


Μέτρα, δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με 
προτεραιότητα στις Προστατευόμενες Περιοχές 

• 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
 καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

• 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
 φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων 

• 10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα 

• 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα 

• 10.1.07  Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες 

• 10.1.08  Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των  
 μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) 

• 10.1.11 Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων   
 γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο    
 ερημοποίησης λόγω διάβρωσης 

• M11 – Βιολογικές καλλιέργειες  



Γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις 

• Γεωργική πρακτική που συμβάλει σε περιβαλλοντικούς στόχους 
(νερά, έδαφος, βιοποικιλότητα, κλίμα). 

• Απώλεια εισοδήματος και πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η 
εφαρμογή της πρακτικής αυτής από τους παραγωγούς 

• Κριτήρια επιλεξιμότητας, κριτήρια επιλογής (στόχευση της δράσης) 

 

• Πρόσκληση 

• Αξιολόγηση και ένταξη δικαιούχων και αγροτεμαχίων 

• Εφαρμογή της πρακτικής και ετήσια αποζημίωση των παραγωγών 

• Έλεγχος 

• Μέτρηση επίτευξης των στόχων 

Εφαρμογή δράσεων 



Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020 για τις Προστατευόμενες 
Περιοχές 

• Δράση 10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας  

• Υπομέτρο 7.1 Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον  

 τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές 

• Μέτρο 12 Ενισχύσεις σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 

 Θέσπιση υποχρεωτικών δεσμεύσεων για τους παραγωγούς 

 Ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος και τα πρόσθετα κόστη 
που απορρέουν από την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών 



Δράση 10.1.1 Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας 

Mη συγκομιδή της παραγωγής σε ενιαίο αγροτεμάχιο ίσο με το 

10% της ενταγμένης έκτασης. Στα αγροτεμάχια της ενταγμένης 

εκμετάλλευσης στα οποία δεν συγκομίζεται η παραγωγή, 

απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Τα αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης 

παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης 

προκειμένου να δημιουργηθούν ζώνες άγριας ζωής 

απαλλαγμένες από εισροές. 



Βιοποικιλότητα 
Αγροτική 

δραστηριότητα 

Μέτρα για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο: 

Α) Δεσμεύσεις για τους παραγωγούς 
Β) Υποδομές μικρής κλίμακας 

Υπομέτρο 7.1 Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης 
για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές 



Νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 

   Γενικοί Στόχοι 

• H προώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού 
τομέα που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια 

• H ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράση για το κλίμα και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης 

• H ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. 

 
Βασικά μέσα για την επίτευξη του στόχου για το περιβάλλον 

• Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα καλής γεωργικής και 

περιβαλλοντικής κατάστασης  

• Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον  

• Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης 

• Μειονεκτήματα ανά περιοχή που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 

2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ 



Ενισχυμένη γραμμή βάσης 
• Αμειψισπορά 

• Κανένα ακάλυπτο  έδαφος την/τις πιο ευαίσθητη/-ες περίοδο/-
ους 

• Χρήση εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά 

Έμφαση στα αποτελέσματα 

• Επίδομα απόδοσης εάν έως το 2025 επιτευχθεί τουλάχιστον 
το 90% της ενδεικτικής αξίας των περιβαλλοντικών στόχων 
που έχουν τεθεί. 

Έμφαση στο περιβάλλον 
Μεγάλη πρωτοβουλία στα 
κράτη μέλη 



Προβλήματα εφαρμογής μέτρων για τον πρωτόγεννη 
τομέα ειδικά για τις Προστατευόμενες Περιοχές 

• Έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων με συγκεκριμένες προτάσεις για 

τις αγροτικές πρακτικές 

• Έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 

• Ανάγκη για εξειδικευμένα και συνήθως όχι οριζόντιας εφαρμογής 

μέτρα 

• Αδύναμες ή αποδυναμωμένες δομές 

• Ανεπαρκή χρήση και διασύνδεση μεγάλων  βάσεων, δορυφορικών 
δεδομένων, μετρήσεων κ.λ.π. 


