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Το αρμόδιο Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 της ΔΑΟΚ ΠΕ Ευβοίας 

πληροφορεί τους ενδιαφερομένους ότι αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης Μέτρου 10, της 

δράσης 10.1.04 “Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα”. 

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν 

δυνάμει ρυπογόνες εισροές.  Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 “Αποκατάσταση, διατήρηση και 

ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία”.   

Η δράση εφαρμόζεται σε σημαντικούς υγρότοπους και σε 30 περιοχές, μεταξύ των οποίων η περιοχή της 

Αρτάκης Ευβοίας και συγκεκριμένα των Δήμων Διρφύων-Μεσσαπίων & Χαλκίδεων, οι οποίες έχουν 

χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει της 

αριθμ.147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ. 

Δικαιούχοι της δράσης είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι αφ’ ενός είναι 

κάτοχοι γεωργικής έκτασης, αφ’ ετέρου αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πενταετούς διάρκειας.  Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις  της δράσης, στις οποίες περιλαμβάνονται η 

Αγρανάπαυση, η Αμειψισπορά, η χλωρά λίπανση των δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και η ζώνη 

ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα.  

Η δημόσια δαπάνη της δράσης για όλη την επικράτεια ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000ευρώ  

και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του 

προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη δράση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και  Τροφίμων:  

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia-peribalon/5694-drasi-10-1-04  

και από στην ιστοσελίδα της Αγροτικής Ανάπτυξης: 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=dae21e619b67f958  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

               Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής   

 

 

            Αντώνης Πανούσης  

        Κτηνίατρος  με Α΄ βαθμό 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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