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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας, µέσω της
παροχής στήριξης για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και καινοτοµία

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, µέσω της παροχής στήριξης
για τη διαχείριση της γης

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ((ΕΓΤΑΑΕΓΤΑΑ) ) –– ΚΑΝΚΑΝ. 1698/2005. 1698/2005
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ΜέτραΜέτρα πουπου αποσκοπούναποσκοπούν::

αα) ) ΣτηνΣτην προαγωγήπροαγωγή τηςτης γνώσηςγνώσης καικαι στηνστην βελτίωσηβελτίωση τουτου ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού,,

ββ) ) ΣτηνΣτην αναδιάρθρωσηαναδιάρθρωση καικαι ανάπτυξηανάπτυξη τουτου φυσικούφυσικού δυναµικούδυναµικού καικαι στηνστην
προαγωγήπροαγωγή τηςτης καινοτοµίαςκαινοτοµίας καικαι

γγ) ) ΣτηνΣτην βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τηςτης γεωργικήςγεωργικής παραγωγήςπαραγωγής καικαι τωντων προϊόντωνπροϊόντων

ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 1: 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΜΕΑΤΟΜΕΑ
ΤΗΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2: 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις γιαγια φυσικάφυσικά µειονεκτήµαταµειονεκτήµατα σεσε ορεινέςορεινές περιοχέςπεριοχές καικαι ενισχύσειςενισχύσεις σεσε
άλλεςάλλες περιοχέςπεριοχές µεµε µειονεκτήµαταµειονεκτήµατα

ΕνισχύσειςΕνισχύσεις NaturaNatura 2000 2000 καικαι ενισχύσειςενισχύσεις πουπου συνδέονταισυνδέονται µεµε τηντην οδηγίαοδηγία
2000/60/2000/60/ΕΚΕΚ

ΗΗ στήριξηστήριξη παρέχεταιπαρέχεται ετησίωςετησίως καικαι ανάανά εκτάριοεκτάριο ΧΓΕΧΓΕ σεσε γεωργούςγεωργούς

ΑντιστάθµισηΑντιστάθµιση τουτου κόστουςκόστους καικαι τοτο διαφυγόνδιαφυγόν εισόδηµαεισόδηµα τωντων γεωργώνγεωργών, , απόαπό τηντην
εφαρµογήεφαρµογή τωντων οδηγιώνοδηγιών 79/409/79/409/ΕΟΚΕΟΚ, 92/43/, 92/43/ΕΟΚΕΟΚ, , καικαι 2000/60/2000/60/ΕΚΕΚ..
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2: 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

Γεωργοπεριβαλλονντικές Ενισχύσεις

Χορηγούνται σε γεωργούς οι οποίοι αναλαµβάνουν γεωργοπεριβαλλοντικές
δεσµεύσεις, που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα (Καν. 
1782/2003, καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασµάτων και
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις άλλες σχετικές υποχρεωτικές
απαιτήσεις

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και
την απώλεια εισοδήµατος από την αναληφθείσα δέσµευση

Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

Μη Παραγωγικές Επενδύσεις

Η στήριξη παρέχεται για:
α) Επενδύσεις συνδεόµενες µε την επίτευξη των δεσµεύσεων που έχουν
αναληφθεί σύµφωνα µε το µέτρο «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2: 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

Μη Παραγωγικές Επενδύσεις (Συνέχεια)

β) Στήριξη σε επενδύσεις στην εκµετάλλευση, οι οποίες αυξάνουν την αξία, προς
όφελος του κοινού, µιας περιοχής Natura 2000 ή άλλης περιοχής υψηλής
φυσικής αξίας
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2: 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ

Πρώτη ∆άσωση γεωργικής γης

Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη

Πρώτη ∆άσωση µη γεωργικής γης

Ενισχύσεις Natura 2000

Η στήριξη παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή
ενώσεών τους.

Για αντιστάθµιση του κόστους και την απώλεια εισοδήµατος εξαιτίας των
περιορισµών στη χρήση των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων, που οφείλονται
στην εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ στη συγκεκριµένη περιοχή.

Π.χ Ένα ∆ιαχειριστικό Σχέδιο Natura έχει περιορισµούς στη διαχείριση µε αύξηση
του κόστους διαχείρισης, σε σχέση µε πρακτικές σε περιοχές εκτός δικτύου
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2: 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ

∆ασοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις

Οι δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις χορηγούνται ανά εκτάριο δάσους σε
δικαιούχους οι οποίοι αναλαµβάνουν δασοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις.

Οι ενισχύσεις αυτές καλύπτουν µόνο τις δεσµεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τις
σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις (Κώδικες Ορθής ∆ασικής Πρακτικής).

Οι ενισχύσεις καλύπτουν το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήµατος, 
εξαιτίας της αναληφθείσας δέσµευσης

Αποκατάσταση του ∆ασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης



ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ

Μη Παραγωγικές Επενδύσεις

Η στήριξη παρέχεται για επενδύσεις σε δάση:

α) Συνδεόµενες µε την επίτευξη των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί
σύµφωνα µε το µέτρο «∆ασοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» ή άλλους
περιβαλλοντικούς στόχους

β) Οι οποίες αυξάνουν την αξία, προς όφελος του κοινού, των δασών ή των
δασωµένων εκτάσεων της συγκεκριµένης περιοχής.

ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 2: 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΣΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΥΠΑΙΘΡΟΥ
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 3: 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΖΩΗΣ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.α Μέτρα για τη διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας τα οποία
περιλαµβάνουν:

∆ιαφοροποίηση∆ιαφοροποίηση προςπρος µηµη γεωργικέςγεωργικές δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΣτήριξηΣτήριξη τηςτης δηµιουργίαςδηµιουργίας καικαι ανάπτυξηςανάπτυξης πολύπολύ µικρώνµικρών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων, , µεµε
στόχοστόχο τηντην προώθησηπροώθηση τηςτης επιχειρηµατικότηταςεπιχειρηµατικότητας καικαι τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τουτου
οικονοµικούοικονοµικού ιστούιστού

ΕνθάρρυνσηΕνθάρρυνση τουριστικώντουριστικών δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

3.β Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 
τα οποία περιλαµβάνουν:

ΒασικέςΒασικές υπηρεσίεςυπηρεσίες γιαγια τηντην οικονοµίαοικονοµία καικαι τοντον αγροτικόαγροτικό πληθυσµόπληθυσµό

ΑνακαίνισηΑνακαίνιση καικαι ανάπτυξηανάπτυξη τωντων χωριώνχωριών

∆ιατήρηση∆ιατήρηση καικαι ΑναβάθµισηΑναβάθµιση τηςτης ΑγροτικήςΑγροτικής κληρονοµιάςκληρονοµιάς
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ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 3: 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΖΩΗΣ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.β Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, 
τα οποία περιλαµβάνουν:

∆ιατήρηση∆ιατήρηση καικαι ΑναβάθµισηΑναβάθµιση τηςτης ΑγροτικήςΑγροτικής κληρονοµιάςκληρονοµιάς

ΗΗ στήριξηστήριξη αφοράαφορά::

αα) ) ΚατάρτισηΚατάρτιση σχεδίωνσχεδίων προστασίαςπροστασίας καικαι διαχείρισηςδιαχείρισης γιαγια τιςτις τοποθεσίεςτοποθεσίες
NaturaNatura 20002000 καικαι άλλουςάλλους τόπουςτόπους υψηλήςυψηλής φυσικήςφυσικής αξίαςαξίας::

∆ράσεις∆ράσεις περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης καικαι

ΕπενδύσειςΕπενδύσεις σχετικέςσχετικές µεµε τητη διατήρησηδιατήρηση, , αποκατάστασηαποκατάσταση καικαι αναβάθµισηαναβάθµιση τηςτης
φυσικήςφυσικής κληρονοµιάςκληρονοµιάς καικαι µεµε

τηντην ανάπτυξηανάπτυξη τοποθεσιώντοποθεσιών υψηλήςυψηλής φυσικήςφυσικής αξίαςαξίας

ββ) ) ΜελέτεςΜελέτες καικαι επενδύσειςεπενδύσεις πουπου συνδέονταισυνδέονται µεµε τητη διατήρησηδιατήρηση, , 
αποκατάστασηαποκατάσταση καικαι αναβάθµισηαναβάθµιση τηςτης πολιτιστικήςπολιτιστικής κληρονοµιάςκληρονοµιάς



ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 3: 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΖΩΗΣ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.γ Μέτρα κατάρτισης και ενηµέρωσης για οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στους τοµείς που καλύπτονται από τον Άξονα 3.

3.δ Μέτρα απόκτησης δεξιοτήτων και συντονισµού µε στόχο την
προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

ΑΞΟΝΑΣΑΞΟΝΑΣ 4: 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER LEADER 
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ((ΕΣΣΑΑΕΣΣΑΑ) ) ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ 44ΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΠΕΡΙΟ∆Ο (2007 (2007 –– 2013)2013)
Ελληνικό ∆ίκτυο Natura 2000

ΗΗ έκτασηέκταση τωντων περιοχώνπεριοχών τουτου ελληνικούελληνικού ∆ικτύου∆ικτύου NaturaNatura 2000, 2000, εξαιρουµένωνεξαιρουµένων τωντων
αλληλοεπικαλύψεωναλληλοεπικαλύψεων, , ανέρχεταιανέρχεται σεσε 3.151.000 3.151.000 haha (19,1% (19,1% τηςτης χερσαίαςχερσαίας έκτασηςέκτασης
τηςτης χώραςχώρας..

ΟιΟι γεωργικέςγεωργικές εκτάσειςεκτάσεις ΕλλάδαςΕλλάδας πουπου περιλαµβάνονταιπεριλαµβάνονται σεσε περιοχέςπεριοχές NaturaNatura
ανέρχονταιανέρχονται σεσε 447.948,37 447.948,37 Ha (Ha (ΠηγήΠηγή:: CorineCorine LandcoverLandcover))..

ΤαΤα δάσηδάση καικαι οιοι δασικέςδασικές εκτάσειςεκτάσεις σεσε περιοχέςπεριοχές NaturaNatura καταλαµβάνουνκαταλαµβάνουν έκτασηέκταση
1.820.793,72 1.820.793,72 Ha (Ha (ΠηγήΠηγή:: CorineCorine LandcoverLandcover))..

ΣτιςΣτις περιοχέςπεριοχές τουτου ∆ικτύου∆ικτύου NaturaNatura 20002000, , εντάσσονταιεντάσσονται προστατευόµενεςπροστατευόµενες
περιοχέςπεριοχές σεσε εθνικόεθνικό καικαι διεθνέςδιεθνές επίπεδοεπίπεδο, , πουπου περιλαµβάνουνπεριλαµβάνουν ΕθνικούςΕθνικούς ∆ρυµούς∆ρυµούς
(10), (10), ΑισθητικάΑισθητικά ∆άση∆άση (19), (19), υγρότοπουςυγρότοπους RamsarRamsar (10), (10), ΜνηµείαΜνηµεία ΠαγκόσµιαςΠαγκόσµιας
ΚληρονοµιάςΚληρονοµιάς (2), (2), ΑποθέµαταΑποθέµατα ΒιόσφαιραςΒιόσφαιρας (2) (2) καικαι ΤοπίαΤοπία ΙδιαίτερουΙδιαίτερου ΦυσικούΦυσικού
ΚάλουςΚάλους..
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ((ΕΣΣΑΑΕΣΣΑΑ) ) ΓΙΑΓΙΑ
ΤΗΝΤΗΝ 44ΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΠΕΡΙΟ∆Ο (2007 (2007 –– 2013)2013)

Συνολική στρατηγική, µεταφορά κοινοτικών προτεραιοτήτων στη
συνολική στρατηγική και καθορισµός εθνικών προτεραιοτήτων

ΣυνολικήΣυνολική ΣτρατηγικήΣτρατηγική

ΗΗ συνολικήσυνολική ισορροπίαισορροπία µεταξύµεταξύ τηςτης ανταγωνιστικότηταςανταγωνιστικότητας / / τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος / / 
τηςτης διαφοροποίησηςδιαφοροποίησης καικαι ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής στηνστην ύπαιθρούπαιθρο καικαι γενικάγενικά, , ισορροπίαισορροπία
µεταξύµεταξύ τωντων τριώντριών (3) (3) ΑξόνωνΑξόνων τουτου προγράµµατοςπρογράµµατος, , σεσε πρώτηπρώτη φάσηφάση έχειέχει ωςως
ακολούθωςακολούθως απόαπό άποψηάποψη βαρύτηταςβαρύτητας::

ΆξοναςΆξονας 1: 50% 1: 50% -- 55%55%
ΆξοναςΆξονας 2: 30% 2: 30% -- 35%35%
ΆξοναςΆξονας 3: 14% 3: 14% -- 16%16%

ΗΗ προσέγγισηπροσέγγιση LeaderLeader θαθα έχειέχει µιαµια συνολικήσυνολική βαρύτηταβαρύτητα 6% 6% καικαι θαθα συµµετέχεισυµµετέχει
στουςστους ΆξονεςΆξονες µεµε τιςτις ακόλουθεςακόλουθες αναλογίεςαναλογίες::
ΆξοναςΆξονας 1: 1,5%1: 1,5%
ΆξοναςΆξονας 2: 0 %2: 0 %
ΆξοναςΆξονας 3: 4,5%3: 4,5%
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Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

ΣτρατηγικόςΣτρατηγικός στόχοςστόχος:: ΒελτίωσηΒελτίωση τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι τηςτης υπαίθρουυπαίθρου, , µέσωµέσω
τηςτης παροχήςπαροχής στήριξηςστήριξης γιαγια τητη διαχείρισηδιαχείριση τηςτης γηςγης

ΕιδικοίΕιδικοί στόχοιστόχοι ((προτεραιότητεςπροτεραιότητες), ), γιαγια τηντην επίτευξηεπίτευξη τουτου στρατηγικούστρατηγικού
στόχουστόχου

1.1. ΠροστασίαΠροστασία τουτου εδάφουςεδάφους
ΟιΟι παρεµβάσειςπαρεµβάσεις θαθα επικεντρωθούνεπικεντρωθούν στηνστην καταπολέµησηκαταπολέµηση τηςτης ερηµοποίησηςερηµοποίησης µεµε
δράσειςδράσεις πουπου θαθα παρεµβαίνουνπαρεµβαίνουν στουςστους παράγοντεςπαράγοντες πουπου τηντην προκαλούνπροκαλούν, , όπωςόπως::

ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης αντιδιαβρωτικήςαντιδιαβρωτικής προστασίαςπροστασίας

ΕκτατικοποίησηΕκτατικοποίηση τηςτης παραγωγήςπαραγωγής

ΠροώθησηΠροώθηση καλλιεργειώνκαλλιεργειών χαµηλώνχαµηλών ενεργειακώνενεργειακών εισροώνεισροών

ΗΗ στήριξηστήριξη γιαγια τηντην συνέχισησυνέχιση τηςτης άσκησηςάσκησης τηςτης γεωργικήςγεωργικής δραστηριότηταςδραστηριότητας στιςστις
ορεινέςορεινές καικαι µειονεκτικέςµειονεκτικές περιοχέςπεριοχές

ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ((ΕΣΣΑΑΕΣΣΑΑ) ) ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ
44ΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΠΕΡΙΟ∆Ο (2007 (2007 –– 2013)2013)
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Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

2. 2. ΠροστασίαΠροστασία τωντων νερώννερών

ΟιΟι δράσειςδράσεις γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων νερώννερών θαθα επικεντρωθούνεπικεντρωθούν κυρίωςκυρίως::

ΑΑ. . ΣτηΣτη βελτίωσηβελτίωση τουτου υδατικούυδατικού ισοζυγίουισοζυγίου µέσωµέσω δράσεωνδράσεων πουπου θαθα
αποσκοπούναποσκοπούν::

ΣτηΣτη µείωσηµείωση τηςτης ζήτησηςζήτησης καικαι ιδίωςιδίως τηςτης ««σπατάληςσπατάλης»», , όπωςόπως::

ΕκσυγχρονισµόςΕκσυγχρονισµός τωντων αρδευτικώναρδευτικών δικτύωνδικτύων

ΜετάβασηΜετάβαση σεσε βελτιωµένεςβελτιωµένες τεχνικέςτεχνικές άρδευσηςάρδευσης

ΣτήριξηΣτήριξη τηςτης καλλιέργειαςκαλλιέργειας ξηρικώνξηρικών ήή λιγότερολιγότερο υδρόφιλωνυδρόφιλων καλλιεργειώνκαλλιεργειών

ΒΒ. . ΣτηνΣτην απορρύπανσηαπορρύπανση στιςστις περιοχέςπεριοχές πουπου εµφανίζουνεµφανίζουν τατα προβλήµαταπροβλήµατα καικαι
προστασίαπροστασία απόαπό τηντην περαιτέρωπεραιτέρω ρύπανσηρύπανση



17

Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

3. 3. ∆ιατήρηση∆ιατήρηση τηςτης ΒιοποικιλότηταςΒιοποικιλότητας µέσωµέσω::

ΤηςΤης ∆ιατήρησης∆ιατήρησης τουτου τοπίουτοπίου πουπου διαµόρφωσεδιαµόρφωσε ηη γεωργικήγεωργική δραστηριότηταδραστηριότητα
((αναβαθµίδεςαναβαθµίδες, , φυτοφράκτεςφυτοφράκτες, , παραδοσιακοίπαραδοσιακοί δενδρώνεςδενδρώνες κκ..λλ..ππ.)..).

ΤηςΤης διατήρησηςδιατήρησης τηςτης οικολογικήςοικολογικής σταθερότηταςσταθερότητας τωντων δασώνδασών καικαι κυρίωςκυρίως τηςτης
ανόρθωσήςανόρθωσής τουςτους καικαι τηςτης προστασίαςπροστασίας απόαπό τιςτις πυρκαγιέςπυρκαγιές..

ΤηςΤης διατήρησηςδιατήρησης τωντων γενετικώνγενετικών πόρωνπόρων, , περιλαµβανοµένωνπεριλαµβανοµένων καικαι τηςτης συνέχισηςσυνέχισης
συλλογήςσυλλογής καικαι καταγραφήςκαταγραφής καικαι συντήρησηςσυντήρησης ειδώνειδών καικαι ποικιλιώνποικιλιών ((φυτάφυτά, , δάσηδάση, , 
ζώαζώα).).

ΤηςΤης χορήγησηςχορήγησης ενισχύσεωνενισχύσεων γιαγια τηντην εφαρµογήεφαρµογή µέτρωνµέτρων διαχείρισηςδιαχείρισης γιαγια τηντην άγριαάγρια
ζωήζωή καικαι οικοτόπωνοικοτόπων, , καθώςκαθώς καικαι γιαγια τιςτις προστατευόµενεςπροστατευόµενες περιοχέςπεριοχές ((NaturaNatura 2000).2000).
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Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

44. . ΆµβλυνσηΆµβλυνση τωντων κλιµατικώνκλιµατικών µεταβολώνµεταβολών µέσωµέσω::

ΤηςΤης αύξησηςαύξησης τηςτης φυτικήςφυτικής µάζαςµάζας, , ιδίωςιδίως µέσωµέσω τηςτης διατήρησηςδιατήρησης καικαι βελτίωσηςβελτίωσης τουτου
δασοκοµικούδασοκοµικού δυναµικούδυναµικού..

ΤηςΤης βελτίωσηςβελτίωσης τηςτης οργανικήςοργανικής ουσίαςουσίας τωντων εδαφώνεδαφών µεµε τηντην προώθησηπροώθηση
γεωργικώνγεωργικών πρακτικώνπρακτικών ((αγρανάπαυσηαγρανάπαυση –– αµειψισποράαµειψισπορά).).

ΤηςΤης ορθολογικήςορθολογικής διαχείρισηςδιαχείρισης λιπασµάτωνλιπασµάτων, , παρασιτοκτόνωνπαρασιτοκτόνων καικαι ζωικώνζωικών
αποβλήτωναποβλήτων

ΤηςΤης προώθησηςπροώθησης ενεργειακώνενεργειακών φυτώνφυτών
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Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

5. 5. ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης υγιεινήςυγιεινής καικαι τωντων συνθηκώνσυνθηκών διαβίωσηςδιαβίωσης τωντων ζώωνζώων κυρίωςκυρίως
µέσωµέσω::

ΤηςΤης προώθησηςπροώθησης τηςτης βιολογικήςβιολογικής κτηνοτροφίαςκτηνοτροφίας

ΤηςΤης προώθησηςπροώθησης προτύπωνπροτύπων ανώτερωνανώτερων τωντων ελαχίστωνελαχίστων

ΤηςΤης βελτίωσηςβελτίωσης τωντων βοσκοτόπωνβοσκοτόπων

ΤηςΤης µετεγκατάστασηςµετεγκατάστασης πτηνοπτηνο--κτηνοτροφικώνκτηνοτροφικών µονάδωνµονάδων καικαι τηςτης διαχείρισηςδιαχείρισης
τωντων αποβλήτωναποβλήτων
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6. 6. ΕνδυνάµωσηΕνδυνάµωση τηςτης αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας τωντων µέτρωνµέτρων, , κυρίωςκυρίως µέσωµέσω::

ΤηςΤης παροχήςπαροχής τεχνικήςτεχνικής στήριξηςστήριξης καικαι

ΤηςΤης ευαισθητοποίησηςευαισθητοποίησης τουτου πληθυσµούπληθυσµού
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA:

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ
Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
∆ιαχείριση παραλίµνιων εκτάσεων των περιοχών Natura 2000 – Λίµνες Βόλβη –
Κορώνεια
Προστασία Λίµνης ∆οϊράνης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ιαχείριση Λιµνών και Λιµνοθαλασσών Θράκης
Περιβαλλοντική Προστασία των λιµνών ∆. Μακεδονίας: «Λίµνες Βεγορίτιδας –
Πετρών» - «Λίµνες Χειµαδίτιδας – Ζάζαρης»
Περιβαλλοντική Προστασία Λίµνης Παµβώτιδας

ΠΡΟΩΘΗΣΗΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣΖΩΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA:

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ

ΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣΖΩΗΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝΑΡΟΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕΣΕ ΕΚΤΑΤΙΚΟΥΣΕΚΤΑΤΙΚΟΥΣ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3,7 ∆ισ. 
Ευρώ (Κοινοτική Συµµετοχή).
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ∆ΙΚΑΙΟΥXXΩΝΩΝ::
αα)) ΝαΝα παραµείνουνπαραµείνουν µόνιµοιµόνιµοι κάτοικοικάτοικοι τουτου ∆ηµοτικού∆ηµοτικού ήή ΚοινοτικούΚοινοτικού ∆ιαµερίσµατος∆ιαµερίσµατος ήή
οικισµούοικισµού..

ββ) ) ΝαΝα παραµείνουνπαραµείνουν γεωργοίγεωργοί αξιοποιώνταςαξιοποιώντας τουλάχιστοντουλάχιστον 2 2 Ha Ha στιςστις ορεινέςορεινές
περιοχέςπεριοχές..

γγ) ) ΟιΟι µετακινούµενοιµετακινούµενοι κτηνοτρόφοικτηνοτρόφοι θαθα πρέπειπρέπει νανα διατηρήσουνδιατηρήσουν τηντην ιδιότητάιδιότητά τουςτους
αυτήαυτή µετακινούµενοιµετακινούµενοι σεσε βοσκοτόπιαβοσκοτόπια τωντων περιοχώνπεριοχών παρέµβασηςπαρέµβασης..

δδ) ) ΝαΝα τηρούντηρούν τουςτους κανόνεςκανόνες πολλαπλήςπολλαπλής συµµόρφωσηςσυµµόρφωσης καικαι τουςτους κώδικεςκώδικες ορθήςορθής
καικαι περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής πρακτικήςπρακτικής ((ΚανΚαν. 1782/03).. 1782/03).

ΗΗ ΈκτασηΈκταση στηρίζεταιστηρίζεται στηνστην απώλειααπώλεια εισοδήµατοςεισοδήµατος εξαιτίαςεξαιτίας τωντων φυσικώνφυσικών
µειονεκτηµάτωνµειονεκτηµάτων τωντων ορεινώνορεινών περιοχώνπεριοχών καικαι τωντων περιορισµώνπεριορισµών πουπου υφίστανταιυφίστανται στιςστις
περιοχέςπεριοχές NaturaNatura (79/409 (79/409 καικαι 92/43/92/43/ΕΟΚΕΟΚ). ). 



24

ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΣτόχοςΣτόχος:: ΗΗ αποκατάστασηαποκατάσταση τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος ((µείωσηµείωση ρύπωνρύπων εδάφουςεδάφους, , 
ποιοτικήποιοτική καικαι ποσοτικήποσοτική αποκατάστασηαποκατάσταση νερώννερών, , µείωσηµείωση εκλύσεωνεκλύσεων NN2200 καικαι CHCH4, 4, 
διατήρησηδιατήρηση βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας).).

∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων∆ικαιούχων::
ΝαΝα µειώσουνµειώσουν τιςτις εφαρµοζόµενεςεφαρµοζόµενες κατκατ’’ έτοςέτος ποσότητεςποσότητες λιπασµάτωνλιπασµάτων καικαι
κατανάλωσηςκατανάλωσης νερούνερού τουλάχιστοντουλάχιστον κατάκατά 25% 25% πέρανπέραν τωντων υποχρεωτικώνυποχρεωτικών ορίωνορίων..

ΝαΝα δηµιουργήσουνδηµιουργήσουν µόνιµοµόνιµο χώροχώρο οικολογικήςοικολογικής αντιστάθµισηςαντιστάθµισης, , πουπου νανα αντιστοιχείαντιστοιχεί
τουλάχιστοντουλάχιστον στοστο 5% 5% τηςτης έκτασηςέκτασης..

ΗΗ ΕνίσχυσηΕνίσχυση στηρίζεταιστηρίζεται στηνστην απώλειααπώλεια εισοδήµατοςεισοδήµατος, , εξαιτίαςεξαιτίας τωντων δεσµεύσεωνδεσµεύσεων
πουπου αναλαµβάνουναναλαµβάνουν οιοι δικαιούχοιδικαιούχοι..
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Natura)

ΣτόχοςΣτόχος:: ΗΗ µείωσηµείωση τωντων πιέσεωνπιέσεων πουπου δέχονταιδέχονται τατα υγροτοπικάυγροτοπικά συστήµατασυστήµατα απόαπό
τηντην γεωργικήγεωργική δραστηριότηταδραστηριότητα µέσωµέσω τηςτης µείωσηςµείωσης τηςτης κατανάλωσηςκατανάλωσης νερούνερού, , τωντων
εφαρµοζόµενωνεφαρµοζόµενων ποσοτήτωνποσοτήτων λιπασµάτωνλιπασµάτων, , κυρίωςκυρίως νιτρικώννιτρικών καικαι φωσφορικώνφωσφορικών καικαι
τηςτης δηµιουργίαςδηµιουργίας χώρωνχώρων οικολογικήςοικολογικής αντιστάθµισηςαντιστάθµισης..

∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων∆ικαιούχων: : 
••ΝαΝα µειώσουνµειώσουν τηντην κατανάλωσηκατανάλωση νερούνερού, , τουλάχιστοντουλάχιστον κατάκατά 25% 25% σεσε σχέσησχέση µεµε τατα
υποχρεωτικάυποχρεωτικά πρότυπαπρότυπα άρδευσηςάρδευσης καικαι λίπανσηςλίπανσης, , πουπου ορίζονταιορίζονται κατάκατά περιοχήπεριοχή καικαι
καλλιέργειακαλλιέργεια παράλληλαπαράλληλα..

ΝαΝα δηµιουργήσουνδηµιουργήσουν σταθερόσταθερό χώροχώρο οικολογικήςοικολογικής αντιστάθµισηςαντιστάθµισης, , πουπου νανα αντιστοιχείαντιστοιχεί
τουλάχιστοντουλάχιστον στοστο 5% 5% τηςτης έκτασηςέκτασης..

ΗΗ ΕνίσχυσηΕνίσχυση στηρίζεταιστηρίζεται στηνστην απώλειααπώλεια εισοδήµατοςεισοδήµατος, , εξαιτίαςεξαιτίας τωντων δεσµεύσεωνδεσµεύσεων
πουπου αναλαµβάνουναναλαµβάνουν οιοι δικαιούχοιδικαιούχοι..
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕφαρµογήΕφαρµογή: : ΟιΟι περιοχέςπεριοχές τουτου ∆ικτύου∆ικτύου NaturaNatura, , θαθα έχουνέχουν προτεραιότηταπροτεραιότητα στηνστην
επιλογήεπιλογή

∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων∆ικαιούχων: : 
••ΟιΟι δεσµεύσειςδεσµεύσεις σχετίζονταισχετίζονται άµεσαάµεσα µεµε τηντην αποτροπήαποτροπή τωντων φαινοµένωνφαινοµένων
ερηµοποίησηςερηµοποίησης, , τηντην µείωσηµείωση τηςτης φυσικήςφυσικής βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας καικαι τηντην εφαρµογήεφαρµογή
σχεδίωνσχεδίων περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής διαχείρισηςδιαχείρισης, , προσαρµοσµέναπροσαρµοσµένα στηνστην περιοχήπεριοχή τουςτους..

ΗΗ ΕνίσχυσηΕνίσχυση στηρίζεταιστηρίζεται στοστο πρόσθετοπρόσθετο κόστοςκόστος, , στηνστην απώλειααπώλεια εισοδήµατοςεισοδήµατος καικαι
στοστο επίπεδοεπίπεδο τουτου κόστουςκόστους συναλλαγήςσυναλλαγής
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(2007 (2007 –– 2013)2013)

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ

ΕφαρµογήΕφαρµογή:: ΠροτεραιότηταΠροτεραιότητα στουςστους φυτοφράκτεςφυτοφράκτες πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στιςστις περιοχέςπεριοχές
NaturaNatura..

∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων∆ικαιούχων: : 

•• ΚαθαρισµόςΚαθαρισµός καικαι αποµάκρυνσηαποµάκρυνση τωντων ασθενικώνασθενικών καικαι αποξηραµένωναποξηραµένων δέντρωνδέντρων καικαι
αντικατάστασηαντικατάσταση µεµε νέανέα..

••ΕτήσιοΕτήσιο έλεγχοέλεγχο µεµε µηχανικάµηχανικά µέσαµέσα τηςτης επέκτασηςεπέκτασης τουτου φυτοφράκτηφυτοφράκτη

••ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση τηςτης ανεπιθύµητηςανεπιθύµητης βλάστησηςβλάστησης, , χωρίςχωρίς τηντην χρήσηχρήση χηµικώνχηµικών καικαι
φωτιάςφωτιάς

ΗΗ ΕνίσχυσηΕνίσχυση στηρίζεταιστηρίζεται στοστο πρόσθετοπρόσθετο κόστοςκόστος καικαι στηνστην απώλειααπώλεια εισοδήµατοςεισοδήµατος, , 
εξαιτίαςεξαιτίας τωντων δεσµεύσεωνδεσµεύσεων πουπου αναλαµβάνουναναλαµβάνουν οιοι δικαιούχοιδικαιούχοι..
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 (2007 –– 2013)2013)

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣ

ΣτόχοςΣτόχος:: ΗΗ συνέχισησυνέχιση τηςτης γεωργικήςγεωργικής δραστηριότηταςδραστηριότητας πουπου είναιείναι άµεσαάµεσα
συνδεδεµένησυνδεδεµένη µεµε τηντην διατήρησηδιατήρηση τηςτης άγριαςάγριας ζωήςζωής καικαι κατκατ’’ επέκτασηεπέκταση τητη
διατήρησηδιατήρηση τηςτης βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας..

∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων∆ικαιούχων: : 

•• ∆ιατήρηση∆ιατήρηση ασυγκόµιστηςασυγκόµιστης επιφάνειαςεπιφάνειας, , τοτο ποσοστόποσοστό τηςτης οποίαςοποίας ποικίλλειποικίλλει
ανάλογαανάλογα µεµε τοτο είδοςείδος τηςτης άγριαςάγριας ζωήςζωής πουπου έχειέχει ενταχθείενταχθεί στοστο πρόγραµµαπρόγραµµα..

••ΑπαγόρευσηΑπαγόρευση τουτου ψεκασµούψεκασµού µεµε φυτοπροστατευτικάφυτοπροστατευτικά προϊόνταπροϊόντα πουπου περιέχουνπεριέχουν
δραστικέςδραστικές ουσίεςουσίες, , οιοι οποίεςοποίες αποδεδειγµάνααποδεδειγµάνα δύναταιδύναται νανα προβούνπροβούν µοιραίεςµοιραίες γιαγια
τοτο είδοςείδος..

••ΜηΜη χρήσηχρήση κάθεκάθε είδουςείδους δηλητηριασµένωνδηλητηριασµένων δολωµάτωνδολωµάτων καικαι ζιζανιοκτόνωνζιζανιοκτόνων

ΗΗ ΕνίσχυσηΕνίσχυση στηρίζεταιστηρίζεται στοστο πρόσθετοπρόσθετο κόστοςκόστος καικαι στηνστην απώλειααπώλεια
εισοδήµατοςεισοδήµατος, , εξαιτίαςεξαιτίας τωντων δεσµεύσεωνδεσµεύσεων πουπου αναλαµβάνουναναλαµβάνουν οιοι δικαιούχοιδικαιούχοι..
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ΕΘΝΙΚΟΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 (2007 –– 2013)2013)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΤΙΚΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

ΕφαρµογήΕφαρµογή:: ΠροτεραιότηταΠροτεραιότητα στιςστις περιοχέςπεριοχές NaturaNatura..

∆εσµεύσεις∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων∆ικαιούχων: : 

••ΟΟ ∆ικαιούχος∆ικαιούχος οφείλειοφείλει νανα µετατρέψειµετατρέψει τουςτους καλλιεργούµενουςκαλλιεργούµενους αγρούςαγρούς πουπου
εντάσσειεντάσσει σεσε µόνιµουςµόνιµους εκτατικούςεκτατικούς βοσκότοπουςβοσκότοπους, , πουπου ηη διαχείρισήδιαχείρισή τουςτους θαθα
γίνεταιγίνεται µεµε ΣχέδιοΣχέδιο ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ∆ιαχείρισης∆ιαχείρισης..

ΗΗ ΕνίσχυσηΕνίσχυση στηρίζεταιστηρίζεται στηνστην απώλειααπώλεια εισοδήµατοςεισοδήµατος απόαπό τηντην εγκατάλειψηεγκατάλειψη τηςτης
καλλιέργειαςκαλλιέργειας, , τοτο κόστοςκόστος εγκατάστασηςεγκατάστασης καικαι συντήρησηςσυντήρησης τουτου εκτατικούεκτατικού
βοσκότοπουβοσκότοπου, , καθώςκαθώς καικαι τοτο κέρδοςκέρδος πουπου θαθα προσπορίζεταιπροσπορίζεται απόαπό τηντην
κτηνοτροφικήκτηνοτροφική τουτου χρήσηχρήση..


