ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
(2007 – 2013)

ΑΘΗΝΑ – 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) – ΚΑΝ. 1698/2005
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
¾Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας, µέσω της
παροχής στήριξης για αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και καινοτοµία

¾Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, µέσω της παροχής στήριξης
για τη διαχείριση της γης

¾Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της
διαφοροποίησης της οικονοµικής δραστηριότητας
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ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

Μέτρα που αποσκοπούν:
¾α) Στην προαγωγή της γνώσης και στην βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού,
¾β) Στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στην
προαγωγή της καινοτοµίας και
¾γ) Στην βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
¾Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα σε ορεινές περιοχές και ενισχύσεις σε
άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα
¾Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία
2000/60/ΕΚ
Η στήριξη παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο ΧΓΕ σε γεωργούς
Αντιστάθµιση του κόστους και το διαφυγόν εισόδηµα των γεωργών, από την
εφαρµογή των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, και 2000/60/ΕΚ.
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
¾Γεωργοπεριβαλλονντικές 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
¾Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων
¾Μη 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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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
¾Μη 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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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ
¾Πρώτη ∆άσωση γεωργικής γης
¾Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη
¾Πρώτη ∆άσωση µη γεωργικής γης
¾Ενισχύσεις 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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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ
¾∆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
¾Αποκατάσταση του ∆ασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ
¾Μη 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.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.α Μέτρα για τη διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας τα οποία
περιλαµβάνουν:
¾∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
¾Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων, µε
στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του
οικονοµικού ιστού
¾Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
3.β Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές,
τα οποία περιλαµβάνουν:
¾Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό
¾Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
¾∆ιατήρηση και Αναβάθµιση της Αγροτικής κληρονοµιάς
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ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3.β Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές,
τα οποία περιλαµβάνουν:
¾∆ιατήρηση και Αναβάθµιση της Αγροτικής κληρονοµιάς
Η στήριξη αφορά:
α) Κατάρτιση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για τις τοποθεσίες
Natura 2000 και άλλους τόπους υψηλής φυσικής αξίας:
9 ∆ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
9Επενδύσεις σχετικές µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της
φυσικής κληρονοµιάς και µε
9 την ανάπτυξη τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας
β) Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται µε τη διατήρηση,
11
αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

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

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο (2007 – 2013)
¾Ελληνικό ∆ίκτυο Natura 2000
Η έκταση των περιοχών του ελληνικού ∆ικτύου Natura 2000, εξαιρουµένων των
αλληλοεπικαλύψεων, ανέρχεται σε 3.151.000 ha (19,1% της χερσαίας έκτασης
της χώρας.
Οι γεωργικές εκτάσεις Ελλάδας που περιλαµβάνονται σε περιοχές Natura
ανέρχονται σε 447.948,37 Ha (Πηγή: Corine Landcover).
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις σε περιοχές Natura καταλαµβάνουν έκταση
1.820.793,72 Ha (Πηγή: Corine Landcover).
Στις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000, εντάσσονται προστατευόµενες
περιοχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που περιλαµβάνουν Εθνικούς ∆ρυµούς
(10), Αισθητικά ∆άση (19), υγρότοπους Ramsar (10), Μνηµεία Παγκόσµιας
Κληρονοµιάς (2), Αποθέµατα Βιόσφαιρας (2) και Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλους.
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ
ΤΗΝ 4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (2007 – 2013)
¾Συνολική στρατηγική, µεταφορά κοινοτικών προτεραιοτήτων στη
συνολική στρατηγική και καθορισµός εθνικών προτεραιοτήτων
Συνολική Στρατηγική
Η συνολική ισορροπία µεταξύ της ανταγωνιστικότητας / του περιβάλλοντος /
της διαφοροποίησης και ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και γενικά, ισορροπία
µεταξύ των τριών (3) Αξόνων του προγράµµατος, σε πρώτη φάση έχει ως
ακολούθως από άποψη βαρύτητας:
Άξονας 1: 50% - 55%
Άξονας 2: 30% - 35%
Άξονας 3: 14% - 16%
Η προσέγγιση Leader θα έχει µια συνολική βαρύτητα 6% και θα συµµετέχει
στους Άξονες µε τις ακόλουθες αναλογίες:
Άξονας 1: 1,5%
Άξονας 2: 0 %
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Άξονας 3: 4,5%

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ
4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (2007 – 2013)
Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
¾

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

¾

Ειδικοί στόχοι (προτεραιότητες), για την επίτευξη του στρατηγικού
στόχου

1.

Προστασία του εδάφους
Οι παρεµβάσεις θα επικεντρωθούν στην καταπολέµηση της ερηµοποίησης µε
δράσεις που θα παρεµβαίνουν στους παράγοντες που την προκαλούν, όπως:



Ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας



Εκτατικοποίηση της παραγωγής



Προώθηση καλλιεργειών χαµηλών ενεργειακών εισροών



Η στήριξη για την συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας στις
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές
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Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
2. Προστασία των νερών
Οι δράσεις για την προστασία των νερών θα επικεντρωθούν κυρίως:
Α. Στη βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου µέσω δράσεων που θα
αποσκοπούν:
¾Στη µείωση της ζήτησης και ιδίως της «σπατάλης», όπως:
9Εκσυγχρονισµός των αρδευτικών δικτύων
9Μετάβαση σε βελτιωµένες τεχνικές άρδευσης
9Στήριξη της καλλιέργειας ξηρικών ή λιγότερο υδρόφιλων καλλιεργειών
Β. Στην απορρύπανση στις περιοχές που εµφανίζουν τα προβλήµατα και
προστασία από την περαιτέρω ρύπανση
16

Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

3. ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας µέσω:
¾Της ∆ιατήρησης του τοπίου που διαµόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα
(αναβαθµίδες, φυτοφράκτες, παραδοσιακοί δενδρώνες κ.λ.π.).
¾Της διατήρησης της οικολογικής σταθερότητας των δασών και κυρίως της
ανόρθωσής τους και της προστασίας από τις πυρκαγιές.
¾Της διατήρησης των γενετικών πόρων, περιλαµβανοµένων και της συνέχισης
συλλογής και καταγραφής και συντήρησης ειδών και ποικιλιών (φυτά, δάση,
ζώα).
¾Της χορήγησης ενισχύσεων για την εφαρµογή µέτρων διαχείρισης για την άγρια
ζωή και οικοτόπων, καθώς και για τις προστατευόµενες περιοχές (Natura 2000).
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Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
4. Άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών µέσω:
¾Της αύξησης της φυτικής µάζας, ιδίως µέσω της διατήρησης και βελτίωσης του
δασοκοµικού δυναµικού.
¾Της βελτίωσης της οργανικής ουσίας των εδαφών µε την προώθηση
γεωργικών πρακτικών (αγρανάπαυση – αµειψισπορά).
¾Της ορθολογικής διαχείρισης λιπασµάτων, παρασιτοκτόνων και ζωικών
αποβλήτων
¾Της προώθησης ενεργειακών φυτών

18

Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
5. Βελτίωση της υγιεινής και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων κυρίως
µέσω:
¾Της προώθησης της βιολογικής κτηνοτροφίας
¾Της προώθησης προτύπων ανώτερων των ελαχίστων
¾Της βελτίωσης των βοσκοτόπων
¾Της µετεγκατάστασης πτηνο-κτηνοτροφικών µονάδων και της διαχείρισης
των αποβλήτων

19

Στρατηγική του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
6. Ενδυνάµωση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων, κυρίως µέσω:
¾Της παροχής τεχνικής στήριξης και

¾Της ευαισθητοποίησης του πληθυσµού
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA:
¾ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
¾ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης
∆ιαχείριση παραλίµνιων εκτάσεων των περιοχών Natura 2000 – Λίµνες Βόλβη –
Κορώνεια
Προστασία Λίµνης ∆οϊράνης
¾ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ιαχείριση Λιµνών και Λιµνοθαλασσών Θράκης
Περιβαλλοντική Προστασία των λιµνών ∆. Μακεδονίας: «Λίµνες Βεγορίτιδας –
Πετρών» - «Λίµνες Χειµαδίτιδας – Ζάζαρης»
Περιβαλλοντική Προστασία Λίµνης Παµβώτιδας
¾ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA:
¾∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ
¾ΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
¾∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
¾ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

ΑΡΟΣΙΜΩΝ

ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΕ

ΕΚΤΑΤΙΚΟΥΣ

¾ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3,7 ∆ισ.
Ευρώ (Κοινοτική Συµµετοχή).
22

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥXΩΝ:
α) Να παραµείνουν µόνιµοι κάτοικοι του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ∆ιαµερίσµατος ή
οικισµού.
β) Να παραµείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 2 Ha στις ορεινές
περιοχές.
γ) Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους
αυτή µετακινούµενοι σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέµβασης.
δ) Να τηρούν τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφωσης και τους κώδικες ορθής
και περιβαλλοντικής πρακτικής (Καν. 1782/03).
Η Έκταση στηρίζεται στην απώλεια εισοδήµατος εξαιτίας των φυσικών
µειονεκτηµάτων των ορεινών περιοχών και των περιορισµών που υφίστανται στις
περιοχές Natura (79/409 και 92/43/ΕΟΚ).
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 Στόχος: Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος (µείωση ρύπων εδάφους,
ποιοτική και ποσοτική αποκατάσταση νερών, µείωση εκλύσεων N20 και CH4,
διατήρηση βιοποικιλότητας).
 ∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων:
Να µειώσουν τις εφαρµοζόµενες κατ’ έτος ποσότητες λιπασµάτων και
κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 25% πέραν των υποχρεωτικών ορίων.
Να δηµιουργήσουν µόνιµο χώρο οικολογικής αντιστάθµισης, που να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 5% της έκτασης.
Η Ενίσχυση στηρίζεται στην απώλεια εισοδήµατος, εξαιτίας των δεσµεύσεων
που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι.
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Natura)
Στόχος: Η µείωση των πιέσεων που δέχονται τα υγροτοπικά συστήµατα από
την γεωργική δραστηριότητα µέσω της µείωσης της κατανάλωσης νερού, των
εφαρµοζόµενων ποσοτήτων λιπασµάτων, κυρίως νιτρικών και φωσφορικών και
της δηµιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθµισης.
∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων:
•Να µειώσουν την κατανάλωση νερού, τουλάχιστον κατά 25% σε σχέση µε τα
υποχρεωτικά πρότυπα άρδευσης και λίπανσης, που ορίζονται κατά περιοχή και
καλλιέργεια παράλληλα.
Να δηµιουργήσουν σταθερό χώρο οικολογικής αντιστάθµισης, που να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο 5% της έκτασης.
Η Ενίσχυση στηρίζεται στην απώλεια εισοδήµατος, εξαιτίας των δεσµεύσεων
που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι.
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾ΕΚΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Εφαρµογή: Οι περιοχές του ∆ικτύου Natura, θα έχουν προτεραιότητα στην
επιλογή
∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων:
•Οι δεσµεύσεις σχετίζονται άµεσα µε την αποτροπή των φαινοµένων
ερηµοποίησης, την µείωση της φυσικής βιοποικιλότητας και την εφαρµογή
σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσαρµοσµένα στην περιοχή τους.
Η Ενίσχυση στηρίζεται στο πρόσθετο κόστος, στην απώλεια εισοδήµατος και
στο επίπεδο του κόστους συναλλαγής
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΟΦΡΑΚΤΩΝ
Εφαρµογή: Προτεραιότητα στους φυτοφράκτες που βρίσκονται στις περιοχές
Natura.
∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων:
• Καθαρισµός και αποµάκρυνση των ασθενικών και αποξηραµένων δέντρων και
αντικατάσταση µε νέα.
•Ετήσιο έλεγχο µε µηχανικά µέσα της επέκτασης του φυτοφράκτη
•Αποµάκρυνση της ανεπιθύµητης βλάστησης, χωρίς την χρήση χηµικών και
φωτιάς
Η Ενίσχυση στηρίζεται στο πρόσθετο κόστος και στην απώλεια εισοδήµατος,
εξαιτίας των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι.
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣ
Στόχος: Η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας που είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε την διατήρηση της άγριας ζωής και κατ’ επέκταση τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας.
∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων:
• ∆ιατήρηση ασυγκόµιστης επιφάνειας, το ποσοστό της οποίας ποικίλλει
ανάλογα µε το είδος της άγριας ζωής που έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα.
•Απαγόρευση του ψεκασµού µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν
δραστικές ουσίες, οι οποίες αποδεδειγµάνα δύναται να προβούν µοιραίες για
το είδος.
•Μη χρήση κάθε είδους δηλητηριασµένων δολωµάτων και ζιζανιοκτόνων
Η Ενίσχυση στηρίζεται στο πρόσθετο κόστος και στην απώλεια
εισοδήµατος, εξαιτίας των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν οι δικαιούχοι.
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ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(2007 – 2013)
¾ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΤΙΚΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ
Εφαρµογή: Προτεραιότητα στις περιοχές Natura.
∆εσµεύσεις ∆ικαιούχων:
•Ο ∆ικαιούχος οφείλει να µετατρέψει τους καλλιεργούµενους αγρούς που
εντάσσει σε µόνιµους εκτατικούς βοσκότοπους, που η διαχείρισή τους θα
γίνεται µε Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.
Η Ενίσχυση στηρίζεται στην απώλεια εισοδήµατος από την εγκατάλειψη της
καλλιέργειας, το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του εκτατικού
βοσκότοπου, καθώς και το κέρδος που θα προσπορίζεται από την
κτηνοτροφική του χρήση.
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