικού εξοπλισμού άρδευσης. 

Επέκταση υποδομής 

σε τεμάχια που 

αρδεύονταν κατά το 

πρόσφατο παρελθόν 

(έως 5 έτη) 

• 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 για το σημείο υδροληψίας που αφορά 

στην επένδυση 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 όπως ορίζεται 

στην ΥΑ 165/20277 (ΦΕΚ 863/Β/2018), όπως ισχύει κάθε φορά. 

• Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 20% η 

οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του 

μελλοντικού εξοπλισμού άρδευσης. 

 

 

 

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 

Νέα αρδευόμενη 

έκταση που ήταν 

ξηρική 

• Υποδεικνύεται το σημείο υδροληψίας και η ποσότητα ύδατος 

• Εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί έως μέρος της επένδυσης υδρομέτρηση 

• Προσκόμιση άδειας χρήσης ύδατος για το σημείο υδροληψίας που αφορά 

στην επένδυση 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 όπως ορίζεται 

στην ΥΑ 165/20277 (ΦΕΚ 863/Β/2018), όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Η κατάσταση των 

υπόγειων ή 

επιφανειακών 

υδατικών 

συστημάτων που 

επηρεάζονται από 

την επένδυση, 

όπως αυτά 

προσδιορίζονται 

από το αντίστοιχο 

Σχέδιο Διαχείρισης 

Λεκάνης 

Αντικατάσταση 

συστήματος άρδευσης 

με άλλο σύστημα 

διαφορετικού τύπου 

• 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 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του 

μελλοντικού εξοπλισμού 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. Στη 
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Υδατικά 

συστήματα που 

επηρεάζονται 

Τύπος επένδυσης Όροι και υποχρεώσεις 

συνολική χρήση ύδατος από την εκμετάλλευση περιλαμβάνονται τα ύδατα 

που πωλούνται από αυτή. 

• Αναθεώρηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού λαμβάνοντας υπόψη την 

πραγματική εξοικονόμηση ύδατος. Η αναθεωρημένη άδεια θα προσκομίζεται 

με την τελευταία αίτηση πληρωμής. 

Αντικατάσταση 

συστήματος άρδευσης 

με άλλο σύστημα 

ιδίου τύπου εξαιτίας 

μεγάλων απωλειών 

ύδατος (ο εξοπλισμός 

είναι παλιός και δεν 

λειτουργεί σωστά 

πλέον) 

• 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 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του 

μελλοντικού εξοπλισμού 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. Στη 

συνολική χρήση ύδατος από την εκμετάλλευση περιλαμβάνονται τα ύδατα 

που πωλούνται από αυτή. 

• Αναθεώρηση της υπάρχουσας άδειας χρήσης νερού λαμβάνοντας υπόψη την 

πραγματική εξοικονόμηση ύδατος. Η αναθεωρημένη άδεια θα προσκομίζεται 

με την τελευταία αίτηση πληρωμής. 

Επέκταση υποδομής 

σε τεμάχια που 

αρδεύονταν κατά το 

πρόσφατο παρελθόν 

(έως 5 έτη) 

• 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 για το σημείο υδροληψίας που αφορά 

στην επένδυση 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 όπως ορίζεται 

στην ΥΑ 165/20277 (ΦΕΚ 863/Β/2018), όπως ισχύει κάθε φορά. 

• Δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος ίση με τουλάχιστον 20% η 

οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη με την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου και του 

μελλοντικού εξοπλισμού 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. Στη 

συνολική χρήση ύδατος από την εκμετάλλευση περιλαμβάνονται τα ύδατα 

που πωλούνται από αυτή. 

Απορροής 

Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), 

είναι  

λιγότερο από 

καλή για 

ποσοτικούς 

λόγους 

Νέα αρδευόμενη 

έκταση που ήταν 

ξηρική 

Δεν είναι επιλέξιμη. 

 


