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ΔΡΑΣΗ  10.1.4

Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική
δραστηριότητα



• Προϋπολογισμός Μέτρο 10 : 470 εκ. € σε ΔΔ

• Υπομέτρο 10.1: Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και 
κλιματικές υποχρεώσεις (451,3 εκ. € σε ΔΔ) 

• Υπομέτρο 10.2 : Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και 
ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία

Μέτρο 10: Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα



ΜΕΤΡΟ 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα

Υπομέτρο 10.1

1. Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
2. Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
3. Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας

4. Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα (1η

πρόσκληση Δεκέμβριο 2017)
5. Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων 
6. Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
7. Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
8. Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) (1η πρόσκληση Ιούνιο 2017)

9. Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
10. Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν 

από γενετική διάβρωση
11. Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης



ΣΤΟΧΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Μείωση των ρυπογόνων ουσιών που καταλήγουν στα 
ύδατα (νιτρικά, φωσφορικά και φυτοπροστατευτικές
ουσίες) 

• 30 περιοχές Ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ)

και 

• σε 7 σημαντικούς υγροτόπους 





Οι περιοχές αυτές καλύπτουν το 70% των εντατικά 
καλλιεργούμενων εκτάσεων

Επιλέξιμες καλλιέργειες:
αροτραίες (ανεξαρτήτως περιοχής): όχι επίσπορες
δενδρώδεις: εσπεριδοειδή, ελιά, ροδακινιά, βερικοκιά, 
μηλιά-αχλαδιά (για συγκεκριμένες περιοχές κατά 
περίπτωση)



Περιοχές παρέμβασης

Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία Λεωνίδιο Αρκαδίας

Κωπαϊδικό πεδίο Μαραθώνας Αττικής 7 υγρότοποι

Αργολικό πεδίο Μεσογαία Αττικής Εθνικός Δρυμός

Πρεσπών

λεκάνη Πηνειού Ηλείας Βόρειο τμήμα ποταμού Έβρου Υγρότοποι Αμβρακικού

κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας Σπερχειός Φθιώτιδας Εθνικό πάρκο λίμνης

Παμβώτιδας Ιωαννίνων

λεκάνη Στρυμόνα Παμισός Μεσσηνίας Εθνικό πάρκο

λιμνοθαλασσών

Μεσολογγίου - Αιτωλικού

Πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας Τροιζηνία Λίμνες Τριχωνίδα –

Λυσιμαχία – Λίμνη Οζερός

λεκάνη ποταμού Ασωπού Βοιωτίας Άστρος – Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας Δέλτα Νέστου

νότιο τμήμα ποταμού Έβρου Μέγαρα – Αλεποχώριο Αττικής Λίμνες Δ. Μακεδονίας:

Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα,

Πετρών και Ζάζαρη

Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας Αταλάντη Φθιώτιδας

λεκάνη απορροής ποταμού Αγγίτη Αλμυρός Μαγνησίας

Βόρεια Κορινθία Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Οροπέδιο Τρίπολης Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής

Φιλιατρά - Κυπαρισσία υπολεκάνη Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης

λεκάνη απορροής ποταμού Λαρισσού Αχαΐας Αρτάκη Ευβοίας



Επιλέξιμα αγροτεμάχια
Α) Εντός επιλέξιμης περιοχής (αποτυπώθηκε στην ΕΑΕ 2017)
o αροτραίες καλλιέργειες
o δενδρώδεις καλλιέργειες ανάλογα και με την περιοχή.

(αρχείο επιλέξιμου φυτικού κεφαλαίου)

Β) έχουν δυνατότητα άρδευσης και έχουν δηλωθεί ως 
αρδευόμενα στην ΕΑΕ 2017

Το βάρος της αποδείξεις έχει ο παραγωγός με προσκόμιση:
Για συλλογικό δίκτυο: Βεβαίωση από τον φορέα διαχείρισης 
Για μεμονωμένη υδροληψία: άδεια χρήσης νερού ή αίτηση για 

έκδοση άδειας



Αποκλείονται αγροτεμάχια, τα οποία:
α) εντάσσονται σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 

κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. 
Εξαίρεση αγροτεμάχια που εντάχθηκαν με τις Προσκλήσεις του 2017 
➢ στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» αγροτεμάχια, 
➢ στη δράση 10.1.08 «Κομφούζιο» 

β) είναι συνιδιόκτητα,

γ) είναι ενταγμένα στα μέτρα «δάσωσης γεωργικών γαιών», «Μακροχρόνιας 
παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» 

Αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις των Μέτρων 10 και 11 για 
διαφορετικά αγροτεμάχια.



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

• γεωργοί
• φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών
• κάτοχοι γεωργικής έκτασης η οποία δηλώθηκε στην 

ΕΑΕ του έτους 2017 με επιλέξιμη καλλιέργεια 
(αροτραία ή δέντρα κατά περίπτωση) 

• Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο 
αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, 
απεικονίζεται στην ΕΑΕ 2017



Δεσμεύσεις παραγωγών για την επίτευξη των 
στόχων

Εφαρμογή αγρανάπαυσης στο 30% της ενταγμένης αρδευόμενης από 
τον παραγωγό έκτασης 
Εφαρμογή αμειψισποράς με ξηρική καλλιέργεια στο 30% της 
ενταγμένης αρδευόμενης  έκτασης
Χλωρή λίπανση με χειμερινά ψυχανθή είτε μίγματα χειμερινών 
ψυχανθών με σιτηρά στις δενδροκαλλιέργειες συγκεκριμένων 
ευπρόσβλητων περιοχών (Αργολίδα, Άρτα Πρέβεζα, Λεκάνη Πηνειού 
Ηλείας,Κάμπος Θεσσαλονίκης, Πέλλας , Ημαθίας) στο 20% της 
αρδευόμενης έκτασης 
Παραϋδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων σε 
αρδευόμενα αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά νερά



Δεσμεύσεις Ι
5ετούς διάρκειας

Υποβολή ετησίως Ενιαίας Αίτησης 
Εκμετάλλευσης (ΕΑΕ) – κωδικός παράλληλης 
δράσης για τα ενταγμένα αγροτεμάχια

Αγροτεμάχια σταθερά σε θέση και μέγεθος 

Τήρηση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά

Τήρηση Ειδικών Δεσμεύσεων



Δεσμεύσεις ΙΙ

Ειδικές Δεσμεύσεις : Α - ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ
• Αγρανάπαυση τουλάχιστον στο 30% ετησίως και 

μέγιστο 50% της ενταγμένης έκτασης, 
• Σταθερή υποχρεωτικά όταν εφάπτονται σε 

επιφανειακά ύδατα (τάφρους, αρδευτικές 
διώρυγες, λίμνες, ποτάμια κ.α)

• Για επικλινή αγροτεμάχια (>8%) εγκατάσταση 
φυτών εδαφοκάλυψης (σταυρανθή, ψυχανθή, 
σιτηρά), χωρίς άλλη επέμβαση. Δηλώνεται ως 
«Αγρανάπαυση με φυτά εδαφοκάλυψης»



Δεσμεύσεις ΙΙΙ

Ειδικές Δεσμεύσεις : Β - ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ

• τουλάχιστον στο 30% ετησίως της ενταγμένης 
έκτασης με ξηρικές καλλιέργειες (σιτηρά, 
ψυχανθή, κ.α). Μέγιστο 90% 

• Στην έκταση που απομένει: αρδευόμενες 
καλλιέργειες (βαμβάκι, αραβόσιτος, 
λαχανικά/κηπευτικά, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος



Δεσμεύσεις IV

• Ειδικές Δεσμεύσεις: Γ – ΧΛΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ 
ΔΕΝΤΡΑ

• τουλάχιστον στο 20%: εγκατάσταση φυτών 
εδαφοκάλυψης στον υποόροφο (χειμ. ψυχανθή 
ή μίγματα αυτών με σιτηρά).

• Κόβονται την άνοιξη (πριν την σποροποίηση) 
• Μένουν στην επιφάνεια του εδάφους ή 

ενσωματώνονται
• Δηλώνεται ως επίσπορη καλλιέργεια
Απαγορεύεται: συγκομιδή, βόσκηση, λίπανση



Δεσμεύσεις V

• Ειδικές Δεσμεύσεις: Δ – Ζώνη ανάσχεσης σε 
εφαπτόμενα αγροτεμάχια σε επιφανειακά 
ύδατα 

• Απαγόρευση γεωργικής δραστηριότητας σε ζώνη 
πλάτους 5 μέτρων και μήκους όσο και το μήκος 
επαφής του αγροτεμαχίου με το υδάτινο σώμα

• Το τμήμα του αγροτεμαχίου που απομένει (πλην 
της ζώνης ανάσχεσης) καλλιεργείται με αροτραία

• Ενισχύεται η απώλεια εισοδήματος για την ζώνη 
ανάσχεσης των 4 από τα 5 μέτρα ( 1 μέτρο 
απαίτηση της πολλαπλής συμμόρφωσης)



Αροτραίες καλλιέργειες

✓ Δέσμευση Α –
Αγρανάπαυση (30%)

✓ Δέσμευση Β – Αμειψισπορά 
(30%)

✓ Δέσμευση Δ – Ζώνη 
ανάσχεσης σε αγροτεμάχια 
που εφάπτονται σε 
επιφανειακά ύδατα 

Δενδρώδεις

✓ Δέσμευση Γ : Χλωρά Λίπανση (20%)

Αργολικό πεδίο (εσπεριδοειδή, ελιά, 

βερικοκιά)

λεκάνη Πηνειού Ηλείας (ελιά) 

κάμπος Θεσσαλονίκης-Πέλλας-
Ημαθίας (ροδακινιά, μηλιά, αχλαδιά)

Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας 
(εσπεριδοειδή, ελιά)

Αποδεκτοί συνδυασμοί: Α-Γ, Β-Γ και 
Β-Δ.



Υποβολή αίτησης πληρωμής 
(κατ’ έτος)

• Παράρτημα της ΕΑΕ (υποβολή 
ως 15/5 )

• Αναγραφή του κωδικού 
παράλληλης δράσης για τα 
ενταγμένα αγροτεμάχια.

• Για Α, Β και Δ: ΔΕΝ απαιτείται
προσκόμιση δικαιολογητικών

• Για Γ: ηλεκτρονική υποβολή 
παραστατικών εργαστηριακών 
αναλύσεων (1ο , 2ο & 4ο έτος) 
& παραστατικά ΚΦΑΣ για 
κατάρτιση ΣΔΕ (Σχεδίου 
Διαχείρισης Εισροών)

Έλεγχοι - κυρώσεις

• Διοικητικός έλεγχος (στο 
100% των αιτήσεων)

• Επιτόπιοι έλεγχοι (σε 
δείγμα 5% του Μ 10) 

• Αν υπάρξουν ευρήματα 
επιβάλλονται κυρώσεις 
(αναλογικές και 
αποτρεπτικές)



Ύψος ενίσχυσης

Δέσμευση Α

Ομάδα καλλιέργειας
Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Μακεδονία 
Θράκη

Θεσσαλία

Ήπειρος

Ιόνια νησιά

Πελοπόννησος

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Νησιά Αιγαίου

Κρήτη

Αραβόσιτος 435 451 534 502

Ζαχαρότευτλα 600 502 502 502

Υπαίθρια φρέσκα
λαχανικά και κηπευτικά

600 600 600 600

Βαμβάκι

600 600 600 600



Δέσμευση Β

Ομάδα
καλλιέργειας

Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

Μακεδονία

Θράκη
Θεσσαλία

Ήπειρος

Ιόνια νησιά

Πελοπόννησος

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Νησιά Αιγαίου

Κρήτη

Αραβόσιτος
292 308 390 358

Ζαχαρότευτλα 465 358 358 358

Υπαίθρια φρέσκα
λαχανικά και
κηπευτικά

600 600 600 600

Βαμβάκι 600 515 554 600

Ηλίανθος 317 316 320 322



Δέσμευση Γ

Ομάδα 
καλλιέργειας

Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος)

Κόστος 
συναλλα

γής 
(κατάρτι
ση ΣΔΕ)

Ύψος 
ενίσχυσης 
(€/Ha/έτος

)

Μακεδονία

Θράκη
Θεσσαλία

Ήπειρος

Ιόνια νησιά

Πελοπόννησ
ος

Δυτική 
Ελλάδα

Στερεά 
Ελλάδα

Αττική

Νησιά 
Αιγαίου

Κρήτη

Εσπεριδοειδή - - 264 - 8 272

Ελιά - - 437 - 15 452

Ροδακινιά –
Βερικοκιά

296 - 296 - 21 317

Μηλιά -
Αχλαδιά

175 - - - 13 188

Δέσμευση Δ

Το ύψος ενίσχυσης για τη δέσμευση Δ υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:
Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 
μέτρων/ενταγμένη έκταση) Χ Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).



Καταβολή της ενίσχυσης

• Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποστολή 
παρτίδων πληρωμής από τις ΔΑΟΚ

• Προκαταβολή (έως 70% ) από 15/10 έως 
30/11

• Εξόφληση της κατ’ έτους ενίσχυσης έως 30/6 
του επόμενου έτους (από το έτος 2019)

• Πίστωση στο λογαριασμό του δικαιούχου 



Υποβολή αίτησης στήριξης - Αξιολόγηση

• Περίοδος υποβολής: από 15/1/2018 έως 16/2/2018

• Ηλεκτρονική εγγραφή του χρήστη στο πληροφοριακό 
σύστημα

https://registration.dikaiomata.gr/user_registratio/

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτηση 

https://p2.dikaiomata.gr/M1014/

Εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης

Δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών



Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

1. Υπόγεια υδατικά 
συστήματα με κακή 
ποιοτική (χημική) 

κατάσταση

1.1.

Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη 
(Ha) σε υπόγεια υδατικά συστήματα 

με κακή ποιοτική (χημική) 
κατάσταση

(0,05-1=1, 1,01-2=2, … 9,01-10=10, 
…, 50,01-51= 51 …, ≥99,01=100

1-100

(1 μόριo για
κάθε 1 Ha)

2. Εκμεταλλεύσεις 
που βρίσκονται σε 
προστατευόμενη 

περιοχή (περιοχές 
NATURA, 

θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών 

πάρκων)

2.1

Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη 
(Ha) που βρίσκεται εντός 

προστατευόμενης περιοχής 
(περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες 

περιοχές εθνικών πάρκων). 

(0,05-1=0,2,  1,01-2=0,4, 2,01-3=0,6, 
…, 98,01-99=19,8, ≥99,01=20)

0-20

(0,2 μόρια για 
κάθε 1Ha)

Σε περίπτωση που μια εκμετάλλευση αντιστοιχεί και στα δύο 
κριτήρια αξιολόγησης, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά. 



Αναλυτικά στοιχεία αλλά και η διαχείριση της 
δράσης Αριθ. Πρ.:1013/95296 ΥΑ του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης  ΦΕΚ   3256 Β - 18.9.17             
Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
www.diavgeia.gov.gr, 

στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ
www.minagric.gr, 

και του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/


ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ
2014-2020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !

Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου –
ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ppapaloukopoulou@mou.gr
210-5275259


