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προέλευσης» 
 
ΣΧΕΤ:           Η Ερώτηση  2567/12.01.2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Η διαχείριση των Ζωνών Ευαίσθητων στη Νιτρορύπανση γίνεται κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 
91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής 
προέλευσης». Σύµφωνα µε την παραπάνω οδηγία, κάθε Κράτος-Μέλος, µεταξύ άλλων, 
οφείλει να χαρακτηρίσει ως ευπρόσβλητες ζώνες περιοχές της ξηράς, των οποίων τα ύδατα 
απορρέουν σε ύδατα που εµφανίζουν αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών και, ακολούθως, να 
καταρτίσει και να εφαρµόσει τα αναγκαία προγράµµατα δράσης για να µειώσει τη 
νιτρορύπανση των υδάτων. Ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως ζώνης ευπρόσβλητης στη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε συνεργασία µε τα συναρµόδια υπουργεία, µεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε βάση αφενός τυχόν αυξηµένες τιµές νιτρικών στα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα της συγκεκριµένης περιοχής (µετά από µετρήσεις που 
πραγµατοποιούνται µε βάση σταθερό δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων) αφετέρου τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ανθρωπογενών πιέσεων στη λεκάνη 
απορροής όπου ανήκει κάθε υδατικό σύστηµα. Το σύνολο της έκτασης που περιλαµβάνει ο 
∆ήµος Κιλελέρ έχει χαρακτηριστεί µε την αριθ. 19652/1906/22.07.1999 ΚΥΑ (Β’ 1575/5-
8-1999) ως ευπρόσβλητη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνη. 
 
Όπως, λοιπόν, προβλέπει η οδηγία 91/676/ΕΟΚ, η εφαρµογή των προγραµµάτων δράσης 
είναι εκείνη που θα πρέπει να οδηγήσει στη µείωση της νιτρορύπανσης. Επισηµαίνεται ότι η 
εφαρµογή των προβλέψεων των προγραµµάτων δράσης είναι υποχρεωτική για τους 
παραγωγούς και δεν ενισχύεται. 
 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Σύνταξη προγραµµάτων δράσης στις ευπρόσβλητες 
από νιτρορύπανση περιοχές», που ήδη εκπονείται και θα παραδοθεί έως τον Απρίλιο του 
2018, θα συνταχθούν προγράµµατα δράσης για τις χαρακτηρισµένες ως ευπρόσβλητες στα 
νιτρικά περιοχές που δεν καλύπτονται µέχρι σήµερα και θα επικαιροποιηθούν τα ήδη 
υπάρχοντα.  
 
Επισηµαίνεται ότι η δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 µόνο συµπληρωµατικά στην 
εφαρµογή των προγραµµάτων δράσης µπορεί να λειτουργήσει, προς την κατεύθυνση 
µείωσης της νιτρορύπανσης. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, έχει στοχεύσει στις πιο 
επιβαρυµένες περιοχές. 
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Σηµειώνεται ότι η περιοχή παρέµβασης της προαναφερθείσας δράσης 10.1.04 «Μείωση της 
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», του µέτρου των γεωργοπεριβαλλοντικών και 
κλιµατικών ενισχύσεων του ΠΑΑ 2014-2020, που είναι οι ευπρόσβλητες από τη 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευση ζώνες και οι σηµαντικοί υγρότοποι της χώρας, καλύπτει 
πάνω από το 30% της έκτασης της Ελλάδας και περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των 
εντατικά καλλιεργούµενων εκτάσεων της χώρας.  
 
Λόγω της µεγάλης έκτασης της περιοχής παρέµβασης, του αυξηµένου ενδιαφέροντος των 
παραγωγών και του εγκεκριµένου προϋπολογισµού κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν στο 
πρόγραµµα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων δικαιούχων. Επισηµαίνεται ότι κανονιστικά 
τα κριτήρια επιλογής στο µέτρο γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιµατικών ενισχύσεων θα 
πρέπει να αφορούν µόνο στην περιβαλλοντική στόχευση του µέτρου.  

∆εδοµένης της στόχευσης της δράσης, καταρχάς στην ποιότητα των υδάτων και 
δευτερευόντως στη βιοποικιλότητα και στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός 
των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση είναι µεγαλύτερος του προκηρυχθέντος ποσού, τα 
υποψήφια για ένταξη αγροτεµάχια κατατάσσονται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: 

1. η γεωργική γη που βρίσκεται σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) 
κατάσταση, όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα και 

2. η γεωργική γη που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, 
θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). 

Τα παραπάνω κριτήρια εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική στόχευση της δράσης και δίνουν 
προτεραιότητα στις περισσότερο επιβαρυµένες από ρύπανση των υδάτων περιοχές και 
δευτερευόντως σε εκείνες που υποστηρίζουν σηµαντική βιοποικιλότητα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται το µέγιστο περιβαλλοντικό αποτέλεσµα. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι αυτά δεν 
αποτελούν κριτήρια επιλεξιµότητας, δηλαδή δεν αποκλείουν περιοχές και δικαιούχους που 
δεν τα πληρούν από τη συµµετοχή τους στην επικείµενη πρόσκληση. 
 
Επισηµαίνεται ότι τα συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής της δράσης 10.1.04, τα οποία είναι σε 
απόλυτη συµφωνία µε τη λογική παρέµβασης και τη χρηµατοδοτική βαρύτητα της δράσης, 
εγκρίθηκαν µε την αριθ. C(2017)4571/28.06.2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και µε την αριθ. 2936/22.11.2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και η 
µοριοδότησή τους εγκρίθηκε µε την αριθ. 1098/10.04.2017 απόφαση του ανωτέρω 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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