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Στόχος της Δράσης  
 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της 
ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο 

και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές 
(φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα). 

 



Δικαιούχοι  

Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης  

 

•Εξαιρούνται:   
1.  Ενταγμένοι σε καθεστώς πρόωρης 

συνταξιοδότησης ή σύζυγοι αυτών. 
2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με ποινή 

αποκλεισμού  10  ετίας. 
 

 



Περιοχή Παρέμβασης  
Η δράση εφαρμόζεται σε περιοχές που έχουν 

χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης. 

Περιοχές Ευπρόσβλητες από 
Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης 

Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν 
ολικώς, μερικώς ή κατ' ελάχιστον στις 
περιοχές Παρέμβασης 

Κάμπος Θεσσαλονίκης – 
Πέλλας –Ημαθίας 

Έδεσσας, Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας, 
Αμπελοκήπων -Μενεμένης, Βέροιας,  
Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης, Θερμαϊκού, 
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κιλκίς,  
Κορδελιού-Ευόσμου, Λαγκαδά, Νάουσας, 
Συκεών, Πέλλας, Παιονίας,Παύλου Μελά, 
Πυλαίας-Χορτιάτη,Σκύδρας, Χαλκηδόνος,  
Ωραιοκάστρου 

*Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο 
αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, απεικονίζεται 

στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου 



Κριτήρια επιλεξιμότητας  
εκμετάλλευσης  

 Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει 
να πληρούν  τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου το έτος 2017. 
 

2.Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα 
(σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο 
καλλιέργειας). 
 

3.Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης  
 



Κριτήρια επιλεξιμότητας  
εκμετάλλευσης  

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα          
οποία: 
 

1. Εντάσσονται σε άλλες δράσεις των Μέτρων 10 
(εξαίρεση τα αγροτεμάχια που είναι στην Βιολογική 
γεωργία και συνδυαστούν με την ειδική δέσμευση Β 
«Αμειψισπορά»). 

2. Είναι Συνιδιόκτητα 

3. Είναι ενταγμένα στο Μέτρο «Μακροχρόνια παύση 
εκμετάλλευσης γεωργικών  γαιών» 



Κριτήρια Αξιολόγησης  
(Βαθμολογία) 

*Σε περίπτωση που μία εκμετάλλευση αντιστοιχεί και στα δύο κριτήρια 
αξιολόγησης, τα μόρια υπολογίζονται αθροιστικά  

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗ
ΣΗ (κλίμακα 

0-100) 

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.  
(0-10=10, 11=11,…,99=99 ,   >100=100) 

 
 

0-100 

2. Εκμεταλλεύσεις που 
βρίσκονται σε 

προστατευόμενη 
περιοχή (περιοχές 

ΝΑΤURA, 
θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών 

πάρκων) 

 
 
 
2.1 

 
Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) 
που βρίσκεται εντός προστατευόμενης 

περιοχής. 
(0-10=2,   10,1 -20=4, …. ,>90,1 =20) 

 

 
 
 

0-20 



Δεσμεύσεις  
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
δράσης είναι  πενταετούς διάρκειας  
 

Γραμμή Βάσης: Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη 

διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της εκάστοτε δέσμευσης  
 

Γενικές Δεσμεύσεις: Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:  
 

• Να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης  
 

• Να διατηρούνται σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς 
δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν 
αναληφθεί δεσμεύσεις. 
 

• Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων, 
πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας 

• Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά 
και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα. 

 



ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση  
 
Εφαρμογή ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ σε ποσοστό 30(≥)% έως 50(≤)% 
    επί του συνόλου της ενταγμένης έκτασης. 

•  Μπορεί να εφαρμόζεται σε διαφορετικά αγροτεμάχια κάθε έτος. 

•  Εάν όμως η ενταγμένη στη δράση έκταση περιλαμβάνει 
αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα, τότε η 
αγρανάπαυση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε αυτά και μένει σταθερή 
όλη την πενταετία. 
• Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση 
οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας. 

 
 
  
  
  



Ύψος Ενίσχυσης και επιλέξιμες καλλιέργειες 
για την Ειδική Δέσμευση Α (ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ)  

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος/ 

Ομάδα 
Καλλιέργειας 

Ύψος Ενίσχυσης (Ευρώ / 10 στρ (Ha)/έτος) 

Μακεδονία 
Θράκη 

Θεσσαλία Ήπειρος ,Ιόνια 
Νησιά, 

Πελοπόννησος, Δ. 
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 



ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Α: Αγρανάπαυση  

Παράδειγμα 
 Αγρότης με 100 στρ καλλιέργεια. 
 

Υποχρεωτικά κάθε χρόνο τουλάχιστον 30  στρ. αγρανάπαυση, με 
τα υπόλοιπα 70 στρ. βαμβάκι. 
 

Ύψος ενίσχυσης για το έτος:  
 

100 στρ Χ 60 €/στρ = 6.000 €  

 



ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Β: Αμειψισπορά  

Εφαρμογή ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ σε ποσοστό 30(≥)% έως 90(≤)% 
επί του συνόλου της ενταγμένης έκτασης. 

 
•Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που 
παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά,ψυχανθή 
κ.α. ). 

Παράδειγμα 
 Αγρότης με 200 στρ Αραβόσιτο. 
 

Υποχρεωτικά κάθε χρόνο καλλιεργεί 60 στρ με Χειμερινά 
Σιτηρά ή Ψυχανθή . (Τα υπόλοιπα Αραβόσιτο) 
 

Ύψος ενίσχυσης για το έτος.  
200 στρ Χ 30,8 €/στρ = 6.160 € 



Ύψος Ενίσχυσης και επιλέξιμες καλλιέργειες  
για την Ειδική Δέσμευση Β (Αμειψισπορά) 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος/ 

Ομάδα 
Καλλιέργειας 

Ύψος Ενίσχυσης (Ευρώ / 10 στρ (Ha)/έτος) 

Μακεδονία 
Θράκη 

Θεσσαλία Ήπειρος ,Ιόνια 
Νησιά, 

Πελοπόννησος, Δ. 
Ελλάδα 

Στερεά Ελλάδα, 
Αττική, Νησιά 

Αιγαίου, Κρήτη 

Αραβόσιτος  292 308 390 358 

Ζαχαρότευτλ
α 

465 358 358 358 

Υπαίθρια 
φρέσκα 
Λαχανικά και 
Κηπευτικά 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

Βαμβάκι 600 515 554 600 

Ηλίανθος 317 316 320 322 



ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ :  
Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε 

επιφανειακά ύδατα.  

  Εφαρμογή ζώνης ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 
σε αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, 
υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές 
τάφρους κ.ά.).  

 
Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση 
οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας. 



Ομάδα 
Καλλιέργειας 

ΤΑΚ (€/Ha/έτος) * 

Μακεδονία 
Θράκη 

Θεσσαλία Ήπειρος ,Ιόνια 
Νησιά, 

Πελοπόννησος, Δ. 
Ελλάδα 

Στερεά Ελλάδα, 
Αττική, Νησιά 

Αιγαίου, Κρήτη 

Χειμερινά Σιτηρά 417,68 342,20 345,10 346,00 

Αραβόσιτος για 
καλαμπόκι 

1.451,17 1.504,67 1.778,53 1.672,27 

Κτηνοτροφικά φυτά 
χλόωσης, ψυχανθή 

1.716,40 1.431,40 1431,4 1.431,40 

Πατάτες 5.964,67 5.103,80 8.093,23 8.357,43 

Ζαχαρότευτλα 2.029,8 1.672,8 1.672,80 1.672,80 

Υπαίθρια φρέσκα 
Λαχανικά και 
Κηπευτικά 

 
8.603,00 

 
9.694,33 

 
8.674,67 

 
8.550 

Βαμβάκι 2.512,33 2.194,17 2.324,99 2.747,63 

Ηλίανθος 1.515,33 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

Για την Ειδική Δέσμευση Δ : Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που 
εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. 
 

Το ΤΑΚ για τις Επιλέξιμες καλλιέργειες αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 



ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Δ:  Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια 
που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. 

Παράδειγμα:   
 Αγρότης με αγροτεμάχιο 20 στρ Αραβόσιτου που εφάπτεται με 

κανάλι στα 100 μέτρα μήκος 
 

Ύψος Ενίσχυσης = 0,04 Ha(έκταση ζώνης ανάσχεσης)/2 Ha Χ 
1.504,67 €  δηλ. 
 

30.09/Ηa/έτος δηλ 60,18 € για το χωράφι 
 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


