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Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020 δίνει τη δυνατότητα στους 
γεωργούς να συμμετάσχουν σε μια σειρά από αγροπε-
ριβαλλοντικές δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, την προστασία του περιβάλλοντος 
και στο μετριασμό των επιπτώσεων από τις κλιματικές 
αλλαγές.

Οι γεωργοί που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις 
αγροπεριβαλλοντικές δράσεις, τηρώντας τις αντίστοι-
χες υποχρεώσεις, λαμβάνουν σημαντική οικονομική 
ενίσχυση ανάλογα με την έκταση που εντάσσουν στην 
κάθε Δράση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου είναι δυνα-
τός ο συνδυασμός δράσεων, η	 συνολική	 ενίσχυση	
μπορεί	να	φτάσει	σε	σημαντικά	επίπεδα	συμβάλλο-
ντας	σε	ουσιαστική	αύξηση	του	γεωργικού	εισοδή-
ματος.	Ιδιαίτερη	έμφαση	αποδίδεται	στις	γεωργικές	
εκτάσεις	που	εμπίπτουν	στις	περιοχές	Υψηλής	Φυσι-
κής	Αξίας	(ΥΦΑ)	και	στις	περιοχές	ΝΑTURA	2000. 

Το πακέτο μέτρων που προκηρύσσεται το έτος 2017, 
αποτελείται από μέτρα που προκηρύχθηκαν για πρώτη 
φορά το 2016 αλλά και τρία νέα μέτρα τα οποία προ-
κηρύσσονται για πρώτη φορά (Δράσεις 10.1.11, 10.1.12 
και 10.1.13). Τα μέτρα ετοιμάστηκαν σε συνεργασία με 
τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
και τον ΚΟΑΠ. Σημειώνεται ότι οι δράσεις που περιλαμ-
βάνονται στο Μέτρο 10 προϋποθέτουν πενταετή του-
λάχιστον δέσμευση ενώ οι δράσεις που περιλαμβάνο-
νται στο Μέτρο 12 προϋποθέτουν ετήσια δέσμευση. 

Το παρόν έντυπο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους 
κατόχους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τις 
δυνατότητες συμμετοχής που υπάρχουν, παρέχοντας 
σύντομη αλλά ουσιαστική πληροφόρηση για τις ευκαι-

ρίες χρηματοδότησης. Όλες οι λεπτομέρειες για τις 
πρόνοιες των μέτρων και τις προϋποθέσεις συμμετο-
χής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής – ενη-
μέρωσης των αιτητών που είναι διαθέσιμο στις ιστοσε-
λίδες www.paa.gov.cy και www.capo.gov.cy

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις στα πλαίσια της Ενιαίας 
Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για 
περισσότερες πληροφορίες στα Επαρχιακά Γεωργικά 
Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, τα Επαρχιακά Γραφεία 
του ΚΟΑΠ καθώς και στο τηλέφωνο 77771999.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποβολή Αιτήσεων 01/03/2017 - 27/04/2017

Υποβολή Αιτήσεων με ποινή 28/04/2017 - 22/05/2017

Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων 
στις υποβληθείσες αιτήσεις

31/05/2017
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΔΙΚΤΥΟΥ	NATURA	2000

Στο Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται 40 περιοχές οι οποίες έχουν 
χαρακτηρισθεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας σύμφωνα με την Οδη-
γία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και 30 περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτη-
ρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τη διατήρηση και προ-
στασία των άγριων πτηνών. Στις περιοχές του Δικτύου εφαρμόζονται 
Μέτρα που διασφαλίζουν επαρκώς τη διατήρηση και προστασία της 
βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας, και που ταυτόχρονα συμβάλλουν και στο μετριασμό των 
επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές. Η επίτευξη των πιο πάνω 
στόχων, λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των στόχων που θα καθορίζο-
νται στο Υπουργικό Διάταγμα για τις γεωργικές περιοχές του Δικτύ-
ου Natura 2000. 

Στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, εμπίπτουν και γεωργικά 
συστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από ψηλή βιοποικιλότητα λόγω 
της μωσαϊκότητας που παρουσιάζουν στους τύπους καλλιεργειών και 
στις πρακτικές που ακολουθούνται από τα παλιά χρόνια. Η ορθολογι-
στική διαχείριση της γεωργίας στην Κύπρο και οι πρακτικές που ακο-
λουθούνται μπορούν να συμβάλουν στην προστασία και διατήρηση 
των χαρακτηριστικών στοιχείων του δικτύου Natura 2000. 

Χάρτης Περιοχών Δικτύου Natura 2000

ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΥΨΗΛΗΣ	ΦΥΣΙΚΗΣ	ΑΞΙΑΣ

Οι γεωργικές γαίες Υψηλής Φυσικής Αξίας - High Nature Value Farmland 
(HNVFs) αφορούν γεωργικές εκτάσεις όπου η βιοποικιλότητα είναι 
πολύ σημαντική (καλλιέργειες και βοσκότοποι). Οι υπηρεσίες που 
παρέχονται από αυτούς τους βιότοπους, είναι πολύ σημαντικές για 
διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι περιοχές ΥΦΑ διακρίνονται σε τρεις 
τύπους: 
• γεωργικές εκτάσεις με υψηλό ποσοστό ημι-φυσικής βλάστησης, 
• γεωργικές εκτάσεις με μωσαϊκότητα, χαμηλής έντασης γεωργία, δο-

μικά στοιχεία αγροτικού τοπίου (π.χ. ξερολιθιές) και 
• γεωργικές εκτάσεις /βοσκότοποι με σημαντικά είδη πανίδας και 

χλωρίδας. 

Οι περιοχές ΥΦΑ είναι βασικός δείκτης για την αξιολόγηση της γεωρ-
γίας και του περιβάλλοντος. 

Χάρτης Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας
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ΔΡΑΣΗ	10.1.2	(Β2)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑΣ	ΣΤΗΝ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΤΗΣ	ΠΑΤΑΤΑΣ	
ΚΑΙ	ΤΩΝ	ΣΙΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε περιοχές 
όπου συγκεντρώνονται μεγάλες εκτάσεις με σιτηρά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Το πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβά-

νει υποχρεωτικά δύο έτη με ψυχανθή ή μίγμα χωρίς να συγκομίζεται 
(μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε έτους) και ένα έτος με σιτηρά. Εφαρμόζε-
ται στις 6 περιοχές που περιλαμβάνονται στον χάρτη, για σκοπούς δι-
ατήρησης της βιοποικιλότητας.

• Ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί αρχείο γεωργού με τις γεωργικές 
πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή των προνοιών της δράσης. 

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €300/ ha. 

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 1 εκτάριο. Μπορεί να περι-
ληφθεί ποσοστό μέχρι 5% της συνολικής έκτασης που εμπίπτει εντός των 
ζωνών αυτών, ανά αίτηση.

ΜΕΤΡΟ	10
ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ	ΚΑΙ	ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ	ΜΕΤΡΑ

Περιοχές Εφαρμογής Δράσης 10.1.2 (Β2)

ΔΡΑΣΗ	10.1.4
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ	ΦΙΛΙΚΩΝ	ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ	
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	ΣΤΗΝ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΤΗΣ	ΜΠΑΝΑΝΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της Δράσης είναι η διατήρηση των περιβαλλοντικά φιλικών γε-
ωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας.
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 0,1 εκτάριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Αφαίρεση των φυτών της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς, των 

παλιών φύλλων των φυτών της υφιστάμενης φυτείας και εναπόθε-
ση των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν, στο έδαφος μετα-
ξύ των γραμμών. 

- Πραγματοποιείται από τους γεωργούς κάθε χρόνο κατά τους μή-
νες Απρίλιο / Μάιο.

• Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το 
Καθεστώς, δραστηριότητες του γεωργού.

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €800/ ha.
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ΜΕΤΡΟ 10: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΗ	10.1.5
ΜΕΙΩΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	ΝΕΡΟΥ	ΣΕ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος είναι η αντικατάσταση αρδευόμενων εκτάσεων με εσπεριδο-
ειδή με συγκεκριμένες καλλιέργειες που έχουν χαμηλότερες υδατι-
κές ανάγκες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Εκρίζωση εσπεριδοειδών που είναι στο παραγωγικό τους στάδιο και 

φύτευση νέων καλλιεργειών με φυτείες ελιάς ή χαρουπιάς ή φρα-
γκοσυκιάς.

• Τα τεμάχια πρέπει να αρδεύονται αποκλειστικά από αδειούχες γεω-
τρήσεις. Απαιτείται ύπαρξη υδρομετρητή στο αγροτεμάχιο.

• Έλεγχος της ποσότητας νερού που έχει καταναλωθεί στο αγροτε-
μάχιο. Στην περίπτωση της ελιάς, χαρουπιάς, η ποσότητα νερού δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 4300κ.μ./εκτάριο ενώ τις φραγκοσυκιές τα 
3000 κ.μ. νερού/ εκτάριο. 

• Χρήση βελτιωμένου συστήματος άρδευσης, με μέγιστη δυνατή εξοι-
κονόμηση νερού σύμφωνα με το είδος της καλλιέργειας, σε περί-
πτωση που η νέα καλλιέργεια θα είναι αρδεύσιμη. 

• Τήρηση αρχείου γεωργού όπου καταγράφονται οι σχετικές δραστη-
ριότητες

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €400/ ha.

Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός των κοινοτήτων που 
περιλαμβάνονται στους υδροφορείς Πόλεως Χρυσοχούς και Δυτικής Με-
σαορίας. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 0.1 εκτάρια.

ΔΡΑΣΗ	10.1.6
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΦΥΣΙΚΗΣ	ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ	ΚΑΙ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	
ΤΟΥ	ΤΟΠΙΟΥ,	ΓΙΑ	ΣΚΟΠΟΥΣ	ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΙ	ΜΕΙΩΣΗΣ	
ΤΗΣ	ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση εφαρμόζεται σε εκτάσεις που εφάπτονται των καλλιεργειών 
(αμπέλι, φυλλοβόλα, αμυγδαλιές, χαρουπιές, φουντουκιές και αγριο-
τριανταφυλλιές Rosa damaskina).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Καρατόμηση και απομάκρυνση ξενικών και εισβλητικών δένδρων 

και θάμνων, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (π.χ. ακα-
κία - Acacia salina, ψευδοακακία - Robinia pseudoacacia)

• Διατήρηση των υφιστάμενων αυτοφυών δένδρων και θάμνων της 
περιοχής και φύτευση νέων στην επιλέξιμη έκταση, σύμφωνα με 
τον σχετικό κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Τμήμα Δασών. Με 
την ολοκλήρωση της φύτευσης νέων δένδρων και θάμνων, αυτά θα 
πρέπει να αρδευθούν τουλάχιστον μία φορά. Κάθε 1 εκτάριο επιλέ-
ξιμης έκτασης θα πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται 100 δέν-
δρα ή/ και θάμνοι της αυτοφυούς βλάστησης της περιοχής.

• Διατήρηση ξερολιθιών, λιθοδομών, λαγουμιών και πηγαδιών σε 
καλή και λειτουργική κατάσταση χωρίς την χρήση συνδετικών ου-
σιών στην επιλέξιμη έκταση που εφάπτεται των αγροτεμαχίων. 

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €430/ ha.

Για να συμμετέχει κάποιος, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 εκτάριο 
από τις επιλέξιμες καλλιέργειες εντός των περιοχών εφαρμογής της δρά-
σης και 0.1 εκτάρια με φυσική βλάστηση. Το ελάχιστο μέγεθος που μπο-
ρεί να έχει ένα τεμάχιο γης για να ενταχθεί στη δράση, είναι 0.05 εκτάρια.
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ΔΡΑΣΗ	10.1.7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ	ΞΕΡΟΛΙΘΙΩΝ	
ΕΝΤΟΣ	ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση στοχεύει στη συντήρηση και διατήρηση ξερολιθιών οι οποίες 
βρίσκονται εντός ή περιμετρικά των αγροτεμαχίων και έχουν περιλη-
φθεί στη βάση δεδομένων του ΚΟΑΠ (LPIS).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Συντήρηση των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο. Πρέπει να 

διατηρείται η συνεκτικότητα και η σταθερότητα της ξερολιθιάς. Θα 
πρέπει ο γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις μικρής κλίμα-
κας ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν με-
τακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύ-
εται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκο-
πούς σταθεροποίησης της κατασκευής.

• Τήρηση αρχείου γεωργών όπου αναφέρονται οι σχετικές με τη Δρά-
ση δραστηριότητες. 

ΟΡΟΙ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ	
• Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι να υπάρχουν τουλάχι-

στον 50 τρέχοντα μέτρα τοίχων ξερολιθιάς/ εκτάριο.
• Το ελάχιστο αποδεκτό συνεχόμενο μήκος ξερολιθιάς, είναι 1 τρέχον μέτρο. 
• Επιλέξιμες καλλιέργειες: επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου, φυλλοβό-

λα και καλλιέργειες παραδοσιακού τοπίου (αμυγδαλιές, χαρουπιές, 
φουντουκιές και αγριοτριανταφυλλιές Rosa damaskina). Τεμάχια τα 
οποία καλλιεργούνται με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεν μπο-
ρούν να επιδοτηθούν από τη δράση.

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €180/ ha για φυλλοβόλα και παραδοσιακό τοπίο.
Ετήσια ενίσχυση €100/ ha για αμπέλι.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 0.1 εκτάρια. 

ΔΡΑΣΗ	10.1.10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ	ΜΕ	ΣΚΟΠΟ	ΤΗ	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	
ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ	ΜΕ	ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ	ΠΤΗΝΑ	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος της δράσης είναι η διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των 
εντομοφάγων πτηνών με τις μέλισσες. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Διατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ένταξης στη δράση του αρχικού 

αριθμού μελισσοσμηνών (που δηλώθηκε κατά την ένταξη στη δρά-
ση) και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί κάτω 
του 20% και όχι κάτω από 20 μελίσσια. Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να 
προβαίνει σε διάφορες επιπλέον μελισσοκομικές πρακτικές και χει-
ρισμούς, ώστε να ευνοηθεί ο σχηματισμός νέων παραφυάδων (με-
λισσοσμηνών) από τα υφιστάμενα μελισσοσμήνη. 

• Ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά μελισσοκομείο να 
μην υπερβαίνει τις 100 κυψέλες (σχηματισμός νέου μελισσοκομείου) 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
της δράσης.

• Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, να 
μην είναι μικρότερη των 500 μέτρων, για τη περίοδο Αυγούστου – 
Οκτωβρίου κάθε έτους.

• Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να εγκαταστήσει ποτίστρα στο μελισσκο-
μείο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσο-
κομείο κατά την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου.

• Κατά την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου, ο μελισσοκόμος θα πρέ-
πει να επισκέπτεται τα μελισσοκομεία επιπλέον τουλάχιστον 1 φορά 
την εβδομάδα για να προβαίνει σε:
α) έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και καθαρισμό της ποτίστρας,
β) προσθήκη/αλλαγή πόσιμου νερού για τη ρύθμιση της θερμοκρα-

σίας της κυψέλης και την διατήρηση του γόνου. 
• Υποχρέωση του μελισσοκόμου είναι να διατηρεί με νερό την πο-

τίστρα καθ’ όλη τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου, έτσι 
ώστε να μην παραμείνουν τα μελίσσια χωρίς νερό.

ΟΡΟΙ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ	
• Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 6,7 εκτάρια που αντι-

στοιχεί σε 20 μελισσοσμήνη, 
• θα πρέπει να διατηρείται ο ελάχιστος αριθμός μελισσοσμηνών που 

είναι τα 20, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, 
• Η ελάχιστη αυτή έκταση πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της δέσμευσης.
• Σε περίπτωση που υπάρξει μείωση μελισσοσμηνών πέραν του 20% 

ανά αίτηση σε οποιοδήποτε έτος κατά την διάρκεια της δέσμευσης, ο 
αιτητής παύει να είναι δικαιούχος της δράσης.

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €24/ ha (€8/ κυψέλη).
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ΜΕΤΡΟ 10: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΗ	10.1.11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ	ΔΡΑΣΕΙΣ	ΣΕ	ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΥΨΗΛΗΣ	
ΦΥΣΙΚΗΣ	ΑΞΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος είναι η εκτατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών και η προ-
στασία των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας.

Α.	Αρόσιμες	καλλιέργειες	σιτηρών	με	εξαίρεση	τις	
καλλιέργειες	αραβόσιτου,	σόργου	και	κεχρί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης. 
• Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων. 
• Παραμονή ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 15% σε επίπεδο 

συνολικής έκτασης που εντάσσεται στη δράση, μέχρι τέλη Ιουλίου 
κάθε έτους. 

• Δημιουργία εκτάσεων 3% του αγροτεμαχίου, όπου θα γίνεται καλ-
λιέργεια ψυχανθών η οποία δεν θα συγκομίζεται μέχρι τέλη Ιουλίου 
κάθε έτους. 

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €110/ ha. 

H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για τις όλες τις καλλιέργειες σιτηρών, είναι 
0.5 εκτάρια. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση μεμονωμένου αγροτεμαχίου, 
είναι 0.1 εκτάρια.

Β.	Δενδρώδεις/	πολυετείς	καλλιέργειες	ελιάς,	αμυγδαλιάς,	
χαρουπιάς	και	φουντουκιάς

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Απαγόρευση αλλαγής χρήσης ή εκχέρσωσης. 
• Απαγόρευση επέκτασης και ενοποίησης αγροτεμαχίων. 
• Πλήρης αποκλεισμός της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων στην καλ-

λιέργεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μηχανική καταπολέμηση 
ζιζανίων, με εφαρμογή μίας ή περισσοτέρων από τις ακόλουθες με-
θόδους: κατεργασία εδάφους με βάθος τουλάχιστον τα 3 cm, αποκοπή 
με χορτοκοπτική μηχανή ή μακρύ δρεπάνι/ λεπίδα και βοτάνισμα. 

• Διατήρηση του 10% της έκτασης ακαλλιέργητο σε επίπεδο εκμετάλ-
λευσης ή και τεμαχίου, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Σεπτεμβρίου. 
Η έκταση προτείνεται όπως διατηρείται σε μέρη γειτνίασης με επι-
φανειακά ύδατα, όχθους και ξερολιθιές όπου υπάρχουν. 

• Εμπλουτισμός του εδάφους με ενσωμάτωση κόμποστ κατά την περί-
οδο Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη αποδεκτή ποσότητα εί-
ναι 12 m3/ ha. 

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €740/ ha για την καλλιέργεια της ελιάς.
Ετήσια ενίσχυση €760/ ha για τις καλλιέργειες χαρουπιάς, αμυγδαλιάς 
και φουντουκιάς.

H ελάχιστη επιλέξιμη έκταση για τις όλες τις μόνιμες/ πολυετείς καλλιέρ-
γειες, είναι 0.1 εκτάρια.
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ΔΡΑΣΗ	10.1.12
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΧΘΡΩΝ	ΚΑΙ	ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ	ΣΤΑ	ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ	
ΚΑΙ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ	ΑΜΠΕΛΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος είναι η μείωση της χρήσης συμβατικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αμπελουργία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Επίγνωση της ιολογικής κατάστασης της φυτείας: Εργαστηριακός ιο-

λογικός έλεγχος του αμπελώνα για επίγνωση της ιολογικής κατά-
στασης της φυτείας. Θα πρέπει να ελέγχονται 100 πρεμνά/ εκτάριο για 
τις ιώσεις Grapevine Leafroll Virus Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3). 

• Διαχείριση του πληθυσμού της Ευδεμίδας (Lobesia botrana): Χρήση 
κατάλληλων μέσων παρεμπόδισης σύζευξης / γενετήσιας σύγχυσης 
(mating disruption), για διατήρηση του πληθυσμούς της ευδεμίδας 
σε χαμηλά επίπεδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιό-
δου.Τα μέσα θα τοποθετούνται εντός του αμπελώνα από την έναρξη 
της άνθησης (αρχές Μαρτίου) μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομι-
δής. Ο ελάχιστος αριθμός των παγίδων/ εκτάριο πρέπει να είναι 500, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του πιο πάνω διαστήματος.

• Μέγιστος επιτρεπτός αριθμός εφαρμογών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εφαρμογών με συμ-
βατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θειάφι επίπασης είναι 6 και 
4 για τις επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες, αντίστοιχα, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Ο περιορισμός δεν 
ισχύει για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται να χρησι-
μοποιηθούν στη βιολογική γεωργία, εκτός από το θειάφι επίπασης. 

• Χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: Όπου απαιτεί-
ται η αντικατάσταση πρεμνών σε υφιστάμενες φυτείες, το υλικό που 
θα χρησιμοποιείται πρέπει να προέρχεται από πιστοποιημένο πολλα-
πλασιαστικό υλικό ή να εμπίπτει στην κατηγορία του ‘Standard’. Στην 
περίπτωση της κατηγορίας ‘Standard’, ο αμπελουργός θα πρέπει να 
προσκομίζει εντός του έτους που έγινε η επαναφύτευση, εργαστη-
ριακά αποτελέσματα του Τμήματος Γεωργίας ή άλλου εξουσιοδοτη-
μένου οργανισμού, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι το υλικό αυτό 
είναι απαλλαγμένο από τις ακόλουθες ιώσεις: Grapevine Leafroll 
Virus Strain 1 (GLRV-1) και 3 (GLRV-3).

• Ελεγχόμενη χρήση νηματοδοκτόνων: Η χρήση συμβατικού νημα-
τοδοκτόνου επιτρέπεται μόνο μετά τη διεξαγωγή εργαστηριακών 
εξετάσεων του εδάφους για καθορισμό της παρουσίας ή απουσίας 
των νηματωδών του γένους Xiphinema, οι οποίοι είναι φορείς ιώ-
σεων ή άλλων φυτοπαρασιτικών νηματωδών, και πραγματοποιήθη-
καν εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών, πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του νηματοδοκτόνου. 

• Απαγόρευση της χρήσης συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων που χαρακτηρίζονται «πολύ τοξικά»: Δεν επιτρέπεται η χρήση 
συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χαρακτηρίζονται 
«πολύ τοξικά» βάσει του περί Χημικών Ουσιών Νόμου του 2010.

• Υποχρεωτική εφαρμογή χειμερινού ψεκασμού με μυκητοκτόνο και 

εντομοκτόνο ευρέως φάσματος: Η εφαρμογή ενός χειμερινού ψε-
κασμού με αδειοδοτημένο χαλκούχο σκεύασμα και εντομοκτόνο ευ-
ρέως φάσματος επιτυγχάνει τη διατήρηση των πληθυσμών των δια-
χειμαζόντων εχθρών και ασθενειών σε ελεγχόμενα επίπεδα κατά τη 
βλαστική και παραγωγική περίοδο.

• Απαγόρευση συνδυασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Απα-
γορεύεται ο συνδυασμός φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάθε 
εφαρμογή ή ψεκασμό που διενεργείται. Επισημαίνεται ότι ο περιο-
ρισμός αυτός δεν ισχύει για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που συνι-
στάται η πρόσμιξη τους με σκευάσματα που περιέχουν λάδι ή προ-
σκολλητικές ή άλλες υπό-βοηθητικές ουσίες. Επιπρόσθετα, επιτρέ-
πεται ο συνδυασμός δύο σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων, νο-
ουμένου το ένα έχει μυκητοκτόνο δράση και το άλλο εντομοκτόνο 
δράση. 

• Περιορισμός της πολλαπλής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ιδίων 
δραστικών ουσιών ή δραστικών ουσιών με τον ίδιο τρόπο δράσης: 

 (α) Δεν επιτρέπεται η χρήση μιας δραστικής ουσίας γεωργικού 
φαρμάκου να χρησιμοποιηθεί πάνω από δύο φορές ανά καλλιερ-
γητική περίοδο. 

 (β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν δραστικές ουσίες γεωρ-
γικών φαρμάκων με ίδιο τρόπο δράσης περισσότερες από δύο 
εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο. 

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €325/ ha για οινοποιήσιμες ποικιλίες.
Ετήσια ενίσχυση €565/ ha για επιτραπέζιες ποικιλίες.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι τα 0,2 εκτάρια. Οι επιλέξιμες περιοχές 
για εφαρμογή της δράσης, οι οποίες είναι υποβαθμισμένες σύμφωνα με 
το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. 

Περιοχές που εμπίμπτουν σε Υποβαθμισμένες Λεκάνες Απορροής.
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ΜΕΤΡΟ 10: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΗ	10.1.13
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ	ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ	ΣΕ	
ΠΑΡΑΔΑΣΟΒΙΕΣ	ΕΚΤΑΣΕΙΣ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ	ΜΕ	ΣΙΤΗΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος είναι η μείωση του κινδύνου για εμφάνιση πυρκαγιών σε παρα-
δασόβιες γεωργικές εκτάσεις με σιτηρά και εξάπλωση τους προς δασι-
κές περιοχές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Επιπλέον καλλιέργεια (επιπλέον της φθινοπωρινής καλλιέργειας 

η οποία γίνεται για καταπολέμηση της άγριας βλάστησης και προ-
ετοιμασία του τεμαχίου για σπορά) του εδάφους με το πέρας της συ-
γκομιδής των σιτηρών κατά την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου ανάλογα 
με το υψόμετρο, για ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων της 
καλλιέργειας στο έδαφος

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €54/ ha.

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση είναι 0,2 εκτάρια. 

Στη δράση δεν μπορούν να συμμετέχουν αγροτεμάχια που εντάχθη-
καν ήδη στις δράσεις:
• 10.1.2: Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και 

των σιτηρών και
• 12.1.1: Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασι-

κές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας
• 12.1.1 Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασι-

κές περιοχές Natura 2000 και περιοχές συνεκτικότητας 
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ΜΕΤΡΟ	12
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	ΣΤΟ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΟΥ	NATURA	2000	
ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΟΔΗΓΙΑΣ	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΓΙΑ	ΤΑ	ΥΔΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ	12.1.1
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ	ΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΗΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	
ΣΕ	ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ	ΚΑΙ	ΔΑΣΙΚΕΣ	ΠΕΡΙΟΧΕΣ	NATURA	2000	
ΚΑΙ	ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των περιοχών Natura 
2000, όπως αυτές έχουν καθοριστεί, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδή-
ποτε μελλοντικές προσθήκες περιοχών στον κατάλογο του Δικτύου 
καθώς και στις παραδασόβιες περιοχές εκτός των περιοχών (περιοχές 
συνεκτικότητας). Οι περιοχές εκτός του Δικτύου θα καλύπτουν 52 πα-
ραδασόβιες κοινότητες και κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση από τις περιοχές Natura 2000. Οι καλλιέργειες που θα κα-
λύπτονται από τη δράση θα αφορούν τα αμπέλια και τις ακόλουθες μό-
νιμες καλλιέργειες: μηλιές, κερασιές, αχλαδιές, χρυσομηλιές, νεκτα-
ρινιές, ροδακινιές και δαμασκηνοειδή. 
Στόχος είναι η παροχή τροφής και κάλυψη σε είδη πανίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ετήσιες καλλιέργειες (αρόσιμες/ αροτραίες):
• Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 10% των εκτάσε-

ων της εκμετάλλευσης μέχρι τα τέλη Ιουλίου
Πολυετείς/δενδρώδεις καλλιέργειες:
• Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε ποσοστό 10% των εκτάσε-

ων της εκμετάλλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Περιλαμβά-
νονται όλα τα οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια με εξαίρεση τα εσπε-
ριδοειδή, μπανάνες, αμυγδαλιές, καρυδιές και φουντουκιές. Για τις 
καλλιέργειες που δεν περιλαμβάνονται, η Δράση παύει να είναι υπο-
χρεωτική και δεν παρέχεται αντισταθμιστική ενίσχυση.

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €80/ ha για ετήσιες καλλιέργειες. 
Ετήσια ενίσχυση €160/ ha για πολυετείς καλλιέργειες. 

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ως ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση το 0,1 εκτάριο.

ΔΡΑΣΗ	12.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος είναι η μη βόσκηση της φυσικής βλάστησης κατά τα στάδια αν-
θοφορίας και καρποφορίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
• Οι βοσκότοποι που έχουν δηλωθεί στις άμεσες πληρωμές, δεν θα 

πρέπει να βοσκούνται κατά την κύρια περίοδο ανθοφορίας των πο-
ωδών ειδών και συγκεκριμένα από μέσα Φεβρουαρίου μέχρι μέσα 
Απριλίου. 

ΥΨΟΣ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ετήσια ενίσχυση €145/ ha.

Η Δράση θα εφαρμοστεί στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000: 
Χερσόνησος Ακάμα και Κοιλάδα Διαρίζου. 
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Δράση Ύψος Ενίσχυσης

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ	/	ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

10.1.5   Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα
Εσπεριδοειδή: 

€400 /ha

10.1.6   Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και 
μείωσης της διάβρωσης

€430/ ha 
φυσικής βλάστησης

10.1.7   Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων €180/ ha

10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (μπορούν να μεταπηδήσουν και όσοι 
συμμετέχουν στο 10.1.1).

Ελιά: €740/ ha

Αμυγδαλιά, χαρουπιά, 
Φουντουκιά: €760/ ha

12.1.1   Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές 
συνεκτικότητας

Φυλλοβόλα: €160/ ha

ΑΜΠΕΛΙΑ

10.1.6   Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και 
μείωσης της διάβρωσης

€430/ ha 
φυσικής βλάστησης

10.1.7   Συντήρηση υφιστάμενων ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων €100/ ha

10.1.12 Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια αμπέλια

Οινοποιήσιμες ποικιλίες 
€325/ ha

Επιτραπέζιες ποικιλίες 
€565/ ha

12.1.1   Διατήρηση ασυγκόμιστης παραγωγής σε γεωργικές και δασικές περιοχές Natura 2000 και περιοχές 
συνεκτικότητας

€160/ ha

* Το	μέγιστο	ύψος	ενίσχυσης	που	θα	παρέχεται	για	εφαρμογή	διαφόρων	δράσεων	του	Μ10	στη	αμπελοκαλλιεργεια,	
		ανέρχεται	στα	€1200/	ha

ΑΡΟΤΡΑIΕΣ/	ΑΡOΣΙΜΕΣ	ΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΕΣ	&	ΒΟΣΚOΤΟΠΟΙ

10.1.2   Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών €300/ ha

10.1.11 Περιβαλλοντικές δράσεις σε Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας €110/ ha

10.1.13  Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά €54/ ha

12.1.2   Διαχείριση Βοσκοτόπων €145/ ha βοσκοτόπου

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

10.1.10 Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά €24/ ha (€8/ κυψέλη)

Σημειώνεται	ότι	για	τις	πιο	πάνω	δράσεις,	υπάρχει	στόχευση	σε	διαφορετικές	περιοχές.	
Θα	πρέπει	να	ελέγξετε	κατά	πόσο	τα	αγροτεμάχια	σας	εμπίπτουν	εντός	των	περιοχών	εστίασης	των	δράσεων.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ	
ΜΕ	ΠΟΣΑ	ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	ΑΝΑ	ΤΥΠΟ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ





Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμεiο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΚΔΟΣΗ:

Διαχειριστική	Αρχή	ΠΑΑ	2014-2020
Yπουργείο	Γεωργίας,	Αγροτικής	Ανάπτυξης	
και	Περιβάλλοντος

ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΓΕΩΡΓΙΚO ΤΑΜΕIΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚHΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει 
στις αγροτικές περιοχές

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020


