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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

 
Η σημασία της γεωργίας για το δίκτυο Natura 2000 

Η γεωργία έχει συμβάλει σημαντικά στη βιοποικιλότητα, χάρη στις ποικίλες παραδοσιακές 
μορφές γεωργίας που εφαρμόστηκαν ανά τους αιώνες οι οποίες συντέλεσαν στην 
ανάπτυξη ενός πολυσύνθετου μωσαϊκού ημιφυσικών οικοτόπων στο τοπίο, το οποίο, με τη 
σειρά του, προσέλκυσε μεγάλη ποικιλία ειδών της πανίδας και της χλωρίδας. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν δύο βασικές νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ – την 
οδηγία για τους οικοτόπους1 και την οδηγία για τα πτηνά2 – με γνώμονα τη διατήρηση των 
πολυτιμότερων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 
κατανομής τους εντός της ΕΕ. Βασική συνιστώσα αυτών των οδηγιών για τη φύση είναι η 
δημιουργία ενός δικτύου τόπων Natura 2000 σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι θα πρέπει να 
προστατεύονται και να τελούν υπό διαχείριση με γνώμονα τη διασφάλιση της διατήρησης 
των οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Εντούτοις, οι περιοχές του 
δικτύου Natura 2000 δεν είναι αυστηρά προστατευόμενες περιοχές στις οποίες 
απαγορεύεται συστηματικά κάθε δραστηριότητα. Αντίθετα, το δίκτυο Natura 2000 υιοθετεί 
διαφορετική προσέγγιση: μια προσέγγιση που αναγνωρίζει πλήρως ότι οι άνθρωποι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ότι οι δύο πλευρές αποδίδουν καλύτερα 
όταν συνεργάζονται.  

Πολλοί από τους οικοτόπους και τα είδη που προστατεύονται από τις οδηγίες για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά εξαρτώνται από, ή συνδέονται με, γεωργικές πρακτικές3. Η 
μακροπρόθεσμη επιβίωση των εν λόγω οικοτόπων και ειδών εξαρτάται πλέον από 
συστήματα και πρακτικές εκτατικής γεωργίας ειδικά προσαρμοσμένα στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία 50 χρόνια, ωστόσο, η βιοποικιλότητα της γεωργικής γης έχει 
μειωθεί δραματικά λόγω των συνδυασμένων επιπτώσεων της εντατικοποίησης της 
γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης.  

Η σημασία των γεωργών για το δίκτυο Natura 2000 αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι 
γεωργικές γαίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών εκτάσεων γης που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000. Επειδή το υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας 
συμβαδίζει συνήθως με χαμηλή γεωργική παραγωγικότητα, οι περισσότερες εκτάσεις 
γεωργικής γης στο δίκτυο Natura 2000 βρίσκονται σε γεωργικές περιοχές οριακής 
απόδοσης. Τυπικά παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, οι αλπικοί λειμώνες και 
βοσκότοποι, οι στεπικές πεδιάδες, οι ανοικτοί ρεικότοποι και τα υγρολίβαδα.  

Τα περισσότερα συστήματα ήπιας γεωργίας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 
αναπτύχθηκαν κατά κανόνα στο πέρασμα του χρόνου, με τη διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων και τις γεωργικές πρακτικές να είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένες 
στις τοπικές συνθήκες (Oppermann et al, 2012). Γενικά, περιλαμβάνουν:  

                                                      
1 Οδηγία 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας. Κωδικοποιημένη έκδοση 1. 1. 2007. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EL:PDF  
3 Με τη γεωργία συνδέονται στενά 255 είδη και 57 τύποι οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EL:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EL:PDF
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 κτηνοτροφικά συστήματα στα οποία οι κτηνοτροφικές εκτάσεις αποτελούνται κυρίως 
από ημιφυσική βλάστηση όπως, μεταξύ άλλων, βοσκότοπους, χερσότοπους και λόχμες·  

 συστήματα ήπιας εκμετάλλευσης αρόσιμης γης (για παράδειγμα σε άγονα εδάφη, σε 
ξηρά ή υφάλμυρα εδάφη ή εδάφη κορεσμένα σε νερό ή σε απομακρυσμένες 
τοποθεσίες), συχνά εκ περιτροπής με ημιφυσική βλάστηση σε αγρανάπαυση·  

 μόνιμες καλλιέργειες ήπιας έντασης, όπως παλαιούς οπωρώνες και ελαιώνες των 
οποίων η διαχείριση γίνεται με παραδοσιακό τρόπο· και  

 μεικτά γεωργοκτηνοτροφικά συστήματα με αροτραίες και/ή μόνιμες καλλιέργειες από 
κοινού με κτηνοτροφική δραστηριότητα. Τέτοιου είδους γεωργικά συστήματα 
περιλαμβάνουν επίσης γεωργικές γαίες με πολυποίκιλο μωσαϊκό καλλιεργητικών 
πρακτικών ήπιας έντασης και πολύτιμων χαρακτηριστικών του τοπίου, που μπορούν να 
στηρίξουν την υψηλή βιοποικιλότητα των ειδών.  

Κάποια είδη Natura 2000 απαντώνται επίσης σε εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές 
εκτάσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένοι διεθνώς σημαντικοί διαχειμάζοντες 
πληθυσμοί χήνας και κύκνου που αναζητούν τροφή κατά τη χειμερινή περίοδο σε εντατικά 
καλλιεργούμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες σιτηρών. 

Υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής 
αξίας (ΥΦΑ) και τις γεωργικές γαίες του δικτύου Natura 2000, καθώς οι καλλιεργούμενες 
περιοχές στις οποίες υπάρχουν οικότοποι και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 
χαρακτηρίζονται ως γεωργικές γαίες υψηλής φυσικής αξίας. 

Σε κάποιες από τις περιοχές αυτές, τα υφιστάμενα γεωργικά συστήματα και πρακτικές είναι 
ήδη συμβατά με τη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων για τα οποία χαρακτηρίστηκε 
ο τόπος ως Natura 2000, και η έμφαση δίδεται πλέον στην εξεύρεση τρόπων για να δοθεί 
συνέχεια στη στήριξη των εν λόγω γεωργικών πρακτικών και να αναγνωριστούν δεόντως οι 
γεωργοί που τις εφαρμόζουν. Σε άλλες, οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές έχουν 
ενδεχομένως εγκαταλειφθεί ή μετατραπεί σε άλλη μορφή καλλιέργειας λιγότερο συμβατή 
με τη φύση, περίπτωση στην οποία επιβάλλεται να βρεθούν τρόποι εκ νέου εφαρμογής 
συμβατών γεωργικών συστημάτων ή προσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν ξανά στη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000.  

Απαιτείται επομένως η υιοθέτηση προσέγγισης στενής σύμπραξης μεταξύ των οικείων 
γεωργών, των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για τις συναφείς με τη γεωργία και τη 
φύση πολιτικές, και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. Στο παρόν έγγραφο 
καθοδήγησης επιχειρείται να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να αναπτυχθεί η 
σύμπραξη αυτή ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος όλων. Το έγγραφο 
προβαίνει σε επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον 
αφορά τη σχέση μεταξύ γεωργίας και δικτύου Natura 2000, και παρέχει διάφορες 
πρακτικές ιδέες, παραδείγματα και συστάσεις για τη διαχείριση της γεωργικής γης στους 
τόπους Natura 2000, με βάση εμπειρίες ορθών πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ. 

Οι βασικοί παράγοντες και οι βασικές πιέσεις που ασκούνται στη γεωργική γη του 
δικτύου Natura 2000 

Η διαχείριση της εκτατικής κτηνοτροφίας έχει καταστεί μη επικερδής σε πολλές γεωργικές 
περιοχές με συνέπεια είτε την εγκατάλειψη είτε την εντατικοποίηση ελλείψει 
χρηματοδοτικής στήριξης (Beaufoy and Marsden, 2010). 
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Η εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών εκτατικής γεωργίας είναι η σοβαρότερη 
πίεση που ασκείται σε σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και σημαντικά γεωργικά είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας οφείλεται σε ένα 
πολύπλοκο φάσμα παραγόντων που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας και το 
ισχύον σε κάθε περιοχή κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και πλαίσιο χρήσης γης (Keenleyside 
and Tucker, 2010). Η γεωργία στις περιοχές αυτές αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που 
προκύπτουν από έναν συνδυασμό κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως π.χ. πτωτική τάση των τιμών του κρέατος, περιορισμοί 
σε επίπεδο εργασίας και χρόνου, περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές, γήρανση των 
αγροτικών πληθυσμών, διάβρωση του εδάφους, και περιορισμοί σε επίπεδο 
παραγωγικότητας και εκμηχάνισης λόγω γεωγραφικών παραγόντων όπως πλαγιές με 
μεγάλη κλίση ή άγονο έδαφος (IEEP and Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
εγκατάλειψης επί του παρόντος είναι οι ορεινές και λοφώδεις περιοχές (Keenleyside & 
Tucker, 2010). 

Η δεύτερη σοβαρότερη πίεση που ασκείται σε σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και 
σημαντικά γεωργικά είδη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, καθώς πρόκειται για την 
εντατικοποίηση της διαχείρισης. Τον τελευταίο αιώνα, και ιδίως μετά τη δεκαετία του 
1950, οι παράγοντες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της γεωργίας (όπως η αύξηση των 
αγορών πρώτων υλών και των τιμών, οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, τα μέτρα για 
την αγορά και η παρεχόμενη στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ) οδήγησαν σε εκτεταμένες 
βελτιώσεις της γεωργίας και σε εντατικοποίηση της διαχείρισης. Αυτό επέφερε 
σημαντικότατες μεταβολές στους γεωργικούς οικοτόπους, οι οποίες είχαν ως συνέπεια να 
χαθούν πολλά από τα φυσικά και ημιφυσικά στοιχεία που είχαν απομείνει, με αποτέλεσμα 
να προκύψουν ιδιαίτερα τροποποιημένα και απλουστευμένα γεωργικά συστήματα. Πολλοί 
από τους οικοτόπους πλήττονται από έναν συνδυασμό εγκατάλειψης σε κάποιες περιοχές 
και εντατικοποίησης σε άλλες. 

Στήριξη του γεωργικού συστήματος 

Πολλά γεωργικά συστήματα του δικτύου Natura 2000 απειλούνται. Οι γεωργοί που 
διαχειρίζονται ουσιαστικά σημαντικούς οικοτόπους και σημαντικά είδη συχνά ασκούν τη 
γεωργική δραστηριότητα υπό δύσκολες συνθήκες χρησιμοποιώντας συστήματα υψηλής 
έντασης εργασίας σε εδάφη οριακής απόδοσης. Είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε οικονομικές 
πιέσεις που τους ωθούν να εγκαταλείψουν τα συστήματα παραδοσιακής γεωργίας που 
εφαρμόζουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να σταματήσουν τελείως την παραγωγή.  

Είναι συνεπώς σημαντικό να καταρτιστεί ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τους 
γεωργούς του δικτύου Natura 2000, το οποίο κατά πρώτον θα διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα του συστήματος εκτατικής γεωργίας από το οποίο εξαρτάται η επωφελής 
διαχείριση, και κατά δεύτερον θα αφορά τις ειδικές πρακτικές διαχείρισης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση των σημαντικών οικοτόπων και ειδών. 

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση των βασικών απειλών της εγκατάλειψης 
και της εντατικοποίησης διασφαλίζοντας αφενός τη δυνατότητα του γεωργού να συνεχίσει 
(ή να ξαναρχίσει) να καλλιεργεί τη γη και αφετέρου την επιβίωση του συστήματος 
εκτατικής γεωργίας. Ο γενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του 
γεωργικού συστήματος. Στην επίτευξη του στόχου αυτού μπορεί να συμβάλει η παροχή 
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στοχευμένης στήριξης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της υποδομής της γεωργικής 
εκμετάλλευσης (και του γεωργού) και τη βελτίωση του εισοδήματος.  

Αφού πρώτα διαμορφωθεί και αρχίσει να εφαρμόζεται το βασικό επίπεδο στήριξης του 
γεωργικού συστήματος, τότε η δέσμη μέτρων μπορεί να συμπληρωθεί με τη στήριξη 
ειδικών πρακτικών διαχείρισης οικοτόπων και ειδών Natura 2000. Για την κατάρτιση αυτού 
του ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύ φάσμα μέτρων από 
αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ, όπως εξηγείται ακολούθως, των οποίων η υλοποίηση 
και η εφαρμογή είναι δυνατό να υποστηριχθούν με την παροχή πληροφοριακών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ. Είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα LIFE και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και άλλα διαθέσιμα ιδιωτικά 
και δημόσια κεφάλαια. 

Οι απαιτήσεις διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 

Τα κράτη μέλη φέρουν σαφή ευθύνη δυνάμει των οδηγιών για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους να διασφαλίζουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, όλων των οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Οι 
τόποι Natura 2000 διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτού του γενικού στόχου, 
καθώς περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη σημασία για τα εν λόγω είδη και 
τους οικοτόπους. Η διαχείριση κάθε τόπου πρέπει επομένως να γίνεται με τρόπο που 
διασφαλίζει ότι βοηθά όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα είδη και τους οικοτόπους 
για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000 να επιτύχουν ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που 
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντώνται σε κάθε τόπο που εντάσσεται στο δίκτυο 
Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (άρθρο 6 παράγραφος 1)· 
οφείλουν ακόμη να αποτρέπουν τυχόν επιζήμιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
διαταράξουν σημαντικά τα εν λόγω είδη και τους οικοτόπους (άρθρο 6 παράγραφος 2) και 
να προστατεύουν τον τόπο από νέα πιθανώς επιζήμια σχέδια και έργα που ενδέχεται να 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε κάποιον τόπο Natura 2000 (άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4). 

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσουν την κατάλληλη 
διαχείριση όλων των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τόποι του δικτύου Natura 2000, 
παρότι η κατάσταση παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα, με κάποιες 
από αυτές να έχουν εγκρίνει σχέδια διαχείρισης ή να έχουν θεσπίσει μέτρα διατήρησης για 
όλους τους τόπους Natura 2000, ενώ κάποιες άλλες έχουν καλύψει μόνο ένα ποσοστό των 
τόπων. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε τόπος Natura 2000 συμβάλλει πλήρως στην 
επίτευξη του γενικού στόχου της ΙΚΔ, είναι σημαντικό να καθορίζονται σαφείς στόχοι 
διατήρησης για κάθε επιμέρους τόπο. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να προσδιορίζουν την 
επιθυμητή κατάσταση, εντός του συγκεκριμένου τόπου, για κάθε είδος και τύπο οικοτόπου 
για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000.  

Αφού καθοριστούν οι στόχοι διατήρησης, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα αναγκαία μέτρα 
διατήρησης που απαιτούνται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και σκοπών, και να 
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αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους με γνώμονα την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. Πρέπει δε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές 
απαιτήσεις των οικοτόπων και των ειδών για τα οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή ως τόπος 
Natura 2000. 

Επιβάλλεται η διεξαγωγή διαλόγου με όλους τους οικείους ενδιαφερόμενους παράγοντες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση των γεωργικών γαιών που βρίσκονται στους 
τόπους Natura 2000 μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των γεωργικών οικοτόπων και 
ειδών. Οι γεωργοί είναι πιθανό να έχουν πολύ καλή γνώση των προηγούμενων πρακτικών 
διαχείρισης της γης και των λόγων της επιτυχίας ή της αποτυχίας τους σε επίπεδο 
διατήρησης.  

Στα μέτρα διατήρησης είναι δυνατό να περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για κάθε τόπο (ήτοι, 
δράσεις διαχείρισης και/ή περιορισμοί διαχείρισης), αλλά και οριζόντια μέτρα που 
εφαρμόζονται σε πολλούς τόπους Natura 2000 σε μια ευρύτερη περιοχή (π.χ. μέτρα για τη 
μείωση της νιτρορύπανσης ή για την κανονιστική ρύθμιση του κυνηγιού ή της χρήσης 
πόρων). Μεταξύ των κατάλληλων μέσων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων διατήρησης 
περιλαμβάνονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια 
διευθέτησης και/ή τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα.  

Οι γεωργοπεριβαλλοντικές συμφωνίες με γεωργούς στο πλαίσιο του κανονισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι ένα παράδειγμα προαιρετικού συμβατικού μέτρου που 
αποσκοπεί στη διατήρηση ορισμένων τύπων οικοτόπων (π.χ. λειμώνες, βοσκότοποι) και 
ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Η πολυπλοκότητα των αναγκαίων μέτρων 
διατήρησης μπορεί να καταστήσει επιβεβλημένη τη χρήση άλλων ειδών συμβάσεων και 
συμφωνιών, καθώς και άλλων τύπων ειδικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
εθελοντικής διαχείρισης της διατήρησης που δεν περιλαμβάνει ενισχύσεις ή κίνητρα. 

Η εφαρμογή οριζόντιων μέτρων μπορεί να είναι πρόσφορη για ορισμένους τύπους 
οικοτόπων και ορισμένα είδη σε μια ολόκληρη περιοχή ή χώρα, ή για την αντιμετώπιση 
διάχυτων πιέσεων, όπως ο ευτροφισμός από τις γεωργικές απορροές. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμη η εφαρμογή μερικών απλών απαιτήσεων στο σύνολο 
του γεωργικού τοπίου. Είναι, επίσης, δυνατόν τα μέτρα να μην απαιτούν καμία ενέργεια 
(παθητική διαχείριση). Μπορεί ακόμη τα μέτρα αυτά να μην είναι απαραιτήτως 
καινούργια, καθώς τα ήδη υπάρχοντα μέτρα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων διατήρησης.  

Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να απαιτούνται ειδικότερες τοπικές προσεγγίσεις σε 
ορισμένες περιοχές όπως, μεταξύ άλλων, πολύ ειδικά προσαρμοσμένα και στοχευμένα 
μέτρα τα οποία καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές ανάγκες 
διατήρησης συγκεκριμένου είδους ή οικοτόπου σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού μέτρων διαχείρισης για συγκεκριμένα είδη, ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
κατανόηση του κύκλου ζωής και των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών. Οι τοπικές 
συνθήκες είναι δυνατό να επιφέρουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις ειδικές ανάγκες 
οικοτόπων και ειδών. 
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Γεωργικές πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση ή τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης σημαντικών γεωργικών οικοτόπων και ειδών 

Η καλλιέργεια της γης με γεωργικές πρακτικές ήπιας έντασης είναι αναγκαία για τη 
μακροπρόθεσμη ύπαρξη και διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών που συνδέονται 
με γεωργικές πρακτικές στους τόπους Natura 2000. Είναι δυνατό επίσης να απαιτείται η 
υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης πριν από την εκ νέου εφαρμογή κατάλληλης 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης. 

Τα εν λόγω μέτρα διαχείρισης θα εφαρμοστούν ως επί το πλείστον από γεωργούς και θα 
πρέπει επομένως να τους παρασχεθεί κατάλληλη στήριξη. Κάποιοι γεωργοί εφαρμόζουν 
ήδη μέτρα χρηστής διαχείρισης και είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί ο 
ρόλος τους στη διατήρηση και τη διαχείριση αυτών των οικοτόπων. Άλλοι θα χρειαστούν 
στήριξη για να αρχίσουν εκ νέου να διαχειρίζονται εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης ή για 
να μην προβούν σε εντατικοποίηση της διαχείρισης γεωργικής γης. 

Η διαχείριση των περισσότερων γεωργικών οικοτόπων που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο 
καθοδήγησης γίνεται μέσω της βόσκησης, η οποία απαιτεί τον καθορισμό της κατάλληλης 
πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού, καθώς της εποχής και του χρόνου διεξαγωγής της 
βόσκησης, τη χρήση κατάλληλων ειδών ζώων ή τη συνδυαστική χρήση διαφορετικών ζώων 
βοσκής κατά περίπτωση, και κάποιας μορφής περιτροπική βόσκηση σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Για πολλούς οικοτόπους, ιδίως σε ορεινές περιοχές, η βόσκηση υπό την 
επίβλεψη βοσκού είναι ένα σημαντικό μέτρο διαχείρισης με μακρά πολιτιστική παράδοση 
το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και να υποστηριχτεί. 

Ο θερισμός και η κοπή χόρτων συνιστούν επίσης σημαντική γεωργική δραστηριότητα για 
τις ημιφυσικές χορτολιβαδικές εκτάσεις (λειμώνες), η οποία απαιτεί τον καθορισμό του 
κατάλληλου χρόνου και της κατάλληλης συχνότητας διεξαγωγής της χορτοκοπής, τη χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού και μηχανημάτων και την εξέταση του ενδεχόμενου 
απομάκρυνσης ή όχι των κομμένων χόρτων αναλόγως του τύπου του οικοτόπου. Σε 
αρκετούς οικοτόπους, η βόσκηση χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την κοπή χόρτων. 

Όσον αφορά τη διαχείριση κατάλληλων περιοχών για σημαντικά γεωργικά είδη, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των οικοτόπων όσον 
αφορά την τροφή, την αναπαραγωγή και τη στέγη σε όλες τις εποχές και σε όλη την 
περιοχή ενδημίας των ειδών, γεγονός που απαιτεί ενδεχομένως ένα μωσαϊκό από 
διαφορετικά επιμέρους τμήματα οικοτόπων. Τα επιμέρους τμήματα των οικοτόπων πρέπει 
να είναι επαρκώς μεγάλα σε έκταση ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση βιώσιμων 
πληθυσμών, ή επαρκώς συνδεδεμένα μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται η στήριξη μετα-
πληθυσμών. Οι γεωργικοί οικότοποι, όπως φυτικοί φράκτες, ξερολιθιές, λίμνες και 
αναβαθμίδες, είναι σημαντικοί οικότοποι για τα είδη που συνδέονται με την εκτατική 
γεωργία και θα πρέπει να διατηρούνται ή να αποκαθίστανται.  

Σε περιοχές όπου οι γεωργικοί οικότοποι έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν υποστεί βλάβη από 
τις πιέσεις της εντατικής γεωργίας, απαιτείται ενδεχομένως η λήψη μέτρων 
αποκατάστασης προκειμένου οι σημαντικοί οικότοποι και τα σημαντικά είδη Natura 2000 
να φτάσουν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Στις δράσεις αποκατάστασης είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνονται: αντιστροφή του εμπλουτισμού του εδάφους με θρεπτικά 
στοιχεία και επανεισαγωγή βλάστησης, επανασπορά για την αποκατάσταση της 
ποικιλομορφίας των φυτικών ειδών, έλεγχος λοχμών, έλεγχος χωροκατακτητικών ζιζανίων 
και ξενικών ειδών και αποκατάσταση της υδρολογικής διαχείρισης (π.χ. με αντιστροφή της 
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αποστράγγισης, αποκατάσταση της στάθμης και του καθεστώτος των υπόγειων υδάτων, 
και ρύθμιση της κατάκλυσης με ύδατα και της ποτάμιας ροής). 

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης των γεωργικών οικοτόπων πρέπει να 
εξετάζονται επίσης ορισμένες πτυχές ζωτικής σημασίας. Η κλίμακα στην οποία 
εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους. Τα μέτρα 
διατήρησης πρέπει να αφορούν στοχευμένα επαρκώς μεγάλη έκταση ώστε να 
επιτυγχάνεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση οικολογικά βιώσιμων εκτάσεων κατάλληλου 
οικοτόπου ή η διατήρηση ελάχιστων βιώσιμων πληθυσμών ειδών. Η πολύπλοκη δομή 
ορισμένων σημαντικών οικοτόπων ενισχύει τον πλούτο των ειδών που διαβιούν σε αυτούς. 
Για να διατηρηθεί η ποικιλότητα και η ετερογένεια των οικοτόπων, απαιτείται η 
εφαρμογή ποικίλων τύπων διαχείρισης σε διάφορες εντάσεις, και η διατήρηση των 
οικοτόπων ορίου.  

Η διαχείριση της γεωργικής γης πρέπει να προσαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο. Για να είναι 
αποτελεσματικά, τα γεωργικά μέτρα πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα και 
στοχευμένα. Το βέλτιστο σύστημα για κάθε υπο-τύπο οικοτόπων και κάθε τόπο μπορεί να 
είναι τελείως διαφορετικό, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το έδαφος, 
η βλάστηση, το υψόμετρο, το κλίμα και το ιστορικό της διαχείρισης. Σημαντικό είναι ακόμη 
να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό διαχείρισης του συγκεκριμένου τόπου, καθώς οι 
οικότοποι έχουν συνήθως προσαρμοστεί σε παραδοσιακά συστήματα και εξαρτώνται από 
τη συνέχισή τους. Κατά τον σχεδιασμό της διαχείρισης θα πρέπει να αξιοποιούνται τόσο οι 
γνώσεις των ειδικών σε θέματα διατήρησης όσο και οι γνώσεις των ντόπιων γεωργών. 

Απαιτούνται ενδεχομένως συμβιβασμοί σε επίπεδο διατήρησης, καθώς τα διάφορα είδη 
αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις δράσεις διαχείρισης. Οι κατάλληλες στρατηγικές 
διαχείρισης θα πρέπει είτε να μεγιστοποιούν τα οφέλη για όλα τα είδη είτε να ευνοούν 
ευαίσθητα είδη ή είδη προτεραιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους στόχους 
διατήρησης.  

Χρηματοδότηση της ΕΕ για τη διαχείριση της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000  

Ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 έχουν συμπεριληφθεί σε όλα τα 
σχετικά ταμεία της ΕΕ για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Συγκεκριμένα, η Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) ήταν και θα συνεχίσει να είναι σημαντική πηγή χρηματοδότησης.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευκαιριών για τη 
διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 μέσω των ταμείων της ΕΕ, η Επιτροπή έχει 
καλέσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πλαίσια δράσης προτεραιότητας (ΠΔΠ) για τη 
χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000, στα οποία θα καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες και τα προς υλοποίηση μέτρα για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων. 

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ακόμη την πρόθεσή της να προωθήσει τη χρήση καινοτόμων 
προσεγγίσεων και αγορακεντρικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, για τη στήριξη της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, αν και έχει 
αναγνωρίσει ότι αυτές οι πηγές επαρκούν για την κάλυψη ενός μικρού μόνο μέρους της 
συνολικής χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 στο άμεσο μέλλον. Η διάθεση 
βασικών δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη θα 
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εξακολουθήσει να είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων διατήρησης 
του δικτύου. 

Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ ως βασική πηγή χρηματοδότησης της γεωργικής γης του δικτύου 
Natura 2000 από το 2014 

Η ΚΓΠ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δυνητικές πηγές ενωσιακής χρηματοδότησης 
για τη διαχείριση των γεωργικών γαιών στους τόπους Natura 2000. Οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ 
διαφέρουν ως προς τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη δομή καίτοι έχουν κοινούς 
στόχους. Ο πρώτος πυλώνας χορηγεί άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς (και επιπλέον 
χρηματοδοτεί άλλα μέτρα, όπως παρεμβάσεις στην αγορά και επιστροφές κατά την 
εξαγωγή). Ο δεύτερος πυλώνας προβλέπει ευρύ φάσμα μέτρων για τη χρηματοδοτική 
στήριξη γεωργών, λοιπών διαχειριστών γης και αγροτικών κοινοτήτων, τα οποία 
εφαρμόζονται μέσω πολυετών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) που 
καταρτίζονται από εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές. 

Η νέα νομοθεσία εισάγει σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με τη στήριξη της γεωργικής 
γης του δικτύου Natura 2000 από αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ. Οι τέσσερις βασικοί 
κανονισμοί της ΕΕ για την ΚΓΠ δημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2013. Το παρόν έγγραφο 
δεν καλύπτει, πάντως, τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, οι οποίοι θα δημοσιευτούν 
το 2014. 

Ο πρώτος πυλώνας εξακολουθεί μεν να εστιάζει στην καταβολή προς τους γεωργούς 
ενισχύσεων αποσυνδεδεμένων από το εισόδημά τους, όμως έχουν τροποποιηθεί 
σημαντικά η διάρθρωση και το εύρος των καταβαλλόμενων ενισχύσεων.  Από το 2015 θα 
καταβάλλονται υποχρεωτικές ενισχύσεις: ένα νέο καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ή συνέχιση 
του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης), μια ενίσχυση «για οικολογική μέριμνα» 
και μια πρόσθετη ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να παρέχουν δύο πρόσθετες κατηγορίες άμεσων ενισχύσεων: ενισχύσεις σε 
γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, και ενισχύσεις 
συνδεδεμένες με περιβαλλοντικά, οικονομικά ή κοινωνικά σημαντικούς τύπους γεωργίας 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ως εναλλακτική λύση σε όλες αυτές τις ενισχύσεις, είναι 
δυνατό να προβλεφθεί ένα πολύ πιο απλό καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ειδικά για τους 
μικροκαλλιεργητές.  
 

Η «ενίσχυση για οικολογική μέριμνα» που αφορά γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το 
κλίμα και το περιβάλλον περιλαμβάνει τρία μέτρα με τα οποία οφείλουν να 
συμμορφώνονται οι περισσότεροι γεωργοί που δικαιούνται άμεσες ενισχύσεις μέσω του 
πρώτου πυλώνα: διατήρηση μόνιμων βοσκότοπων, και (σε σχέση με την αρόσιμη γη) 
διαφοροποίηση καλλιεργειών και περιοχές οικολογικής εστίασης (τουλάχιστον το 5% της 
αρόσιμης γης που είναι επιλέξιμη για άμεσες ενισχύσεις πρέπει να τελεί υπό διαχείριση για 
οικολογικούς σκοπούς, π.χ. ως χαρακτηριστικά τοπίου, γη σε αγρανάπαυση, αναβαθμίδες 
και ζώνες ανάσχεσης). Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε περιοχές Natura 2000 θα 
πρέπει να εφαρμόζουν μόνο τις πρακτικές για οικολογική μέριμνα που συνάδουν με τους 
στόχους για το δίκτυο Natura 2000. Οι γεωργοί που παράγουν πιστοποιηµένα βιολογικά 
προϊόντα θα λαμβάνουν αυτόματα την ενίσχυση χωρίς συγκεκριμένη υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις πρακτικές για οικολογική μέριμνα, ενώ από τις εν λόγω υποχρεώσεις 
απαλλάσσονται όσοι υπάγονται στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές. 
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Για την προστασία των μόνιμων βοσκότοπων: εντός των περιοχών Natura 2000 τα κράτη 
μέλη οφείλουν να καθορίζουν βοσκότοπους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι από 
περιβαλλοντική άποψη και οι οποίοι απαιτούν προστασία (συμπεριλαμβανομένων των 
βοσκότοπων σε τυρφώδη εδάφη και υγρότοπους).  Για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές, 
η απαίτηση «για οικολογική μέριμνα» είναι να μην μετατρέπεται ούτε να οργώνεται ο 
βοσκότοπος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να καθορίσουν ως ευαίσθητους και 
άλλους περιβαλλοντικά σημαντικούς βοσκότοπους εκτός των περιοχών Natura 2000 και να 
εφαρμόζουν σε αυτούς παρεμφερή μέτρα προστασίας. Η απαίτηση σε γενικότερο επίπεδο 
είναι η διατήρηση της αναλογίας της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη 
συνολική γεωργική έκταση (σε σύγκριση με καθορισμένο, προηγούμενο έτος αναφοράς) 
ούτως ώστε να μην μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να επιλέξουν να εφαρμόζουν την εν λόγω απαίτηση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
αλλά και σε επίπεδο μεμονωμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύ φάσμα μέτρων για τη 
στήριξη της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000, όσον αφορά τη διαχείριση της γης, τον 
σχεδιασμό της διατήρησης, τη μεταφορά γνώσεων και την παροχή συμβουλών. Μεταξύ 
των τομέων στους οποίους δίδει έμφαση το νέο ΕΓΤΑΑ είναι η «αποκατάσταση και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων». Συναφείς 
αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ΕΓΤΑΑ είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: επιβεβαίωση 
του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου μέσω της 
μετονομασίας του σε «γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα για το κλίμα»· αναγνώριση 
των οφελών που έχει για το περιβάλλον και το κλίμα η ανάληψη συνεργατικών δράσεων 
συγκεκριμένα αλλά όχι μόνο σε κλίμακα τοπίου, μέσω της δυνατότητας δικαιολόγησης 
μεγαλύτερου κόστους συναλλαγής σε περίπτωση συμβάσεων στις οποίες συμμετέχουν 
περισσότεροι από ένας διαχειριστές γης· ευέλικτοι κανόνες για τη διάρκεια των 
συμβάσεων μετά την αρχική περίοδο εφαρμογής των δεσμεύσεων· και επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης αντισταθμιστικών ενισχύσεων για το δίκτυο 
Natura 2000 ώστε να καλύπτεται η γεωργική γη και/ή η δασική γη σε άλλες περιοχές 
προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς που συμβάλλουν στη βελτίωση 
της συνεκτικότητας των οικοτόπων (άρθρο 10 της οδηγίας για τους οικοτόπους). 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναπτύξουν θεματικά υποπρογράμματα στο πλαίσιο 
των ΠΑΑ τους, στα οποία θα καταγράφουν τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα για να συμβάλουν στην υλοποίηση της δέσμης 
προτεραιοτήτων του νέου κανονισμού και να αντιμετωπίσουν ειδικές ανάγκες σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα θεματικά υποπρογράμματα 
μπορεί, μεταξύ άλλων, να αφορούν τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, τις μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, τις ορεινές περιοχές, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, και τον 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν καθώς και τη 
βιοποικιλότητα. Ο κανονισμός επιτρέπει επιπλέον στα κράτη μέλη να αυξάνουν το μέγιστο 
ποσοστό στήριξης για ενέργειες που υπάγονται σε αυτά τα υποπρογράμματα.  

Οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ χρησιμοποιούν μεν διαφορετικά μέσα, όμως είναι σημαντικό ότι, 
σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, οι μεταξύ τους δυνητικές συνέργειες 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδοτική στήριξη τόσο των γεωργικών συστημάτων όσο και 
των πρακτικών διαχείρισης του δικτύου Natura 2000. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται 
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υπόψη οι τοπικές συνθήκες και να εξετάζονται αναλυτικά τα μέτρα που συμβάλουν κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη στήριξη των στόχων διατήρησης σε κάθε περιοχή.  

Πολύ σημαντικό είναι επίσης να συνδυάζονται τα διάφορα μέτρα μεταξύ τους ώστε να 
διασφαλίζεται η παροχή αποτελεσματικής στήριξης σε συστήματα εκτατικής γεωργίας και 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας. Οι ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα χρειάζονται συχνά 
παράλληλα με τις ενισχύσεις γεωργοπεριβαλλοντικής διαχείρισης του δεύτερου πυλώνα 
εφόσον επιδιώκεται η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές με 
ημιφυσικούς οικοτόπους υπό εκτατική διαχείριση (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Όλες οι εκτάσεις γεωργικής γης που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 θα πρέπει να 
θεωρούνται επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων μέσω τόσο του πρώτου όσο και του 
δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ. Σε αρκετά κράτη μέλη, μεγάλες εκτάσεις των καλλιεργούμενων 
ζωνών των οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες για τη 
χορήγηση άμεσων ενισχύσεων μέσω του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ κατά την περίοδο 2007-
2013. Το θέμα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, και τα ζητήματα 
επιλεξιμότητας σχετίζονται συχνά με χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000 τα οποία συνιστούν μεν σημαντική πτυχή της αξίας της όσον αφορά 
τη βιοποικιλότητα, όμως δεν εμπίπτουν στις αποφάσεις εφαρμογής του εκάστοτε κράτους 
μέλους ή στα περιθώρια ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες επιλεξιμότητας της ΕΕ. Στα 
σχετικά με την επιλεξιμότητα ζητήματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παρουσία 
δέντρων, θάμνων και λοχμών σε βοσκότοπους, το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης ή 
του αγροτεμαχίου, το γαιοκτητικό καθεστώς, τα απαρχαιωμένα κτηματολογικά στοιχεία και 
οι δυσκολίες σχετικά με τα πρότυπα ΚΓΠΚ που έχουν σχεδιάσει τα κράτη μέλη για 
συστήματα εντατικότερης γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των 
συστημάτων εκτατικής γεωργίας του δικτύου Natura 2000 

Το πρώτο βήμα καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η συνέχιση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις περιοχές Natura 2000 είναι η προσεκτική λήψη υπόψη των 
δυνατοτήτων που παρέχονται σε σχέση με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
ενισχύσεων μέσω του πρώτου πυλώνα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000. Αφού βεβαιωθεί η επιλεξιμότητα 
της γης και του γεωργού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες ενισχύσεις από 
αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ, συχνά μάλιστα συνδυαστικά, για την ενίσχυση της 
οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως, μεταξύ άλλων, 
οι εξής: 

 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης, καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (πρώτος 
πυλώνας) 

 Ενίσχυση για οικολογική μέριμνα (πρώτος πυλώνας) 

 Ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (πρώτος και δεύτερος πυλώνας) 

 Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (πρώτος πυλώνας). 

 Ή, εναλλακτικά, αντί όλων των άμεσων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα, καθεστώς 
για τους μικροκαλλιεργητές (πρώτος πυλώνας) 

Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 2000 
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Η μακροπρόθεσμη οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών 
συστημάτων του δικτύου Natura 2000 εξαρτάται από την ανάπτυξη των διοικητικών και 
περιβαλλοντικών ικανοτήτων του γεωργού και των οικονομικών ικανοτήτων της γεωργικής 
εκμετάλλευσης. Δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων διατίθεται 
από αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ, είναι όμως σημαντικό η στήριξη αυτή να είναι 
ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γεωργών και των γεωργικών συστημάτων του 
δικτύου Natura 2000 για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Στο πλαίσιο της 
στήριξης που παρέχεται για την ανάπτυξη ικανοτήτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής μέτρα: 

 υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (πρώτος και δεύτερος 
πυλώνας) 

 μεταφορά γνώσεων και ενημέρωση, καθώς και ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των γεωργών που δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου Natura 
2000 (δεύτερος πυλώνας) 

 επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (δεύτερος πυλώνας) 

 ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (δεύτερος πυλώνας) 

 εισοδηματικές και λοιπές ενισχύσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας (πρώτος και 
δεύτερος πυλώνας) 

Η παροχή συμβουλών, στήριξης και κατάρτισης σε γεωργούς είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιβίωση των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 και την επιτυχημένη 
διαχείριση σημαντικών οικοτόπων και ειδών. Υπάρχει ακόμη μεγάλη ανάγκη για παροχή 
συμβουλών και στήριξης στους γεωργούς της ΕΕ η οποία δεν έχει καλυφθεί: το 2008, μόνο 
το 5% περίπου των γεωργών που εισέπραξαν άμεσες ενισχύσεις έλαβαν εξατομικευμένες 
συμβουλές (European Commission, 2010a). Το πεδίο εφαρμογής και οι απαιτήσεις που 
προτείνονται για το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από το 
2014 δίδουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να παρέχουν πολύ συγκεκριμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις περιβαλλοντικές και οικονομικές 
ανάγκες των γεωργών του δικτύου Natura 2000. 

Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ και άλλων μέσων για την αξιοποίηση των προϊόντων των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 2000 

Πολλοί γεωργοί σε βοσκότοπους Natura 2000 και υψηλής φυσικής αξίας αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά την πώληση των προϊόντων τους, διότι πρόκειται συνήθως για 
μικρούς παραγωγούς σε απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν λίγοι πελάτες οι οποίοι 
μπορούν να πληρώσουν υψηλές τιμές για τα εν λόγω προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, 
ορισμένοι βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση που τους επιτρέπει να επωφελούνται από την 
απευθείας προώθηση των προϊόντων τους σε οικοτουρίστες και τουριστικές υπηρεσίες 
όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Σε ορισμένες περιοχές Natura 2000, οι γεωργοί έχουν 
αναπτύξει με επιτυχία διαύλους απευθείας προώθησης των προϊόντων τους σε 
σουπερμάρκετ. Στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχεται σε γεωργούς οι οποίοι επιθυμούν 
να αξιοποιήσουν τα προϊόντα τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα: 

 σύσταση ομάδων παραγωγών (δεύτερος πυλώνας) 

 συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων (δεύτερος πυλώνας) 

 επισήμανση και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης  
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Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τη διαχείριση γεωργικών οικοτόπων και ειδών του 
δικτύου Natura 2000 

Για τη διαχείριση της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 με γνώμονα την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών σημαντικών οικοτόπων και ειδών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν διάφορα μέτρα στήριξης του δεύτερου πυλώνα όπως, μεταξύ άλλων, τα 
εξής: 

 Κατάρτιση και επικαιροποίηση σχεδίων διαχείρισης του δικτύου Natura 2000  

 Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα  

 Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τη γεωργία και το περιβάλλον, και 
με το δίκτυο Natura 2000 

 Αντισταθμιστικές ενισχύσεις για το δίκτυο Natura 2000  

 Ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων  

 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και αποκατάσταση του 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού  

Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα είναι εξαιρετικά σημαντικά για το δίκτυο Natura 2000. Στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που κατάρτισαν για την περίοδο 2007-
2013, αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει με επιτυχία καθεστώτα 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ειδικά προσαρμοσμένα στη διαχείριση τόπων Natura 
2000 ή γεωργικών γαιών υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ) με οικοτόπους και είδη Natura 2000. 
Ο νέος δεύτερος πυλώνας θα πρέπει να δώσει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειές τους τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν πρόσθετα παρεμφερή καθεστώτα μέτρων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα τα οποία θα είναι τα πλέον κατάλληλα για τις δικές τους γεωργικές 
περιοχές που εμπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000.  

Χορήγηση ενισχύσεων μέσω της ΚΓΠ για έργα συνεργασίας και τοπικές συμπράξεις  

Οι τοπικές συμπράξεις συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση της διαχείρισης της 
διατήρησης του δικτύου Natura 2000 στο πεδίο. Το ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνει διάφορες 
δυνατότητες για τη χρηματοδότηση ομάδων δράσης γεωργών, ή συμπράξεων μεταξύ 
ομάδων γεωργών και άλλων τοπικών φορέων, όπως π.χ. τοπικών αρχών ή ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης Leader, ομάδων παραγωγών, και έργων 
συνεργασίας. Στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχεται μέσω του δεύτερου πυλώνα 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα: 

 Έργα συνεργασίας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων 
εφοδιασμού και τοπικών αγορών, και στη διευκόλυνση της υιοθέτησης συλλογικών 
προσεγγίσεων στο πλαίσιο περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών, από τοπικό έως 
διεθνικό επίπεδο. 

 Τοπικές συμπράξεις – προσέγγιση Leader. 

Άλλα ταμεία της ΕΕ για το δίκτυο Natura 2000 

Το πρόγραμμα LIFE είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την προώθηση της 
προστασίας του περιβάλλοντος στους κόλπους της ΕΕ. Παρότι ο προϋπολογισμός του είναι 
περιορισμένος σε σύγκριση με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, το πρόγραμμα LIFE είναι 
στρατηγικής σημασίας για το δίκτυο Natura 2000, διότι χρηματοδοτεί πολύ συγκεκριμένα, 
στοχευμένα μέτρα διατήρησης τα οποία είναι δυσκολότερο να χρηματοδοτηθούν από 
άλλες πηγές της ΕΕ, όπως παρακολούθηση και επίβλεψη, καθορισμό και θέσπιση τεχνικών 
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διαχείρισης, και διαχείριση κινδύνων σε τόπους Natura 2000 (Gantioler et al, 2010; 
Kettunen et al, 2011).  

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος LIFE είναι ιδιαίτερα σημαντική για τόπους όπου 
έχει εγκαταλειφθεί η διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και δεν έχει αναπτυχθεί 
επαρκώς ο σχεδιασμός της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 ώστε να είναι δυνατή η 
υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από άλλες πηγές (Kettunen et al, 2011). Πολλά έργα 
αποκατάστασης που αφορούν το δίκτυο Natura 2000 έχουν συνδυάσει με επιτυχία 
χρηματοδοτικά κονδύλια του προγράμματος LIFE με την ανάπτυξη γεωργοπεριβαλλοντικής 
χρηματοδότησης σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη οικονομική 
στήριξη (WWF and IEEP, 2009).  

Τα ολοκληρωμένα έργα του νέου προγράμματος LIFE, τα οποία περιλαμβάνονται στον 
κανονισμό για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE που αφορά την περίοδο 2014-20204, θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν συναφή με τη διατήρηση των οικοτόπων του δικτύου Natura 
2000 βελτιώνοντας την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών σε άλλες πολιτικές της ΕΕ 
και εστιάζοντας στην υλοποίηση σχεδίων και στρατηγικών σε πιο εκτεταμένη εδαφική 
κλίμακα (π.χ. περιφερειακή, πολυ-περιφερειακή, εθνική). Τα ολοκληρωμένα έργα θα 
πρέπει να συμβάλουν επίσης στην ενεργοποίηση άλλων πηγών χρηματοδότησης για την 
επίτευξη των στόχων διατήρησης και την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων στις 
περιοχές Natura 2000. 

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση για 
δράσεις αποκατάστασης, διατήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου 
Natura 2000 (European Commission, 2011). Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης στους τόπους Natura 2000. Το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων για τη 
βιοποικιλότητα, ιδίως δε στο πλαίσιο του στόχου της διατήρησης και προστασίας του 
περιβάλλοντος και της προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεταξύ άλλων, μέσω 
της φυσικής κληρονομιάς, του δικτύου Natura 2000 και των πράσινων υποδομών5. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο 
τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας που σχετίζονται με το δίκτυο Natura 2000 και τις 
μικρές επιχειρήσεις. 

Τα ταμεία προβλέπουν επίσης τη διάθεση χρηματοδοτικών κονδυλίων για προγράμματα 
διεθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας που μπορούν να ωφελήσουν 
τους τόπους και τα είδη του δικτύου Natura 2000, όπως π.χ. έργα για την ανάπτυξη του 
οικοτουρισμού και την προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση λεκανών απορροής 
ποταμών, παράκτιων ζωνών, θαλάσσιων πόρων και υγροτόπων.  

                                                      
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007. ΕΕ L 347/185-208 
5 Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/289-302 
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Αγορακεντρικά μέσα και καινοτόμα μέσα 

Υπάρχουν και διάφορα άλλα πιθανά μέσα μέσω των οποίων η δημόσια χρηματοδότηση 
και/ή οι δράσεις πολιτικής μπορούν δυνητικά να τονώσουν την αύξηση της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας, συχνά σε συνδυασμό με δημόσια χρηματοδότηση, 
για παράδειγμα από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. ΜΚΟ, ιδρύματα), 
φιλανθρωπικές δωρεές από εταιρείες, ή από αγροτικές κοινότητες.  

Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για μικροχρηματοδότηση τοπικών επιχειρήσεων και 
συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας, 
όπως πρωτοβουλίες απευθείας εμπορικής προώθησης. Η προστιθέμενη αξία που 
προσδίδουν οι επισκέπτες και οι τουρίστες στους τόπους του δικτύου Natura 2000 θα 
μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα μέσω έργων ολοκληρωμένης 
τοπικής ανάπτυξης και διατήρησης.  

Τα καθεστώτα πληρωμών για οικοσυστημικές υπηρεσίες μπορούν επίσης να παρέχουν 
κίνητρο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της γεωργικής βιοποικιλότητας και των 
γεωργικών οικοτόπων με γνώμονα τη διατήρηση (ή, ενδεχομένως, την αύξηση) των 
παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών. Συνήθεις οικοσυστημικές υπηρεσίες τις οποίες 
στηρίζουν τα καθεστώτα ΠΟΥ εκ σχεδιασμού είναι η ποιότητα των υπόγειων υδάτων, η 
ποιότητα των ποτάμιων υδάτων (μέσω του περιορισμού της απορροής θρεπτικών 
στοιχείων και της διάβρωσης του εδάφους) και η παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα. 
Τα καθεστώτα ΠΟΥ μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ διαχειριστών γης ή γεωργών και 
δημόσιων φορέων (όπως δημοτικές εταιρείες ύδρευσης) ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (όπως 
ζυθοποιείων), και μπορούν να εφαρμόζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, ή σε εθνική κλίμακα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα 
αειφόρου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (SCaMP)6, που αναπτύχθηκε από 
εταιρεία ύδρευσης του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με τη Βρετανική Βασιλική 
Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB), εφαρμόζει καθεστώς πληρωμής για 
οικοσυστημικές υπηρεσίες με στόχο τη διατήρηση της βοσκής σε ορεινό ρεικότοπο. Η 
εταιρεία ύδρευσης ωφελείται από τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων μέσω του 
περιορισμού της διάβρωσης των τυρφωδών εδαφών από την καύση και την υπερβόσκηση 
(βλ. την εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη στο παράρτημα Ε για περισσότερες 
λεπτομέρειες). 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη λειτουργούν πλέον εθελοντικά και νομοθετικά κατοχυρωμένα 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που 
σημαίνει ότι το αποθηκευμένο διοξείδιο του άνθρακα, εφόσον ελεγχθεί, θα μπορούσε να 
έχει οικονομική και εμπορεύσιμη αξία (Worrall et al, 2009). Αυτό σημαίνει ότι θα 
μπορούσαν να προκύψουν νέες ροές εσόδων για τη διαχείριση της γης. Τα κράτη μέλη της 
ΕΕ πρέπει πλέον να καταγράφουν τις εκπομπές/απορροφήσεις που οφείλονται σε 
δραστηριότητες χρήσης της γης, αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομικές 
δραστηριότητες (LULUCF) στους εθνικούς προϋπολογισμούς άνθρακα που καταρτίζουν, 
πρακτική που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την ενίσχυση της προστασίας 
πλούσιων σε άνθρακα οικοτόπων. Βάλτοι και χερσότοποι σε άθικτα τυρφώδη εδάφη θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από χρηματοδότηση προερχόμενη από συστήματα 
αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων για τη στήριξη της διαχείρισης της γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει καθοδήγηση όσον αφορά τη διαδικασία 
σχεδιασμού, χρηματοδότησης και στήριξης γεωργικών συστημάτων και κοινοτήτων από τις 
οποίες εξαρτάται η διατήρηση σημαντικών ειδών και οικοτόπων Natura 2000. Εστιάζει στον 
πρώτο και δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, που αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης, 
διατυπώνοντας συστάσεις για κάθε στάδιο της διαδικασίας. Ακολουθεί συνοπτική 
παρουσίαση των βασικών βημάτων και των σχετικών συστάσεων για τη διαχείριση των 
γεωργικών γαιών του δικτύου Natura 2000. 

►Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι καίριας σημασίας για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων διατήρησης και των χρηματοδοτικών αναγκών της γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000 πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Στο 
πλαίσιο αυτό, απαιτείται ο καθορισμός σαφών στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων 
για τη διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών που εξαρτώνται από τη γεωργική γη 
του δικτύου Natura 2000. Το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας (ΠΔΠ) θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης του 
δικτύου Natura 2000 στο ΕΓΤΑΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στη συνέχεια, 
θα πρέπει να ληφθεί εγκαίρως μέριμνα για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των στόχων 
και των χρηματοδοτικών αναγκών του Natura 2000 της περιόδου 2014-2020 από το ΕΓΤΑΑ 
και τα διαρθρωτικά ταμεία στο νομικά δεσμευτικό σύμφωνο εταιρικής σχέσης μεταξύ του 
εκάστοτε κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ, αφενός, των αρμόδιων αρχών για την προστασία της 
φύσης και τη γεωργία και, αφετέρου, των οικείων ενδιαφερόμενων παραγόντων στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά το δίκτυο Natura 2000. 
 

► Ο προσδιορισμός της γεωργικής γης και των γεωργικών συστημάτων του δικτύου 
Natura 2000 και η εξασφάλιση της συμμετοχής των γεωργών συνιστούν σημαντικά 
βήματα της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται αξιολόγηση της τρέχουσας 
κατάστασης των γεωργικών γαιών του δικτύου Natura 2000, της οικονομικής βιωσιμότητας 
των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 και των βασικών πιέσεων και 
παραγόντων που επιφέρουν αλλαγές στη διαχείριση ή τη χρήση της γης. Σημαντική είναι δε 
η συμμετοχή των γεωργών και των τοπικών κοινοτήτων σε αυτή τη διαδικασία συλλογής 
πληροφοριών και η ανάπτυξη προσέγγισης σύμπραξης που εξασφαλίζει την πλήρη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των μέτρων 
στήριξης των συστημάτων τους γεωργικής εκμετάλλευσης και της αγροτικής οικονομίας. 

► Διασφάλιση επιλεξιμότητας για την παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ και καθορισμός 
του επιπέδου αναφοράς, μέσω της κοινής και στενής συνεργασίας ανάμεσα στις 
περιβαλλοντικές και γεωργικές αρχές. Πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε μέριμνα για τη 
συμπερίληψη των προσδιορισμένων γεωργικών γαιών του δικτύου Natura 2000 στη 
συνολική γεωργική έκταση και, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, πρέπει 
να καταχωρίζονται στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων και στο ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.  

Αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχεται στις αρχές διαχείρισης της γεωργίας από τους 
κανονισμούς που διέπουν την ΚΓΠ, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των 
γεωργών του δικτύου Natura 2000 που χρησιμοποιούν την εν λόγω γη για στήριξη τόσο 
από τον πρώτο όσο και από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ. Εντός των ορίων που θέτει το 
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νομοθετικό πλαίσιο, είναι δυνατό να καθορίζονται κανόνες επιλεξιμότητας για γεωργικές 
εκτάσεις/δραστηριότητες κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά 
γεωργικών γαιών ΥΦΑ και/ή Natura 2000. Σημαντικό είναι επίσης να διασφαλίζεται η 
σαφής - και εύκολα κατανοητή από τους γεωργούς - διάκριση μεταξύ α) των νομικών 
υποχρεώσεων που βαρύνουν τους γεωργούς δυνάμει της εθνικής ή περιφερειακής 
νομοθεσίας περί εφαρμογής του Natura 2000, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν τις 
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) πολλαπλής συμμόρφωσης που σχετίζονται με 
αμφότερες τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους και β) της λοιπής εθνικής ή 
περιφερειακής νομοθεσίας. 

► Ο σχεδιασμός και η στοχοθέτηση συνεκτικών πακέτων στήριξης μέσω της ΚΓΠ για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δικτύου Natura 2000 απαιτεί την υιοθέτηση προσέγγισης 
σύμπραξης χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης περιοχών 
Natura 2000, στο πλαίσιο της οποίας εξασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή των στοχευμένων 
γεωργών και αξιοποιούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις τους στον τομέα της διαχείρισης 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οικοτόπων. Είναι δυνατός ο σχεδιασμός συνεκτικών, 
ολοκληρωμένων πακέτων στήριξης μέσω αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 
και των σημαντικών οικοτόπων και ειδών που εξαρτώνται από τη διαχείριση της γεωργίας. 
Μέσω του πρώτου πυλώνα διατίθενται διαφόρων τύπων εισοδηματικές ενισχύσεις, και η 
νέα διάρθρωση του ΕΓΤΑΑ διευκολύνει πολύ περισσότερο τον σχεδιασμό συνεκτικών 
πακέτων στήριξης μέσω ΠΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. 

Τα συστήματα εκτατικής γεωργίας όπου υπάρχουν οικότοποι Natura 2000 πρέπει να είναι 
βιώσιμα από οικονομικής και κοινωνικής άποψης, κάτι που εξαρτάται από το εάν οι 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν κατάλληλες και αξιόπιστες βασικές εισοδηματικές 
ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ και στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και ενισχύσεις 
που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών διαχείρισης ορισμένων 
οικοτόπων και ειδών.  

Η διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνει συνολικά υπόψη τις ανάγκες αυτών των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να καταρτίζει συνεκτική δέσμη μέτρων στήριξης που θα 
αποσκοπεί κατά πρώτον στη διασφάλιση του γεωργικού συστήματος και της οικονομικής 
του βιωσιμότητας, και κατά δεύτερον στην παροχή κινήτρων για την λεπτομερέστερη 
διαχείριση των οικοτόπων και των ειδών. Τα διάφορα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για 
την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Καθένα 
δε από τα μέτρα αυτά περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο καθοδήγησης, το οποίο 
παρέχει επιπλέον συναφή πρακτικά παραδείγματα από διάφορες χώρες της ΕΕ.  

Το φάσμα των προς επιλογή μέτρων είναι ιδιαίτερα ευρύ και τα μέτρα που τελικώς 
επιλέγονται εξαρτώνται από τους στρατηγικούς στόχους, τα χαρακτηριστικά των γεωργικών 
συστημάτων του δικτύου Natura 2000, τις απειλές που αντιμετωπίζουν και τις διαθέσιμες 
ευκαιρίες στο πλαίσιο της αγροτικής οικονομίας. 

Η οικονομικά αποδοτική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης επιτυγχάνεται μέσω του 
σχεδιασμού και της στοχοθέτησης της στήριξης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 
απαιτήσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των οικοτόπων, στην κατάλληλη χωρική 
κλίμακα. Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση των μικροκαλλιεργητών σε 
κατάλληλη στήριξη από αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι ευκαιρίες αξιοποίησης ομαδικών και συνεργατικών προσεγγίσεων, ιδίως δε όταν 
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εμπλέκονται πολλές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και να ενθαρρύνεται η προσέγγιση 
«από τη βάση προς την κορυφή», όπως η προσέγγιση Leader.  
 

Είναι σημαντικό επίσης να διασφαλίζεται ότι το ύψος των ενισχύσεων για περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ), για περιοχές Natura 2000 και για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος της διαχείρισης, ιδίως δε όταν 
τα περιθώρια απώλειας εισοδήματος είναι μικρά ή μηδενικά, και να χρησιμοποιείται η 
εναλλακτική επιλογή της προσθήκης του κόστους συναλλαγής στους σχετικούς 
υπολογισμούς, όπου είναι διαθέσιμο. 
 

Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι εναλλακτικές επιλογές των θεματικών 
υποπρογραμμάτων στο πλαίσιο των ΠΑΑ για ορεινές και για μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων εναλλακτικών για το δίκτυο Natura 
2000, με υψηλότερα ποσοστά στήριξης. 

Μέτρα στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τα γεωργικά συστήματα και τη διαχείριση του δικτύου 
Natura 2000 (τα μέτρα με έντονους τυπογραφικούς χαρακτήρες είναι υποχρεωτικά για τα κράτη 
μέλη) 

Στόχος  Πρώτος πυλώνας Δεύτερος πυλώνας 

Διασφάλιση της συνέχισης 
της γεωργικής 
δραστηριότητας 

- Καθεστώς βασικής ενίσχυσης, 
καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης  

- Ενίσχυση για οικολογική 
μέριμνα  

- Ενισχύσεις για περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ)  

- Προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη  

- Ή, εναλλακτικά, αντί όλων των 
άμεσων ενισχύσεων του 
πρώτου πυλώνα, καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές  

- Αντισταθμιστική ενίσχυση για ΠΦΠ 

Στήριξη συστημάτων 
εκτατικής γεωργίας  

- Ενίσχυση για ΠΦΠ 

- Συνδεδεμένες ενισχύσεις 

- Αντισταθμιστική ενίσχυση για ΠΦΠ 

- Βιολογική γεωργία  

Ανάπτυξη ικανοτήτων και 
αξιοποίηση προϊόντων  

- Καθεστώς στήριξης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας 

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωση 

- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού 

- Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων 

- Σύσταση ομάδων παραγωγών 

- Συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων 

- Βασικές υπηρεσίες (κατάρτιση 
σχεδίων διαχείρισης περιοχών Natura 
2000/ΥΦΑ) 

Ειδικές πρακτικές διαχείρισης 
για τη διατήρηση οικοτόπων 
και ειδών Natura 2000 

 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα 

- Μη παραγωγικές επενδύσεις 

- Ενισχύσεις Natura 2000 
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- Ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση 
των ζώων 

- Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και 
αποκατάσταση του γεωργικού 
δυναμικού  

 

► Εξασφάλιση οικονομικών, τεχνικών, συμβουλευτικών και διοικητικών πόρων για 
σκοπούς υλοποίησης. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διάθεση επαρκών 
οικονομικών και λοιπών διαθέσιμων πόρων για μακροπρόθεσμη στήριξη και, μεταξύ 
άλλων, για την ύπαρξη εκπαιδευμένου συμβουλευτικού προσωπικού οργανισμού 
πληρωμών το οποίο να διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για τη διαχείριση των 
γαιών του δικτύου Natura 2000. 

Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να διασφαλίζεται χρηματοδότηση μέσω των ΠΑΑ σε 
μακροπρόθεσμη βάση, καθώς τα χρηματοδοτικά κενά κλονίζουν την εμπιστοσύνη των 
γεωργών και των κατόχων γης και τους αποθαρρύνουν από τη λήψη μακροπρόθεσμων 
μέτρων (όπως αποκατάσταση οικοτόπων). Η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι σημαντική 
όχι μόνο για την καταβολή ενισχύσεων στους γεωργούς, αλλά και για την κάλυψη όλων των 
δαπανών που σχετίζονται με την υλοποίηση και την παροχή στήριξης όπως, π.χ. 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων, κατάρτιση σχεδίων 
διαχείρισης περιοχών Natura 2000 και ΥΦΑ, και διευκόλυνση ομάδων.  

Θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές και ενημέρωση από πηγές που εμπιστεύεται ο 
γεωργός, και οι συμβουλές περί διαχείρισης θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από 
συμβουλές για τρόπους ενσωμάτωσής τους στο γεωργικό σύστημα. Θα πρέπει ακόμη να 
διατίθεται χρηματοδότηση για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων 
διαχείρισης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. 

► Η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επανεξέταση είναι σημαντικές για την 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας με τις οποίες τα μέτρα 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους, καθώς και για την προσαρμογή και βελτίωση των 
καθεστώτων και των πρακτικών διαχείρισης στο πέρασμα του χρόνου. Το κοινό πλαίσιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης (ΚΠΠΑ) προβλέπει δέσμη δεικτών που αφορούν ειδικά 
την ΚΓΠ στο σύνολό της, και συγκεκριμένα την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Στους εν 
λόγω δείκτες περιλαμβάνονται κοινοί δείκτες πλαισίου για τις περιοχές Natura 2000, για 
την κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων και για τη γεωργία ΥΦΑ, οι οποίοι θα 
πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη. Οι αρχές διαχείρισης μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιήσουν πρόσθετους δείκτες κατάλληλους για την κατάσταση που επικρατεί στη 
χώρα τους σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. 

Η παρακολούθηση θα πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της αποδοχής των μέτρων 
από τους γεωργούς και της κάλυψής τους, τυχόν πιθανών δυσκολιών και περιορισμών 
όσον αφορά την εφαρμογή τους, καθώς και του αντικτύπου τους σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους διατήρησης. Είναι σημαντικό να σχεδιάζονται προγράμματα 
παρακολούθησης που μπορούν να εφαρμοστούν επίσης σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης με τη χρήση κατάλληλων και εύκολα επαληθεύσιμων δεικτών. Η 
εξασφάλιση της συμμετοχής των γεωργών στην τακτική παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων των απαιτούμενων μέτρων που οι ίδιοι εφαρμόζουν έχει αποδειχτεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματική, και αποτελεί τρόπο βελτίωσης της συμμετοχής τους στην 
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εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης. Πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση 
θετικής εικόνας όσον αφορά τα στοχευμένα είδη και τους στοχευμένους οικοτόπους, 
καθώς και για την αναγνώριση όσων καταβάλλουν προσπάθειες για την προστασία τους, 
είναι επίσης η δημοσιοποίηση των συναφών δράσεων στο ευρύτερο κοινό. 

Σε περιοχές όπου εφαρμόζονται για πρώτη φορά καθεστώτα διαχείρισης Natura 2000, η 
πραγματοποίηση πιλοτικών δοκιμών και αξιολόγησης σε μικρή κλίμακα μπορεί να 
συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποδοχής και της υλοποίησης των 
καθεστώτων. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Οι γεωργοί που συμβάλλουν στην κατάλληλη διαχείριση σημαντικών οικοτόπων και ειδών 
που εξαρτώνται από τη γεωργική πρακτική συχνά ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα υπό 
δύσκολες συνθήκες και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε οικονομικές πιέσεις, οι οποίες μπορεί 
να τους ωθήσουν να εγκαταλείψουν τα συστήματα παραδοσιακής γεωργίας που 
εφαρμόζουν.  

Υπάρχουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας 
ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης και για την προώθηση της εφαρμογής των 
μέτρων που απαιτούνται για τη διατήρηση των γεωργικών οικοτόπων και ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος και για τη διαχείριση των τόπων Natura 2000. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες 
αυτές προκειμένου να καταρτίσουν ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης για τους γεωργούς του 
δικτύου Natura 2000, τα οποία θα διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του 
συστήματος εκτατικής γεωργίας από το οποίο εξαρτάται η επωφελής διαχείριση, και θα 
αφορούν επιπλέον τις ειδικές πρακτικές διαχείρισης που απαιτούνται για τη διατήρηση 
των σημαντικών οικοτόπων και ειδών. 

Η αναθεωρημένη ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020 προσφέρει νέα ευκαιρία στα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν συνεκτικά πακέτα στήριξης ειδικά για τους γεωργούς του δικτύου Natura 
2000. Τα εν λόγω πακέτα θα πρέπει να συνδυάζουν μέτρα από αμφότερους τους πυλώνες 
της ΚΓΠ με στόχο την παροχή στήριξης για να συνεχιστεί η εφαρμογή των συστημάτων 
εκτατικής γεωργίας, την παροχή συνδρομής στους γεωργούς για την αξιοποίηση των 
προϊόντων και την επιβράβευσή τους για τη διαχείριση των τόπων, των οικοτόπων και των 
ειδών Natura 2000. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 

 
 Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης; 

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης καταρτίστηκε με σκοπό να συνδράμει τις διοικητικές 
αρχές των κρατών μελών και τις βασικές ομάδες ενδιαφερόμενων παραγόντων, που είναι 
αρμόδιες για τη γεωργία και την προστασία της φύσης, να αναπτύξουν και να προαγάγουν 
γεωργικά συστήματα και πρακτικές στις περιοχές Natura 2000 που θα συμβάλουν στη 
διατήρηση και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης σπάνιων και απειλούμενων 
οικοτόπων και ειδών ενωσιακής σημασίας.  

Οι κατευθυντήριες γραμμές προέκυψαν μέσα από ενεργό διάλογο με τους οικείους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες (γεωργικές και περιβαλλοντικές αρχές, οργανώσεις 
γεωργών, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος) στόχος του 
οποίου ήταν να βρεθούν τρόποι να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση πιο ολοκληρωμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της γεωργικής γης στις περιοχές Natura 2000, και 
να ενισχυθεί συγκεκριμένα η προσέγγιση της σύμπραξης. 

Ο οδηγός προβαίνει σε επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
όσον αφορά τη σχέση μεταξύ γεωργίας και δικτύου Natura 2000, και παρέχει διάφορες 
πρακτικές ιδέες, παραδείγματα και συστάσεις για τη διαχείριση της γεωργικής γης στους 
τόπους Natura 2000, με βάση εμπειρίες ορθών πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ.   

Παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και 
την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών ενωσιακού 
ενδιαφέροντος μέσω ποικίλων τύπων γεωργικών συστημάτων και πρακτικών. Ως προς 
αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενσωμάτωση των μέτρων διαχείρισης του δικτύου 
Natura 2000 στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. 

Το έγγραφο επιδιώκει να αποτελέσει χρήσιμη πηγή συμβουλών και ιδεών για τα κράτη 
μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες. Αντικατοπτρίζει δε μόνο τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι νομικά δεσμευτικό.  Οι οδηγίες για τους οικοτόπους 
και τα πτηνά βασίζονται στην αρχή της επικουρικότητας και ο καθορισμός των μέτρων που 
πρέπει να λαμβάνονται για τη διαχείριση των τόπων Natura 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.   

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης δεν έχει την πρόθεση να είναι δογματικό ως προς τον 
τρόπο επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων, αλλά περισσότερο να αποτελέσει χρήσιμη 
πηγή πληροφοριών και συμβουλών ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις 
υποχρεώσεις που έχουν δυνάμει των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά.  
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 Σε ποιους απευθύνεται το παρόν έγγραφο καθοδήγησης; 

Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις διοικητικές αρχές που 
είναι αρμόδιες για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) (ιδίως δε εκείνες που ασχολούνται με 
τον σχεδιασμό προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης [ΠΑΑ] και τη στήριξη της εφαρμογής 
τους), και σε εκείνες που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των οδηγιών για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά.  

Οι αρχές διατήρησης και οι φορείς διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 θα βρουν στο 
έγγραφο σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διαχείριση σημαντικών γεωργικών 
οικοτόπων και ειδών και για τη χρήση των κύριων μέσων που διατίθενται για τη στήριξη 
της διατήρησής τους, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των ΠΑΑ. 

Οι γεωργικές αρχές και οι διαχειριστές ΠΑΑ θα βρουν στο έγγραφο σαφή επισκόπηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες της ΕΕ για τους οικοτόπους και τα πτηνά, 
καθώς και της συνάφειας και της σημασίας τους για τον γεωργικό τομέα. Θα βρουν ακόμη 
πλήθος πρακτικών συμβουλών και ιδεών σχετικά με τρόπους ανάπτυξης και προώθησης 
κατάλληλων μέτρων και προγραμμάτων για τη γεωργία που συμβάλλουν στη διατήρηση 
των τόπων Natura 2000 υπό ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές και φυσικές ή γεωγραφικές 
συνθήκες. 

Το έγγραφο καθοδήγησης αναμένεται ακόμη να φανεί χρήσιμο στις οργανώσεις γεωργών 
και στους διαχειριστές γης που ασχολούνται με την πρακτική διαχείριση της γεωργικής γης 
στις περιοχές Natura 2000. 

 Τι περιλαμβάνει το παρόν έγγραφο; 

Στο κεφάλαιο 1 καθορίζεται το γενικό πλαίσιο πολιτικής και γίνεται μια σύντομη εισαγωγή 
στο δίκτυο Natura 2000 και στις πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με την αναχαίτιση της 
απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. 

Στο κεφάλαιο 2 εξηγείται η σημασία της γεωργίας για τους οικοτόπους και τα είδη 
ενωσιακής σημασίας, προσδιορίζονται οι οικότοποι και τα είδη Natura 2000 που 
συνδέονται με συγκεκριμένα γεωργικά συστήματα και πρακτικές, και διευκρινίζεται με 
ποιον τρόπο η διαχείριση της γεωργίας επηρεάζει τη διατήρησή τους. Στο εν λόγω 
κεφάλαιο παρέχεται επίσης επισκόπηση των κύριων πιέσεων και απειλών που υφίστανται 
οι εν λόγω οικότοποι και τα είδη.  

Στο κεφάλαιο 3 παρέχεται επισκόπηση των απαιτήσεων διαχείρισης των τόπων Natura 
2000 σε γεωργική γη. Επεξηγούνται βασικοί όροι, όπως ο καθορισμός στόχων διατήρησης, 
η θέσπιση μέτρων διατήρησης, και η επίτευξη «ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης» 
(ΙΚΔ), ενώ σκιαγραφούνται οι διάφορες εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης που 
διατίθενται για τόπους Natura 2000 σε γεωργική γη. 
 
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται τα βασικά συστήματα και οι κύριες γεωργικές πρακτικές 
που απαιτούνται για τη διατήρηση και την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, των γεωργικών οικοτόπων και ειδών Natura 2000. 
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Στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται τα διάφορα μέσα πολιτικής και ταμεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση και την εκ νέου εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών 
συστημάτων και πρακτικών στο δίκτυο Natura 2000. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται επίσης 
οι διαθέσιμες δυνατότητες για την υιοθέτηση αγορακεντρικών προσεγγίσεων με στόχο τη 
στήριξη της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000. 

Στο κεφάλαιο 6 παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τον σχεδιασμό διαφόρων τύπων 
πακέτων μέτρων μέσω της ΚΓΠ για τη στήριξη της διαχείρισης τόπων Natura 2000 σε 
γεωργική γη. Παρατίθενται πραγματικά παραδείγματα από διάφορες χώρες της ΕΕ που 
καταδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμοστούν -και έχουν 
εφαρμοστεί- στην πράξη οι συστάσεις. 
 
Παραρτήματα: 

Στο παράρτημα Α περιγράφονται οι τύποι σημαντικών οικοτόπων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος που εξαρτώνται από τη γεωργία και ο βαθμός εξάρτησης καθενός, καθώς 
και η κατανομή τους, η συνολική έκταση, το τμήμα οικοτόπου εντός περιοχών Natura 2000, 
και η τρέχουσα κατάσταση διατήρησής τους. 

Στο παράρτημα Β απαριθμούνται τα σημαντικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
συνδέονται με γεωργικούς οικοτόπους, και προσδιορίζονται η χρήση του οικοτόπου τους 
σε γεωργικό πλαίσιο, η κατάσταση προτεραιότητάς τους και η τρέχουσα κατάσταση 
διατήρησής τους.  

Στο παράρτημα Γ παρατίθενται οι εκτάσεις γεωργικών οικοτόπων κοινοτικής σημασίας στα 
κράτη μέλη που διαθέτουν το 10% και άνω της συνολικής έκτασης οικοτόπου εντός 
δεδομένης βιογεωγραφικής περιοχής. Στόχος είναι να επισημανθούν στα κράτη μέλη οι 
οικότοποι για τους οποίους φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη. 

Στο παράρτημα Δ παρατίθενται παραδείγματα συστάσεων για τη διαχείριση κάθε 
σημαντικού τύπου οικοτόπου του παραρτήματος Ι που συνδέεται με τη γεωργία. Οι 
συστάσεις δεν έχουν δογματικό χαρακτήρα και η διαχείριση θα πρέπει να προσαρμόζεται 
στις εθνικές και τοπικές συνθήκες και στόχους, αξιοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες 
τοπικές γνώσεις.  

Στο παράρτημα Ε παρατίθενται 27 περιπτωσιολογικές μελέτες οι οποίες αφορούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορα κράτη μέλη για τη 
διαχείριση γεωργικών γαιών κατά τρόπο που προάγει τη διατήρηση των οικοτόπων και των 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Η γεωργία ανά τους αιώνες  

Οι διάφορες γεωργικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς στην Ευρώπη 
επηρέασαν βαθιά την ευρωπαϊκή ύπαιθρο, δημιουργώντας ένα σύνθετο μωσαϊκό 
ημιφυσικών οικοτόπων που είναι πολύ χαρακτηριστικοί του σημερινού τοπίου. Οι 
οικότοποι αυτοί συγκαταλέγονται δε μεταξύ των παραγόντων που έχουν συμβάλει στη 
διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ευρωπαϊκής υπαίθρου, τόσο από πολιτιστικής 
άποψης όσο και σε επίπεδο βιοποικιλότητας.  Επί του παρόντος, σχεδόν το ήμισυ του 
εδάφους της ΕΕ είναι γεωργική γη, ενώ η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική 
οικονομική δραστηριότητα στις περισσότερες αγροτικές περιοχές. Διατηρεί δε την ύπαιθρο 
ζωντανή και συμβάλλει καθοριστικά στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.   
 
Στο πέρασμα των ετών, έχουν επέλθει, όπως ήταν φυσικό, μείζονες αλλαγές στη γεωργία. 
Από τη δεκαετία του 1950, οι γεωργοί ενθαρρύνονταν να εντατικοποιήσουν και να 
εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές πρακτικές τους όπου ήταν δυνατό προκειμένου να αυξήσουν 
τις σοδειές τους και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα. Ξεκίνησε έτσι η εισαγωγή 
μονοκαλλιεργειών, η διεύρυνση των αγρών, η επέκταση των κτηνοτροφικών μονάδων και η 
χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.  Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί ή να 
μετατραπεί τα τελευταία 60 χρόνια ένα σημαντικό μέρος των εκτάσεων γης όπου 
εφαρμόζονταν συστήματα εκτατικής γεωργίας. 
 
Εντούτοις, σε αυτή τη διαδικασία εντατικοποίησης και εκμηχάνισης δεν υποβλήθηκε το 
σύνολο της γεωργικής γης. Σε πολλά μέρη της ΕΕ, το τοπικό ανάγλυφο δεν επιτρέπει την 
εφαρμογή τέτοιων εντατικών πρακτικών. Οι πλαγιές μπορεί να είναι πολύ απότομες, το 
έδαφος πολύ άγονο, η περιοχή πολύ απομακρυσμένη, κ.λπ. Επίσης, τα τοπικά πρότυπα 
διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατανομής της γης δυσχεραίνουν την 
εισαγωγή τόσο σημαντικών αλλαγών σε επίπεδο γεωργίας.  
 
Ως εκ τούτου η γεωργική εκμετάλλευση σημαντικών τμημάτων της ΕΕ εξακολουθεί να 
γίνεται, επί του παρόντος, με περισσότερο εκτατικό τρόπο καλά προσαρμοσμένο στις 
τοπικές συνθήκες, και κατά κανόνα από ντόπιους μικροκαλλιεργητές παρά από μεγάλες 
γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητοι σε αριθμούς. 
Οι μικροκαλλιεργητές και οι επιχειρήσεις εκτατικής γεωργίας μικρής κλίμακας 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των 14 εκατ. γεωργών της ΕΕ.  
 
Αν και δεν είναι εξίσου παραγωγικά με τις σύγχρονες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεγάλης 
κλίμακας, τα εν λόγω γεωργικά συστήματα εξακολουθούν, εντούτοις, να αποτελούν ζωτικό 
στοιχείο του κοινωνικο-οικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών της ΕΕ και 
διαδραματίζουν, συνεπώς, καίριο ρόλο στους κόλπους της ΕΕ από κοινωνικής, οικονομικής 
και περιβαλλοντικής σκοπιάς.  Συνιστούν σημαντική πηγή απασχόλησης και εισοδήματος 
σε τοπικό επίπεδο, καθώς αποτρέπουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση της υπαίθρου και 
βοηθούν να διατηρηθούν ζωντανές οι αγροτικές κοινότητες. Για πολλές απομακρυσμένες 
αγροτικές περιοχές, αποτελούν επίσης ζωτικής σημασίας πηγή εφοδιασμού με τρόφιμα και 
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προϊόντα, και συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της πλούσιας και ποικίλης 
βιοποικιλότητας της Ευρώπης. 
 
Εντούτοις, παρά την κοινωνικοοικονομική σπουδαιότητα των γεωργικών επιχειρήσεων που 
τελούν υπό εκτατική διαχείριση, η βιωσιμότητά τους καθίσταται ολοένα και πιο επισφαλής 
στο πέρασμα των ετών. Σε πολλά μέρη της ΕΕ, οι γεωργοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τη γη τους και να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος σε άλλους τόπους, 
γεγονός που είχε ολέθριες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για τις αγροτικές περιοχές 
που άφησαν πίσω. Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές περιοχές της ΕΕ επλήγησαν από την 
εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας. Εικάζεται δε ευλόγως ότι η εγκατάλειψη της 
γεωργικής γης στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα των περιοχών εκτατικής βόσκησης, θα 
συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες.  
 
Η εγκατάλειψη της γης μετριάζεται σε κάποιο βαθμό από την Κοινή Γεωργική Πολιτική 
(ΚΓΠ), η οποία στηρίζει γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον καθώς και 
αγροτικές κοινότητες σε γεωργικές περιοχές οριακής απόδοσης/χαμηλότερης 
παραγωγικότητας, και επίσης απαιτεί από τους κατόχους γης να διατηρούν τη γεωργική γη 
σε «καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση» προκειμένου να λαμβάνουν ενισχύσεις 
μέσω της ΚΓΠ. 
 
1.2 Μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής  

Οι γεωργοί που διαχειρίζονται τη γη τους με τρόπο που συνάδει με, και συντηρεί, το 
φυσικό περιβάλλον είναι σημαντικό να λαμβάνουν τη δέουσα αναγνώριση από την 
κοινωνία. Όπως προαναφέρεται, δεν συμβάλλουν απλώς καθοριστικά στη διατήρηση του 
κοινωνικοοικονομικού ιστού και της ποιότητας του περιβάλλοντος των αγροτικών 
περιοχών της Ευρώπης, αλλά παρέχουν επιπλέον ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών στην κοινωνία. 
 
Αυτός ο σημαντικός ρόλος θα πρέπει να αποτυπώνεται σε, και να υποστηρίζεται από, 
κατάλληλες πολιτικές δεσμεύσεις σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, καίριο 
ρόλο διαδραματίζει επίσης η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις 
που πραγματοποιήθηκαν στο πέρασμα των ετών αναγνώριζαν κάθε φορά και περισσότερο 
τη σημασία της παροχής στήριξης και κινήτρων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της 
γεωργικής κοινότητας, ιδίως δε μέσω της ενίσχυσης των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης του 
δεύτερου πυλώνα. Στόχος ήταν, μεταξύ άλλων, να βοηθηθούν οι γεωργοί που ζουν και 
εργάζονται σε δύσκολες γεωργικές συνθήκες να διατηρήσουν την οικονομική τους 
βιωσιμότητα και να συνεχίσουν να παράγουν περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα που 
συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον.   
 
Επιπλέον, η αποσύνδεση των γεωργικών επιδοτήσεων από την παραγωγή και η 
συμπερίληψη κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης στην ΚΓΠ παρείχαν στους γεωργούς την 
ευκαιρία να ανταποκριθούν ευκολότερα στις συνθήκες της αγοράς, τηρώντας παράλληλα 
τα βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. 
 
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναχαιτιστεί η γενικότερη τάση που παρατηρείται προς την 
εντατικοποίηση και την ενίσχυση της εξειδίκευσης και της εκμηχάνισης (ιδίως δε στα 
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νεότερα κράτη μέλη, όπου οι δομές και τα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης 
εξακολουθούν να αλλάζουν ανταποκρινόμενα στις δυνάμεις της αγοράς), όμως στη 
σημερινή κοινωνία υπάρχει επίσης ισχυρή πολιτική απαίτηση, ιδίως δε όταν 
χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια, να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι 
γεωργοί δεν είναι απλώς παραγωγοί τροφίμων αλλά επίσης φρουροί της ευρωπαϊκής 
υπαίθρου, που παρέχουν ευρύ φάσμα οικοσυστημικών προϊόντων και υπηρεσιών προς 
όφελος της κοινωνίας συνολικά και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης.  
 
Συνεπώς, ο καίριος ρόλος των γεωργών που διαχειρίζονται τη γη τους με τρόπο 
περιβαλλοντικά ορθό και καλά προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες δεν πρέπει να 
παραβλέπεται στην προσπάθεια για ολοένα μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης και της 
παραγωγικότητας.  
 
1.3 Πολιτικές δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών για τη βιοποικιλότητα 

Η γεωργία έχει συμβάλει σημαντικά στη βιοποικιλότητα, χάρη στις ποικίλες παραδοσιακές 
μορφές γεωργίας που εφαρμόστηκαν ανά τους αιώνες οι οποίες συντέλεσαν στην 
ανάπτυξη ενός πολυσύνθετου μωσαϊκού ημιφυσικών οικοτόπων στο τοπίο,  το οποίο, με τη 
σειρά του, προσέλκυσε μεγάλη ποικιλία ειδών της πανίδας και της χλωρίδας. Κάποια είδη 
είναι πολύ γνωστά, όπως η ορτυκομάνα (Crex crex) και ο λευκοπελαργός (Ciconia ciconia), 
όμως σε αυτούς τους ημιφυσικούς οικοτόπους ευδοκίμησαν και μυριάδες άλλα, λιγότερο 
γνωστά, είδη, όπως η γαλάζια πεταλούδα του είδους Maculinea nausithous και πολλά είδη 
ορχιδέας. 
 
Η μακροπρόθεσμη επιβίωση των εν λόγω ειδών εξαρτάται πλέον εξ ολοκλήρου από 
συστήματα και πρακτικές εκτατικής γεωργίας ειδικά προσαρμοσμένα στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Τα τελευταία 50 χρόνια, ωστόσο, η βιοποικιλότητα της γεωργικής γης έχει 
μειωθεί δραματικά λόγω των συνδυασμένων επιπτώσεων της εντατικοποίησης της 
γεωργίας και της εγκατάλειψης της γης.  Σήμερα, έχει απομείνει μόνο το 15-25% περίπου 
των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας στις οποίες εφαρμοζόταν παλαιότερα εκτατική 
γεωργία. Οι πληθυσμοί πτηνών των γεωργικών γαιών, επίσης, ελαττώθηκαν κατά 50% 
περίπου από τη δεκαετία του 1980, αλλά στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν, ενώ οι 
πληθυσμοί πεταλούδας των γεωργικών γαιών ελαττώθηκαν κατά 70% από το 1990 και 
μέχρι στιγμής δεν δείχνουν σημεία ανάκαμψης (Van Swaay et al, 2010). 
 
Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανησυχητική μείωση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, τα 
κράτη μέλη της ΕΕ υιοθέτησαν δύο βασικές νομοθετικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ – την 
οδηγία για τους οικοτόπους7 και την οδηγία για τα πτηνά8 – με γνώμονα τη διατήρηση των 
πολυτιμότερων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 
κατανομής τους εντός της ΕΕ. Ο γενικός στόχος της οδηγίας για τα πτηνά είναι η διατήρηση 
και αποκατάσταση των πληθυσμών όλων των ειδών άγριων πτηνών που απαντούν στο 
φυσικό περιβάλλον της ΕΕ σε ένα επίπεδο που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή 

                                                      
7 Οδηγία 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας. Κωδικοποιημένη έκδοση 1. 1. 2007. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, 
κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:EL:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EL:PDF
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τους. Η οδηγία για τους οικοτόπους έχει μεν παρόμοιους στόχους με την οδηγία για τα 
πτηνά, όμως αφορά στοχευμένα ορισμένα είδη εκτός των πτηνών, καθώς και ορισμένους 
τύπους οικοτόπων.  
 
Οι δύο οδηγίες δεν καλύπτουν όλα τα είδη φυτών και ζώων στην Ευρώπη (δηλαδή όλη τη 
βιοποικιλότητα της ΕΕ). Εστιάζουν, αντιθέτως, σε ένα υποσύνολο περίπου 2.000 ειδών (από 
τα περίπου 100.000 ή περισσότερα είδη που απαντούν στην Ευρώπη), τα οποία είναι τόσο 
σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση σε τέτοιο βαθμό που επείγει άμεσα η προστασία τους 
προκειμένου να αποτραπεί η εξαφάνισή τους. Τα είδη αυτά αναφέρονται συνήθως ως είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος ή ενωσιακής σημασίας. 
 
Οι δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να κάνουν κάτι περισσότερο από το να 
μεριμνούν απλώς για την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης των εν λόγω ειδών και 
τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος: οφείλουν επιπλέον να λαμβάνουν μέτρα που 
διασφαλίζουν την ικανοποιητική κατάσταση διατήρησής τους σε ολόκληρη την περιοχή 
φυσικής κατανομής τους εντός της ΕΕ. Το γεγονός ότι ένας οικότοπος ή ένα είδος δεν 
απειλείται (ήτοι, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο άμεσης εξαφάνισης) δεν σημαίνει απαραιτήτως 
ότι τελεί υπό ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.  
 
Οι δύο αυτές οδηγίες της ΕΕ για τη φύση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της 
πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Το 2012, η ΕΕ έθεσε ως στόχο της την ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ 
μέχρι το 2020, και την αποκατάστασή τους στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση 
της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.   
 
Ο στόχος αυτός αντικατοπτρίζει την ισχυρή πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και θέτει τη βιοποικιλότητα στις προτεραιότητες της 
πολιτικής ατζέντας.  Η ενισχυμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα9, που εγκρίθηκε 
το 2012, προσδιορίζει έξι σημαντικούς τομείς-στόχους στους οποίους απαιτείται η 
ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των κυριότερων παραγόντων που ασκούν πιέσεις 
στη φύση και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες της ΕΕ. Ένας από τους έξι αυτούς στόχους 
είναι η αύξηση της συνεισφοράς της γεωργίας και της δασοκομίας στη βιοποικιλότητα. 
 

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 

Στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 είναι η ανάσχεση της 
υποβάθμισης της κατάστασης όλων των ειδών και οικοτόπων που εμπίπτουν στη νομοθεσία της ΕΕ 
για την προστασία της φύσης και η επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασής 
τους. Με τη στρατηγική επιδιώκεται πληρέστερη ένταξη σε βασικούς τομείς, κυρίως μέσω στόχων 
και μέτρων για την ενίσχυση της θετικής συμβολής του γεωργικού, του δασικού και του αλιευτικού 
τομέα στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας. Όσον αφορά τη γεωργία, στην 
επίτευξη του εν λόγω στόχου θα συμβάλουν τα μέσα που ήδη προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Η 
στρατηγική επιδιώκει ακόμη να βελτιώσει τη συνεκτικότητα των τόπων Natura 2000 και του 
ευρύτερου περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης πράσινων υποδομών.  

Ειδικός στόχος 1 

                                                      
9 Το πλήρες κείμενο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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Ανάσχεση της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των ειδών και οικοτόπων που εμπίπτουν στη 
νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης και επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης βελτίωσης 
της κατάστασής τους, ώστε μέχρι το 2020 και σε σύγκριση με τις τρέχουσες εκτιμήσεις: (i) να έχουν 
αυξηθεί οι διενεργούμενες βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους εκτιμήσεις οικοτόπων και 
εκτιμήσεις ειδών, από τις οποίες προκύπτει βελτιωμένη κατάσταση διατήρησης, κατά 100% και 
50%, αντίστοιχα, και (ii) να έχουν αυξηθεί κατά 50% οι διενεργούμενες βάσει της οδηγίας για τα 
πτηνά εκτιμήσεις ειδών από τις οποίες προκύπτει σταθερή ή βελτιωμένη κατάσταση.  

Ειδικός στόχος 2 
Μέχρι το 2020, διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν, με 
τη δημιουργία πράσινης υποδομής και την αποκατάσταση τουλάχιστον του 15% των 
υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. 

Ειδικός στόχος 3 
Α) Γεωργία: Μέχρι το 2020, μεγιστοποίηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων – σε όλο το φάσμα των 
βοσκοτόπων, εκτάσεων αρόσιμης γης και μόνιμων καλλιεργειών – οι οποίες υπάγονται σε μέτρα 
σχετιζόμενα με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ώστε να 
εξασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας και να επέλθει μετρήσιμη βελτίωση, αφενός της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων που εξαρτώνται ή επηρεάζονται από τη γεωργία 
και, αφετέρου, της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών, σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς 
2010 της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη συμβολή στην ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει επίσης ότι η αποτελεσματική διαχείριση και 
αποκατάσταση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 είναι καίριας σημασίας για 
την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020. 
 
1.4 Το δίκτυο Natura 2000  

Βασική συνιστώσα των οδηγιών για τη φύση είναι η δημιουργία δικτύου Natura 2000 σε 
επίπεδο ΕΕ, το οποίο αποτελείται από τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και ειδικές ζώνες 
διατήρησης (ΕΖΔ), όπως καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και 
από ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) όπως καθορίζονται δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά 
(αναφέρονται από κοινού ως τόποι Natura 2000). Ο τρόπος διαχείρισης και προστασίας 
των τόπων αυτών εξηγείται περαιτέρω στο κεφάλαιο 3.  

Έως σήμερα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 περισσότεροι από 26 000 τόποι. 
Συνολικά καλύπτουν περίπου το 18% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ καθώς και σημαντικές 
θαλάσσιες περιοχές.  Όμως το δίκτυο Natura 2000 δεν είναι ένα σύστημα αυστηρά 
προστατευόμενων περιοχών. Αντίθετα, υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση: μια προσέγγιση 
που αναγνωρίζει πλήρως ότι οι άνθρωποι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φύσης και 
ότι οι δύο πλευρές αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται.  
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1.5 Σύμπραξη μεταξύ γεωργών και κοινωνίας  

Η σημασία των γεωργών για το δίκτυο Natura 2000 αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι 
γεωργικές γαίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των συνολικών εκτάσεων γης που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000. Επειδή το υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας 
συμβαδίζει συνήθως με χαμηλή γεωργική παραγωγικότητα, οι περισσότερες εκτάσεις 
γεωργικής γης στο δίκτυο Natura 2000 βρίσκονται σε γεωργικές περιοχές οριακής 
απόδοσης. Τυπικά παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, οι αλπικοί λειμώνες και 
βοσκότοποι, οι στεπικές πεδιάδες, οι ανοικτοί ρεικότοποι και τα υγρολίβαδα.  
 
Σε κάποιες από τις περιοχές αυτές, τα υφιστάμενα γεωργικά συστήματα και πρακτικές είναι 
ενδεχομένως ήδη συμβατά με τη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων για τα οποία 
χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000, και η έμφαση δίδεται πλέον στην εξεύρεση 
τρόπων για να δοθεί συνέχεια στη στήριξη των εν λόγω γεωργικών πρακτικών και να 
αναγνωριστούν δεόντως οι γεωργοί που τις εφαρμόζουν. Σε άλλες, οι παραδοσιακές 
γεωργικές πρακτικές έχουν ενδεχομένως ήδη εγκαταλειφθεί ή μετατραπεί σε άλλη μορφή 
καλλιέργειας λιγότερο συμβατή με τη φύση, περίπτωση στην οποία επιβάλλεται να 
βρεθούν τρόποι εκ νέου εφαρμογής συμβατών γεωργικών συστημάτων ή προσαρμογής 
των υφιστάμενων πρακτικών ούτως ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν ξανά στη 
διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα οποία 
χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000.  
 
Απαιτείται επομένως η υιοθέτηση προσέγγισης στενής σύμπραξης μεταξύ των οικείων 
γεωργών, των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για τις συναφείς με τη γεωργία και τη 
φύση πολιτικές, και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. Στο παρόν έγγραφο 
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καθοδήγησης επιχειρείται να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να αναπτυχθεί η 
σύμπραξη αυτή ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά προς όφελος όλων. Το έγγραφο 
προβαίνει σε επισκόπηση των κύριων ζητημάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον 
αφορά τη σχέση μεταξύ γεωργίας και δικτύου Natura 2000, και παρέχει διάφορες 
πρακτικές ιδέες, παραδείγματα και συστάσεις για τη διαχείριση της γεωργικής γης στους 
τόπους Natura 2000, με βάση εμπειρίες ορθών πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ.  
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2. Η ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 

 
Τι περιλαμβάνει το παρόν κεφάλαιο; 
Στο παρόν κεφάλαιο παρέχεται επισκόπηση του ρόλου που διαδραματίζουν τα διάφορα 
γεωργικά συστήματα και πρακτικές στη στήριξη της διατήρησης των οικοτόπων και των 
ειδών του δικτύου Natura 2000. Περιγράφονται συνοπτικά τα είδη γεωργικής γης που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και προσδιορίζονται οι οικότοποι και τα είδη που 
προστατεύονται από τις δύο οδηγίες της ΕΕ για τη φύση και συνδέονται συγκεκριμένα με 
γεωργικές πρακτικές. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται ακόμη οι κύριες πιέσεις και απειλές 
που υφίστανται σε γεωργικά πλαίσια και οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες πτυχές 
διαχείρισης της γεωργίας μπορούν να επηρεάσουν τη διατήρησή τους. 

 
 
2.1 Ποια είδη γεωργικής γης περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000;  

Τα γεωργικά οικοσυστήματα10 αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 38% της συνολικής 
έκτασης του δικτύου Natura 2000 στην ΕΕ (EEA, 2010), και οι τόποι Natura 2000 
περιλαμβάνουν το 10,6% (ήτοι 22,2 εκατ. εκτάρια) της συνολικής γεωργικής γης των 27 
χωρών της ΕΕ (βλ. σχήμα 2.1). 

Σχήμα 2.1  Ποσοστά γεωργικής γης εντός του δικτύου Natura 2000 
Σημείωση: τα ποσοστά χρησιμοποιημένης γεωργικής γης (ΧΓΕ) του δικτύου Natura 2000 
υπολογίστηκαν με χρήση των κατηγοριών εδαφοκάλυψης βάσει καταλόγου Corine. Πηγή: European 
Commission, 2013a.  
 

                                                      
10 Στην παρούσα ενότητα, ο όρος «γεωργικά οικοσυστήματα» περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εδαφοκάλυψης 
βάσει καταλόγου Corine (CLC): 

- Τακτικά καλλιεργούμενη γη, η οποία περιλαμβάνει μη αρδευόμενες εκτάσεις αρόσιμης γης (κατηγορία CLC 211), 
μόνιμα αρδευόμενες εκτάσεις (212), ορυζώνες (213), αμπελώνες (221), φυτείες οπωροφόρων δέντρων και θάμνων 
σαρκωδών καρπών (222), ελαιώνες (223), βοσκότοπους (231) και ετήσιες καλλιέργειες που συνδέονται με μόνιμες 
καλλιέργειες (241). 

- Γη μεικτής καλλιέργειας: πολύπλοκα πρότυπα καλλιέργειας (242), γεωργική έκταση με μεγάλα τμήματα φυσικής 
βλάστησης (243) και αγροδασοκομικές εκτάσεις (244). 

- ημιφυσικές περιοχές με πιθανή εφαρμογή πρακτικών εκτατικής γεωργίας: φυσικοί βοσκότοποι (321), βάλτοι και 
ρεικότοποι (322), σκληρόφυλλη βλάστηση (323). 



 

 12 

 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «γεωργική γη» που χρησιμοποιείται στο παρόν πλαίσιο 
είναι πολύ ευρύτερος από την περιοχή που χαρακτηρίζεται ως χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση σε άλλα πλαίσια, όπως στις κοινοτικές έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και στις στατιστικές φυτικών προϊόντων11. 

Η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους της γεωργικής γης που περιλαμβάνεται στο δίκτυο 
Natura 2000 γίνεται από συστήματα εκτατικής γεωργίας, και συνεπώς η μακροπρόθεσμη 
ύπαρξη του δικτύου εξαρτάται στενά από τη συνέχιση αυτών των συστημάτων γεωργική 
εκμετάλλευσης (βλ. πλαίσιο 2.1). Η έμφαση δίδεται στην προώθηση θετικών μέτρων 
διατήρησης στο πλαίσιο των γεωργικών συστημάτων τα οποία να είναι βιώσιμα τόσο από 
οικολογικής όσο και από οικονομικής άποψης. Τα συστήματα ήπιας γεωργικής 
εκμετάλλευσης που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 αναπτύχθηκαν κατά κανόνα 
στο πέρασμα του χρόνου, με τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων και τις γεωργικές 
πρακτικές να είναι σε μεγάλο βαθμό προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Γενικά, 
περιλαμβάνουν:  

o κτηνοτροφικά συστήματα στα οποία οι κτηνοτροφικές εκτάσεις αποτελούνται κυρίως 
από ημιφυσική βλάστηση όπως, μεταξύ άλλων, βοσκότοπους, χερσότοπους και λόχμες·  

                                                      
11 Στις κοινοτικές έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS), ως χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) νοείται η συνολική έκταση που καταλαμβάνουν η αρόσιμη γη, οι μόνιμοι βοσκότοποι, οι μόνιμες 
καλλιέργειες και οι οικογενειακοί κήποι που χρησιμοποιούνται από την εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από τον τύπο 
γαιοκτησίας ή από το εάν χρησιμοποιούνται ως μέρος κοινόχρηστης δημοτικής γης. Στη ΧΓΕ δεν περιλαμβάνονται οι μη 
χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις, οι δασικές εκτάσεις και η γη που καταλαμβάνεται από κτίρια, αυλές, δρόμους, 
μικρές λίμνες, κ.λπ. Η ΧΓΕ ορίζεται και στο πλαίσιο των στατιστικών φυτικών προϊόντων (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 
του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1990 και κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 της 5ης Απριλίου 1993) αντίστοιχα ως 1) 
έκταση που καλλιεργείται με σιτηρά, για καθεμία από τις ομάδες σιτηρών, καθώς και για κάθε σιτηρό (κατά τα 
αναφερόμενα στα παραρτήματα), των οποίων η ετήσια παραγωγή υπερβαίνει τους 50.000 τόνους και ως 2) 
καλλιεργούμενες εκτάσεις αρόσιμης γης, μόνιμες καλλιέργειες, μόνιμοι λειμώνες και άλλα τμήματα χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης εκτός της αρόσιμης γης (εκτάσεις αφιερωμένες σε άλλα φυτικά προϊόντα εκτός των σιτηρών). Στους 
μόνιμους λειμώνες περιλαμβάνονται και τα τμήματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που βρίσκονται εκτός των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επί του παρόντος, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της ΧΓΕ που βασίζεται στις έρευνες 
για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ΧΓΕ που βασίζεται στις στατιστικές φυτικών προϊόντων λόγω 
των διαφορετικών ορισμών που περιέχουν. 
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o συστήματα ήπιας εκμετάλλευσης αρόσιμης γης (για παράδειγμα σε άγονα εδάφη, σε 
ξηρά ή υφάλμυρα εδάφη ή εδάφη κορεσμένα σε νερό ή σε απομακρυσμένες 
τοποθεσίες), συχνά εκ περιτροπής με ημιφυσική βλάστηση σε αγρανάπαυση·  

o μόνιμες καλλιέργειες ήπιας έντασης, όπως παλαιούς οπωρώνες και ελαιώνες των 
οποίων η διαχείριση γίνεται με παραδοσιακό τρόπο· και  

o μεικτά γεωργοκτηνοτροφικά συστήματα με αροτραίες και/ή μόνιμες καλλιέργειες από 
κοινού με κτηνοτροφική δραστηριότητα. Τέτοιου είδους γεωργικά συστήματα 
περιλαμβάνουν επίσης γεωργικές γαίες με πολυποίκιλο μωσαϊκό καλλιεργητικών 
πρακτικών ήπιας έντασης και πολύτιμων χαρακτηριστικών του τοπίου, που μπορούν να 
στηρίξουν την υψηλή βιοποικιλότητα των ειδών.  

 
Συστήματα ήπιας κτηνοτροφίας απαντούν συχνά σε τόπους Natura 2000, καθώς 
συμβάλλουν στη διατήρηση μεγάλων εκτάσεων ημιφυσικών βοσκότοπων και λειμώνων, 
χερσότοπων και λοχμών, οι οποίες φιλοξενούν πολλά είδη φυτών και ζώων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, και διαμορφώνουν το τοπίο των υψιπέδων, των ορεινών περιοχών, καθώς 
και άλλων περιοχών της ΕΕ. Είδη όπως η μαρμότα των Άλπεων (Marmota marmot 
latirostris) και σπάνια είδη πεταλούδας (π.χ. τα είδη Colias myrmidone και Erebia calcaria) 
απαντούν σε ορεινούς βοσκότοπους και λειμώνες εκτατικής βόσκησης. 

Συστήματα ήπιας εκμετάλλευσης αρόσιμης γης, όπως στεπικές περιοχές ξηρικής 
καλλιέργειας σιτηρών, χαρακτηρίζονται συχνά ως τόποι Natura 2000 διότι συντηρούν 
σπάνια και ιδιαίτερα απειλούμενα είδη ζιζανίων που ευδοκιμούν σε αρόσιμη γη, 
θηλαστικά όπως το ρουμανικό χάμστερ (Mesocricetus newtoni) και ο λαγόγυρος 
(Spermophilus citellus), και μεγάλους πληθυσμούς ορισμένων παγκοσμίως απειλούμενων 
πτηνών όπως, μεταξύ άλλων, ο αγριόγαλος (Otis tarda) και το κιρκινέζι (Falco naumanni). Η 
αγρανάπαυση ή η παύση καλλιέργειας που εφαρμόζεται στο πλαίσιο αυτών των 
συστημάτων εκμετάλλευσης αρόσιμης γης αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της φυσικής 
αξίας τους, όπως και η αραιή και ετερογενής δομή της βλάστησης τόσο των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων όσο και της γης υπό αγρανάπαυση. 

 

Τα συστήματα ήπιας δασολιβαδικής εκμετάλλευσης που συνδυάζουν αροτραίες 
καλλιέργειες και εκτάσεις βόσκησης με δέντρα, όπως τα συστήματα dehesa και montado, 
είναι γεωργικά συστήματα με μοναδικά χαρακτηριστικά που συντηρούν πολλά είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως τη σαύρα του είδους Lacerta schreiberi και τον ισπανικό 
βασιλαετό (Aquila adalberti). 

Μόνιμες καλλιέργειες ήπιας έντασης, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οπωρώνες 
φρούτων και καρυοκάρπων, ελαιώνες και αμπελώνες, απαντούν συχνά σε περιοχές Natura 
2000, καθώς η πλούσια διάρθρωσή τους, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μωσαϊκά 
αναβαθμίδων, φυτικών φρακτών, λειμώνων και λοιπών χαρακτηριστικών ημιφυσικής 
βλάστησης, συνιστά κατάλληλο οικότοπο για πολλά είδη που συνδέονταν αρχικά με 
ανοικτούς δασώδεις και/ή βραχώδεις οικοτόπους. Οι παραδοσιακοί οπωρώνες είναι 
κατάλληλοι για είδη ευρείας εξάπλωσης τα οποία απαιτούν σύμπλεγμα οικοτόπων, όπως ο 
χτενοτρίτωνας (Triturus cristatus), και για σαπροξυλικά έντομα που εξαρτώνται από την 
ύπαρξη ξύλων σε κατάσταση αποσύνθεσης, όπως το κολεόπτερο λέκανος ο κέρβος 
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(Lucanus cervus). Στις μόνιμες καλλιέργειες απαντούν πολλά είδη πτηνών, όπως η 
λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum). Νυχτερίδες όπως το είδος Rhinolophus hipposideros 
αναζητούν τροφή σε παραδοσιακούς οπωρώνες. Οι μόνιμες καλλιέργειες ήπιας έντασης 
είναι επίσης σημαντικές για τις ιδιότητες του τοπίου τους και τη σημασία τους από 
πολιτιστικής και ιστορικής άποψης. 

Κάποια είδη Natura 2000 απαντώνται επίσης σε εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές 
εκτάσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένοι διεθνώς σημαντικοί διαχειμάζοντες 
πληθυσμοί χήνας και κύκνου, όπως η ασπρομαγουλόχηνα (Branta leucopsis) και ο 
αγριόκυκνος (Cygnus cygnus), που αναζητούν τροφή κατά τη χειμερινή περίοδο σε εντατικά 
καλλιεργούμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλλιέργειες σιτηρών. Το ευρωπαϊκό 
χάμστερ ή κρικητός (Cricetus cricetus), το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της 
οδηγίας για τους οικοτόπους και χρήζει συνεπώς αυστηρής προστασίας δυνάμει του 
άρθρου 12, απαντά σε εκτάσεις αρόσιμης γης όπου υπάρχουν επαρκείς πόροι διατροφής 
και επαρκή καταφύγια σε καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών και παρυφές αγρών με 
άκοπη βλάστηση.  
 

Πλαίσιο 2.1 Η σχέση μεταξύ γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας και γεωργικής γης 
Natura 2000 

Η έννοια της γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ) έχει υιοθετηθεί ευρέως σε όλη την 
Ευρώπη στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής. Ως γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας νοούνται οι 
περιοχές της Ευρώπης όπου η γεωργία αποτελεί τη βασική (συνήθως την επικρατούσα) χρήση γης 
και όπου ευνοεί ή συνδέεται είτε με μεγάλη ποικιλία ειδών και οικοτόπων είτε με την παρουσία 
ειδών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον διατήρησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, ή με αμφότερες τις περιπτώσεις (Beaufoy & Cooper, 2008· Cooper et al, 
2007· Oppermann et al, 2012).  Στο πλαίσιο του εν λόγω ορισμού, προσδιορίζονται τρεις τύποι 
γεωργικής γης ΥΦΑ: 

 Τύπος 1: Γεωργική γη με υψηλό ποσοστό ημιφυσικής βλάστησης 

 Τύπος 2: Γεωργική γη με μωσαϊκό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ήπιας έντασης και φυσικών και 
διαρθρωτικών στοιχείων, όπως παρυφές αγρών, θαμνοστοιχίες, ξερολιθιές, τμήματα δασών ή 
λοχμών, ρυάκια, κ.λπ. 

 Τύπος 3: Γεωργική γη που ευνοεί σπάνια είδη ή μεγάλα ποσοστά ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων 
πληθυσμών.  

Στην πράξη, υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις γεωργικές περιοχές υψηλής 
φυσικής αξίας (ΥΦΑ) και τις γεωργικές γαίες του δικτύου Natura 2000, καθώς ο τρίτος τύπος 
γεωργικής γης ΥΦΑ προσδιορίστηκε με βάση πληροφορίες από το δίκτυο Natura 2000, καθώς και 
από τις σημαντικές ορνιθολογικές περιοχές (Important Bird Areas - IBA), τις κύριες περιοχές 
πεταλούδων (Prime Butterfly Areas - PBA) και άλλα κατάλληλα εθνικά σύνολα δεδομένων που 
αφορούν τη βιοποικιλότητα (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Paracchini et al, 2008). 

Οι δύο έννοιες είναι, πάντως, σαφώς διακριτές μεταξύ τους. Η γεωργική γη ΥΦΑ είναι ευρεία 
έννοια που καλύπτει το σύνολο της βιοποικιλότητας και δεν έχει νομική ισχύ, ενώ το δίκτυο Natura 
2000 δεσμεύεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.  Οι γεωργικές εκτάσεις εντάσσονται στο δίκτυο Natura 
2000 μόνο εάν είναι καίριας σημασίας για ένα ή περισσότερα από τα είδη και τους οικοτόπους της 
ΕΕ που προστατεύονται δυνάμει των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά (ήτοι, δεν 
εντάσσονται απαραιτήτως στο δίκτυο Natura 2000 όλες οι περιοχές όπου απαντούν τα είδη και οι 
οικότοποι – βλ. κεφάλαιο 3). Μετά την ένταξη στο δίκτυο Natura 2000, τα κράτη μέλη φέρουν τη 
νομική ευθύνη να διαχειρίζονται τους τόπους αυτούς κατά τρόπο που διασφαλίζει τη διατήρηση 
των ειδών και των τύπων οικοτόπων για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000. 
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Βλ. το κεφάλαιο 4 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών 
συστημάτων, των οικοτόπων και των ειδών. 
 
2.2 Ποιους οικοτόπους και ποια είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος αφορά ο παρών οδηγός;  

Πολλοί από τους οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος Natura 2000 που 
προστατεύονται από τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά εξαρτώνται από, ή 
συνδέονται με, γεωργικές πρακτικές (βλ. πίνακα 2.1). Σε αυτούς τους οικοτόπους και τα 
είδη εστιάζει συγκεκριμένα ο παρών οδηγός, στον οποίον αναφέρονται απλώς, για λόγους 
ευκολίας, ως «σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι» και «σημαντικά γεωργικά είδη».  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, 
στο δίκτυο Natura 2000 εντάσσονται μόνο οι τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη σημασία για 
αυτούς τους τύπους οικοτόπων και τα είδη, και όχι όλες οι περιοχές στις οποίες απαντούν 
οι εν λόγω οικότοποι και τα είδη. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.1, μόνο το 20%-30% 
της συνολικής έκτασης ορισμένων τύπων οικοτόπων προστατεύεται από το δίκτυο Natura 
2000. 
 
2.2.1 Σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος 
 
Στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τους οικοτόπους απαριθμούνται 58 τύποι οικοτόπων (εκ 
των οποίων οι 23 είναι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας12) οι οποίοι θεωρούνται 
σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι διότι εξαρτώνται από, ή συνδέονται με, πρακτικές 
εκτατικής γεωργίας. Οι εν λόγω τύποι οικοτόπων εμπίπτουν σε οκτώ ευρύτερες ομάδες 
οικοτόπων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013b), οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά ακολούθως. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες για κάθε τύπο οικοτόπου περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
Α. 
 
Πάνω από το ένα τρίτο αυτών των οικοτόπων (24) θεωρείται ότι εξαρτώνται εξ ολοκλήρου 
από κατάλληλες γεωργικές πρακτικές (Halada et al, 2011). Πρόκειται για οικοτόπους όπου 
η σύνθεση των ειδών έχει προκύψει από μια διαδικασία επιλογής πολλών δεκαετιών ή 
αιώνων και αντικατοπτρίζει τόσο τις συνθήκες του τόπου όσο και τον τύπο και την ένταση 
της ανθρώπινης διαχείρισης. Τόσο η παύση της εν λόγω διαχείρισης όσο και οι σημαντικές 
μεταβολές που επέρχονται στην ένταση της διαχείρισης συνεπάγονται (μη αναστρέψιμες 
συνήθως) αλλαγές στη διάρθρωση των οικοτόπων και στη σύνθεση των ειδών.  
 
Οι άλλοι 34 οικότοποι θεωρείται ότι τελούν υπό μερική εξάρτηση, διότι η διαχείριση είτε 
παρατείνει την ύπαρξη του οικοτόπου παρεμποδίζοντας τη διαδικασία διαδοχής, είτε 
διευρύνει/διατηρεί μια διευρυμένη περιοχή κατανομής των οικοτόπων. Ορισμένοι 
οικότοποι τελούν υπό μερική εξάρτηση μόνο για ορισμένους υπο-τύπους ή για μέρος της 
κατανομής τους. Από κάθε γεωργική χρήση θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως μόνο 

                                                      
12 Η οδηγία για τους οικοτόπους προσδιορίζει ένα υποσύνολο 72 οικοτόπων του παραρτήματος Ι ως τύπους οικοτόπων 
προτεραιότητας, διότι διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν και διότι η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για αυτούς 
λόγω του μεγέθους του τμήματος της φυσικής κατανομής τους που περιλαμβάνεται στο έδαφος της ΕΕ. Ομοίως, ένα 
υποσύνολο ειδών του παραρτήματος ΙΙ προσδιορίζονται ως είδη προτεραιότητας διότι η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη 
ευθύνη για αυτά. 
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Αλίπεδα του Ατλαντικού με Limonium spp.  
(Φωτογραφία: Dr J.P. Doody) 

 
Ασβεστούχες σταθερές θίνες στην 

τοποθεσία Sefton Coast 
(Φωτογραφία: John Houston) 
 
 

 
Υγρά χέρσα εδάφη του Βόρειου Ατλαντικού 
στην τοποθεσία New Forest, Αγγλία 
(Φωτογραφία: Steve Humble) 

 
Θαμνότοπος «ματορράλ» με είδη του γένους 

Juniperus στην Κεντρική Ιταλία.  
(Φωτογραφία: Εθνικό πάρκο Foreste 

Casentinesi) 

κάποιοι ελάχιστοι τύποι σπάνιων πρωτογενών οικοτόπων στις πλέον ακραίες κλιματικές 
συνθήκες.  
 

o Παράκτιοι και αλοφυτικοί οικότοποι 

Εάν εγκαταλειφθεί η βόσκηση, η κατάσταση των 
παράκτιων αλιπέδων και των αλατούχων ελών γύρω 
από τον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τις 
βόρειες ακτές, όπου εφαρμοζόταν τακτικά η 
πατροπαράδοτη δραστηριότητα της βόσκησης, 
αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω της ανεξέλεγκτης 
βλάστησης. Στα αλίπεδα και τα αλατούχα έλη της 
ενδοχώρας ασκείται εποχική βόσκηση.  
 
o Παράκτιες και ενδοχωρικές θίνες 
 

Οι σταθερές θίνες με βοσκότοπους και λόχμες 
εξαρτώνται συνήθως από την εκτατική βόσκηση 
προκειμένου να αποτραπεί η διαδικασία διαδοχής και 
να διατηρηθεί ανοικτός ο οικότοπος. Η βιογενής 
άμμος «μαχάϊρ» (machair) είναι ένα ιδιαίτερο 
παράκτιο αμμώδες τοπίο που έχει αναπτυχθεί μέσα 
από αιώνες ήπιας βόσκησης και εκ περιτροπής 
καλλιέργειας. Οι ενδοχωρικές θίνες και οι αμμώδεις 
χερσότοποι με λειμώνες και λόχμες έχουν ανάγκη από 
μεγάλης κλίμακας εκτατική βόσκηση ή χορτοκοπή και 
από μικρής κλίμακας διαταράξεις προκειμένου να 
διατηρήσουν ένα ορισμένο επίπεδο διατάραξης και να 
περιορίσουν τις λόχμες. 
 
o Εύκρατα και βόρεια χέρσα εδάφη και λόχμες 
 

Τα ξηρά χέρσα εδάφη είναι ημιφυσικοί οικότοποι που 
προέρχονται από δασικές εκτάσεις με μακρύ ιστορικό 
βόσκησης και καύσης. Από πολύ παλιά 
χρησιμοποιούνταν ως μόνιμοι λειμώνες στο πλαίσιο 
μεικτών γεωργικών συστημάτων. Παρείχαν επίσης 
καύσιμα, υλικά στρωμνής για τους στάβλους, 
χειμερινή χορτονομή, υλικά για την κατασκευή 
αχυροσκεπών, αλλά και υλικά για την κατασκευή 
οδών. Εκτατική βόσκηση ασκείται επίσης ενίοτε στα 
υγρά χέρσα εδάφη, τα οποία, όμως, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις βλάβες που προκαλεί η 
υπερβόσκηση. Βόσκηση ασκείτο από πολύ παλιά και 
στα αλπικά χέρσα εδάφη με τη μορφή της εποχιακής 
μετακίνησης ποιμνίων, καθώς και από άγρια είδη 
ζώων βοσκής. Στα βόρεια χέρσα εδάφη βόσκουν 
τάρανδοι. 
 
o Λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση (matorral) 
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Πλούσιοι σε είδη βοσκότοποι στην Τσεχική 
Δημοκρατία (Φωτογραφία: Διοίκηση εθνικού πάρκου 
Krkonoše) 

 
Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες με εριοφόρο 
(Φωτογραφία: Viera Šefferová Stanová) 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water

 
Ασβεστόφιλες πλάκες στην τοποθεσία Burren 
(Ιρλανδία) 
(Φωτογραφία: Sharon L. Parr) 

Οικότοποι αποτελούμενοι από λόχμες με σκληρόφυλλη βλάστηση εντοπίζονται γύρω από 
τη Μεσόγειο. Κάποια λίγα τμήματα φυσικής βλάστησης καταλαμβάνουν τοποθεσίες με 
ακραίες συνθήκες, και θα πρέπει να παραμείνουν ανέγγιχτα. Οι περισσότερες τοποθεσίες, 
όμως, είναι δευτερογενείς οικότοποι που έχουν σχηματιστεί από την καταστροφή 
δρυοδασών και από διαδοχικούς αιώνες ελεύθερης βόσκησης αιγοπροβάτων και τακτικής 
καύσης. Για παράδειγμα, οι λοχμώδεις διαπλάσεις με Juniperus σε ασβεστούχους 
χερσότοπους ή λειμώνες απαντούν ευρέως σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ευρώπης, και 
βασίζονται στην εκτατική βόσκηση για να διατηρήσουν το μωσαϊκό λοχμών και 
βοσκότοπων που τις χαρακτηρίζει. 
 
o Φυσικοί και ημιφυσικοί λειμώνες 
 

Οι ευρωπαϊκές χλοώδεις διαπλάσεις αποτελούν 
ένα ευρύ φάσμα τύπων και υποτύπων, από 
φυσικούς λειμώνες με πολλή ξηρασία και αραιή 
βλάστηση μέχρι αλλουβιακούς λειμώνες και 
υγρούς λειμώνες με Molinia, και από αλπικούς 
βοσκότοπους μέχρι δρυμόφυτες φρυγανικές 
εκτάσεις (dehesas) με αειθαλή δρυ (Quercus) και 
στεπικούς λειμώνες. Αντίστοιχη είναι και η 
ποικιλία των συστημάτων και των παραδοσιακών 
πρακτικών διαχείρισης. Τη μεγαλύτερη κατανομή 
έχουν οι θεριζόμενοι λειμώνες. 
 
o Τυρφώνες και βάλτοι 

 

Οι περισσότεροι τυρφώνες παράγουν πολύ φτωχά και αραιά κτηνοτροφικά φυτά και είναι 
ευαίσθητοι στη βόσκηση, με συνέπεια να μην ασκείται η δραστηριότητα της βόσκησης σε 
πολλούς από αυτούς και, σε περίπτωση που ασκείται, να γίνεται με προσοχή και αυστηρό 
έλεγχο. Οι βάλτοι δεν χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για γεωργικούς σκοπούς, όμως 
ορισμένοι τύποι βάλτων οι οποίοι δεν έχουν πολύ νερό χρησιμοποιούνται για ελαφριά 
βόσκηση ή για τη συγκομιδή υλικών στρωμνής για τους στάβλους. 
 

o Βραχώδεις οικότοποι 
 

Στις ασβεστόφιλες πλάκες απαιτείται βόσκηση 
και/ή αραίωση των παραβλαστημάτων ώστε να 
διατηρούνται ανοιχτές. Τα ζώα βόσκουν σε αυτές 
καθώς αποτελούν τμήματα μωσαϊκών οικοτόπων 
με ημιφυσικούς λειμώνες και λόχμες. Οι 
βραχώδεις οικότοποι μπορεί επίσης να αποτελούν 
τμήματα ευρύτερων μωσαϊκών ημιφυσικών 
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Δασώδης βοσκότοπος στη Σουηδία  
(Φωτογραφία: Jens Johannesson) 

βοσκότοπων, για παράδειγμα αλπικών βοσκότοπων ή λειμώνων με βόρειο Alvar. 
 

o Δασώδεις βοσκότοποι και λειμώνες 
 

Οι δασώδεις φιννοσκανδιναβικοί βοσκότοποι και 
λειμώνες προέρχονται ουσιαστικά από τον 
κατακερματισμό εκτεταμένων παλαιότερα μεικτών 
γεωργοκτηνοτροφικών συστημάτων που 
συνδύαζαν τη βόσκηση με διάσπαρτα δέντρα και 
λόχμες, που συγκομίζονταν κατά παράδοση με 
σκοπό την παραγωγή χορτονομής για τα ζώα. 
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Πίνακας 2.1 - Σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος 

Υπόμνημα/πηγές: Γεωργ εξάρτ = εξάρτηση από τη γεωργία (από Halada et al (2011): 3 = Ολοκληρωτική 
εξάρτηση από τη διαχείριση της γεωργίας, 2 = Μερική εξάρτηση, 1 = μερική εξάρτηση αλλά μόνο για 
ορισμένους υπο-τύπους ή για μέρος της κατανομής. Προτεραιότητα = Καθεστώς προτεραιότητας σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι της οδηγίας για τους οικοτόπους. % N2K = τμήμα οικοτόπου που προστατεύεται εντός 
τόπων Natura 2000 όπως απαριθμούνται στο παράρτημα της έκθεσης με θέμα την κάλυψη οικοτόπων και 
ειδών από το δίκτυο Natura 2000 δυνάμει του άρθρου 17 (Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα 
(ETC-BD), 2008). % ΜΙΔ: Το τμήμα της έκτασης οικοτόπου* που τελεί υπό μη ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης υπολογίστηκε προσθέτοντας το συνολικό αποτέλεσμα κάθε αξιολόγησης οικοτόπου ανά κράτος 
μέλος και βιογεωγραφική περιοχή που είχε αξιολογηθεί ότι είναι συνολικά σε μη ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, και διαιρώντας στη συνέχεια το αποτέλεσμα με τη συνολική δηλωθείσα έκταση του οικοτόπου 
(βάση δεδομένων άρθρου 17 ETC/BD 2008). % XX: Το τμήμα της έκτασης οικοτόπου* που τελεί υπό άγνωστη 
κατάσταση διατήρησης υπολογίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο. (Σημείωση: εν προκειμένω θεωρείται ότι υπό μη 
ικανοποιητική κατάσταση τελεί ολόκληρη η έκταση ενός οικοτόπου ο οποίος έχει αξιολογηθεί ως μη 
ικανοποιητικός, ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 17 ένα τμήμα της 
έκτασης μπορεί κάλλιστα να τελεί υπό ικανοποιητική κατάσταση ενώ η συνολική κατάσταση έχει κριθεί ως μη 
ικανοποιητική). * Εξαιρούνται η Ρουμανία (RO) και η Βουλγαρία (BG). Η ύπαρξη οικοτόπων στη Ρουμανία και 
τη Βουλγαρία ακολουθεί τον κατάλογο ελέγχου οικοτόπων του Ευρωπαϊκού Θεματικού Κέντρου για τη 

Βιοποικιλότητα (ETC/BD)13.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της προσχώρησης της Κροατίας προστέθηκε ένας ακόμη οικότοπος που αφορά λειμώνα 
εξαρτώμενο από την κοπή χόρτων: 6540 Υπομεσογειακοί λειμώνες με Molinio-Hordeion secalini 

Πηγή: Οδηγία 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών 
στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας 

Κωδ. Τύπος οικοτόπου Γεω
ργ 
εξά
ρτ 

Οικότοπ
ος 

προτερα
ιότητας 

% N2K % ΜΙΔ % XX 

1330 Αλίπεδα του Ατλαντικού 1  65% 100% 0% 

1340 Αλίπεδα της ενδοχώρας 2 * 51% 100% 0% 

1530 Παννωνικές αλατούχες στέπες και αλατούχα έλη 1 * 55% 100% 0% 

1630 Παράκτιοι λειμώνες της βόρειας Βαλτικής 2 * 71% 100% 0% 

2130 Σταθερές παράκτιες θίνες με ποώδη βλάστηση 
(«γκρίζες θίνες») 

1 * 57% 95% 1% 

2140 Απασβεστωμένες σταθερές θίνες με Empetrum nigrum 1 * 58% 93% 0% 

2150 Απασβεστωμένες σταθερές θίνες του Ατλαντικού 
(Calluno-Ulicetea) 

1 * 41% 28% 72% 

2190 Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 2  51% 93% 6% 

21A0 Βιογενής άμμος «μαχάϊρ» (machair) 3 * 27% 100% 0% 

2250 Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 

2310 Ψαμμώδεις χερσότοποι όπου φύονται Calluna και 
Genista 

1   68% 100% 0% 

2320 Ψαμμώδεις χερσότοποι όπου φύονται Calluna και 
Empetrum nigrum 

1   43% 99% 1% 

2330 Ενδοχωρικές θίνες με ανοικτούς λειμώνες όπου 
φύονται Corynephorus και Agrostis 

1   43% 98% 2% 

2340 Παννωνικές ενδοχωρικές θίνες 3 * 29% 100% 0% 

4010 Βόρεια υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica 
tetralix 

3  36% 100% 0% 

4020 Εύκρατα υγρά χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica 3 * 41% 16% 84% 

                                                      
13 Κατάλογος ελέγχου οικοτόπων ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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ciliaris και Erica tetralix 

4030 Ευρωπαϊκά ξηρά χέρσα εδάφη 3  37% 52% 47% 

4040 Ξηρά παράκτια χέρσα εδάφη του Ατλαντικού με Erica 
vagans 

3 * 33% 63% 0% 

4060 Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη 1   73% 22% 4% 

4090 Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με 
ακανθώδεις θάμνους 

2   62% 2% 91% 

5120 Ορεινές διαπλάσεις με Cytisus purgans 1   73% 0% 92% 

5130 Διαπλάσεις με Juniperus communis σε 

ασβεστούχους χερσότοπους ή λειμώνες 

2   30% 47% 7% 

5210 Δενδροειδή Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 

5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες 1   69% 15% 77% 

5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 2   85% 0% 6% 

5430 Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion 2   79% 0% 7% 

6110 Παρόχθιοι ασβεστούχοι ή βασεόφιλοι λειμώνες από 
Alysso-Sedion albi 

1 * 57% 12% 78% 

6120 Ξερικοί αμμώδεις ασβεστούχοι λειμώνες 2 * 18% 99% 1% 

6140 Πυριτιούχοι λειμώνες των Πυρηναίων με Festuca eskia 2   90% 64% 11 

6150 Πυριτιούχοι βορειοαλπικοί λειμώνες 2   58% 10% 0% 

6160 Πυριτιούχοι ορεινοί ιβηρικοί λειμώνες με Festuca 
indigesta 

2   68% 0% 100% 

6170 Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες 2   64% 26% 31% 

6180 Μεσοφιλικοί λειμώνες των Νήσων των Μακάρων 2   86% 100% 0% 

6190 Παρόχθιοι παννωνικοί λειμώνες (Stipo-Festucetalia 
pallentis) 

3   47% 63% 0% 

6210 Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου 
φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώµατα 
(Festuco-Brometalia) 

3   49% 49% 23% 

6220 Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από 
Thero-Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε 
πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των 
υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Υπο-παννωνικοί στεπικοί λειμώνες 2 * 67% 100% 0% 

6250 Παννωνικοί στεπικοί λειμώνες σε loess 3 * 39% 99% 1% 

6260 Παννωνικές αμμώδεις στέπες 3 * 33% 100% 0% 

6270 Χαμηλού υψομέτρου φιννοσκανδιναβικοί λειμώνες, 
ξηροί έως μεσοφιλικοί, ποικίλων ειδών 

3 * 22% 100% 0% 

6280 Βόρειο Alvar και ασβεστολιθικά προ-καμβριακά 
επίπεδα βράχια 

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής 
Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Δρυμόφυτες φρυγανικές εκτάσεις του αειθαλούς 
είδους Quercus spp. 

3   65% 0% 98% 

6410 Λειμώνες με Molinia σε έδαφος ασβεστούχο, 

τυρφώδες ή αργιλο-λασπώδες (Molinion caeruleae) 

3   35% 94% 4% 

6420 Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από 
Molinio-Holoschoenion 

2   65% 3% 95% 

6430 Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές 
πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά 

1  44% 77% 23% 

6440 Αλλουβιακοί πλημμυριζόμενοι λειμώνες με Cnidion 
dubii 

3   52% 100% 0% 

6450 Αλλουβιακοί βορειο-σκανδιναβικοί λειμώνες 3   18% 100% 0% 

6510 Θεριζόμενοι λειμώνες χαμηλού υψομέτρου 
(Alopecurus pratensis,  Sanguisorba officinalis) 

3   46% 89% 6% 
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6520 Ορεινοί θεριζόμενοι λειμώνες 3   51% 99% 1% 

6530 Φιννοσκανδιναβικοί λειμώνες με πυκνή βλάστηση 3 * 54% 100% 0% 

6540 Υπομεσογειακοί λειμώνες με Molinio-Hordeion secalini 3  ά.α. ά.α. ά.α. 

7210 Ασβεστούχοι βάλτοι με Cladium mariscus και είδη του 
Caricion davallianae 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Αλκαλικοί χαμηλοί τυρφώνες 2   43% 97% 0% 

8230 Πυριτικοί βράχοι με πρωτογενή βλάστηση Sedo-
Scleranthion ή Sedo albi-Veronicion dillenii 

1  34% 9% 82% 

8240 Ασβεστόφιλες πλάκες 2 * 47% 27% 37% 

9070 Δασώδεις φιννοσκανδιναβικοί βοσκότοποι 3   19% 100% 0% 
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2.2.2 Σημαντικά γεωργικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος 

Στο παράρτημα II της οδηγίας για τους οικοτόπους απαριθμούνται 197 είδη ή υπο-είδη που 
συνδέονται με γεωργικά ή λιβαδικά οικοσυστήματα. Στα εν λόγω σημαντικά γεωργικά 
είδη14 περιλαμβάνονται 115 φυτά, 48 ασπόνδυλα, 4 αμφίβια, 89 ερπετά και 21 θηλαστικά. 
Τα 62 από τα 195 πτηνά που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά 
θεωρείται ότι είναι σημαντικά γεωργικά είδη15. Στο παράρτημα Β του παρόντος εγγράφου 
καθοδήγησης παρατίθενται και τα 259 είδη από κοινού με τις προτιμήσεις τους όσον 
αφορά τον οικότοπό τους. 

Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των σημαντικών γεωργικών ειδών εξαρτώνται για την 
επιβίωσή τους στην ΕΕ από τη συνέχιση των παραδοσιακών πρακτικών εκτατικής γεωργίας. 
Η πλειονότητα των ειδών (215 είδη) συνδέονται ως επί το πλείστον με βοσκότοπους, 11 
είδη συνδέονται με καλλιεργήσιμα εδάφη όπου εφαρμόζεται εκτατική γεωργία, ενώ 30 
είδη χρειάζονται και τους δύο αυτούς τύπους γεωργικού συστήματος. 

                                                      
14 Στην έκθεση με θέμα το σενάριο αναφοράς της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα (ΕΟΠ, 2010) προσδιορίζονταν ως σημαντικά 
γεωργικά είδη εκείνα που προτιμούν για τη διαβίωσή τους τα γεωργικά και/ή λιβαδικά οικοσυστήματα. Στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΟΠ αναφέρεται ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες όσον αφορά τη φύση της σχέσης των 
ειδών με τους οικοτόπους διαβίωσής τους: 

 προτιμώμενος οικότοπος: ο βασικός οικότοπος ενός είδους. Το είδος χρησιμοποιεί κατά κανόνα τον συγκεκριμένο 
οικότοπο για τη διαβίωσή του ή το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού συνδέεται με τον συγκεκριμένο τύπο 
οικοτόπου.  

 κατάλληλος οικότοπος: ο οικότοπος στον οποίον απαντά τακτικά ένα είδος. Δεν είναι, πάντως, ο προτιμώμενος 
οικότοπος ή δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο προτιμώμενος οικότοπος (για είδη που διαβιούν τακτικά σε 
διάφορους τύπους οικοτόπων). 

 περιστασιακός οικότοπος: το είδος διαβιοί ενίοτε στον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου. Η διαβίωση του, πάντως, 
στον συγκεκριμένο οικότοπο κινείται σε οριακά επίπεδα ή ο οικότοπος χρησιμοποιείται από μικρό ποσοστό του 
πληθυσμού του είδους. 

15 Ως σημαντικά γεωργικά είδη πτηνών ορίζονται τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά 
των οποίων ο ευρωπαϊκός πληθυσμός απαντά σε ποσοστό άνω του 10% σε έναν ή περισσότερους τύπους γεωργικών 
οικοτόπων σε τουλάχιστον μία από τις εποχές τους (Tucker and Evans, 1997). Το πλήθος των ειδών που χρησιμοποιούν 
κάθε οικότοπο, τα είδη προτεραιότητας, τα διασκορπισμένα είδη και τα είδη που τελούν υπό μη ικανοποιητική 
κατάσταση απαριθμούνται στο παράρτημα Β. 
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Πεταλούδα του είδους Lycaena dispar 
(Φωτογραφία: P. Dzierza) 

 
Φυτά του είδους Iris humilis σε 
αμμώδεις λειμώνες στην Ουγγαρία 
(Φωτογραφία: Wikimedia Commons) 

 

o Φυτά  

Κάποια από τα απαριθμούμενα είδη φυτών 
ενδημούν σε μικρές περιοχές όπου προστατεύονται 
καλύτερα στους κόλπους φυσικών καταφυγίων, ενώ 
άλλα είδη ήταν μέχρι πρόσφατα περισσότερο 
διαδεδομένα και έχουν πλέον μειωθεί λόγω της 
απώλειας των οικοτόπων τους και των 
παραδοσιακών πρακτικών εκτατικής γεωργίας που 
συνέβαλλαν στη διατήρησή τους. Στον κατάλογο 
περιλαμβάνονται ζιζάνια καλλιεργειών τα οποία 
παλαιότερα αφθονούσαν και απαντούσαν ευρέως 
σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά πλέον απαντούν 
μόνο σε μικρούς κατακερματισμένους πληθυσμούς 
σε περιοχές όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται 
εκτατική καλλιέργεια σιτηρών σε αρόσιμη γη. 

o Ασπόνδυλα 

Στα ασπόνδυλα είδη που συνδέονται με βοσκότοπους περιλαμβάνονται 17 είδη 
πεταλούδων και 8 είδη σκωλήκων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται πεταλούδες οι οποίες 
μέχρι πρόσφατα απαντούσαν μεν ευρέως σε θεριζόμενους λειμώνες, υγρούς λειμώνες 
(λειμώνες με Molinia και βάλτους) ή ασβεστούχους βοσκότοπους, όμως πλέον οι 
πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί δραματικά λόγω της απώλειας αυτών των βοσκότοπων που 
τελούσαν υπό εκτατική διαχείριση. 
Περιλαμβάνονται ακόμη ακρίδες και γρύλοι, 
σκαθάρια και σαλιγκάρια που διαβιούν σε 
ημιφυσικούς βοσκότοπους. 
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Η νανόχεντρα (Vipera urisinii) συνδέεται κατά 
κύριο λόγο με ανοικτούς λειμώνες 

  

 
Λαγόγυρος (Spermophilus citellus) 
(Φωτογραφία: MME Archive) 

 

Σουβλοπεριστερόκοτα (Pterocles alchata) 
(Φωτογραφία: J.M. Cereza) 

 

o Αμφίβια και ερπετά 
Τα σημαντικά γεωργικά είδη αμφίβιων και 
ερπετών συνδέονται κατά κανόνα στενά με 
γεωργικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
μεικτά μωσαϊκά οι οποίες είναι πλούσιες σε 
διαρθρωτικά στοιχεία και γεωργικά 
χαρακτηριστικά, όπως μικρές λίμνες, ξερολιθιές 
και αναβαθμίδες, καθώς και οπωρώνες, 
αμπελώνες ή κήπους. Άλλα είδη αμφίβιων μπορεί 
κάλλιστα να ζουν σε τροποποιημένους 
οικοτόπους, όπως ο φρύνος του υπο-είδους 
Pelobates fuscus insubricus, που απαντά σε ορισμένους ορυζώνες της πεδιάδας πλημμυρών 
του ποταμού Πάδου στη Βόρεια Ιταλία.  

o Θηλαστικά 
Στα σημαντικά γεωργικά είδη θηλαστικών 
περιλαμβάνονται ορισμένα μεγαλόσωμα ζώα 
βοσκής τα οποία χρησιμοποιούν τους εκτατικούς 
βοσκότοπους που έχουν δημιουργηθεί από 
εποχικά ή μεγάλης κλίμακας συστήματα εκτατικής 
εκτροφής ζώων, όπως τα δύο είδη σαμουά 
(Rupicapra spp) που διαβιούν σε αλπικούς 
βοσκότοπους, ή ο ευρωπαϊκός βίσονας (Bison 
bonasus) που απαντά σε μωσαϊκά βοσκότοπων με 
δασικές εκτάσεις. Περιλαμβάνονται ακόμη 
θηλαστικά που ζουν σε γεωργικά τοπία με μεγάλη 
ποικιλία μεικτών μωσαϊκών τα οποία είναι 
πλούσια σε διαρθρωτικά στοιχεία όπως, μεταξύ 
άλλων, το βρωμοκούναβο (Mustela putorius), ο 
αρουραίος του είδους Microtus cabrerae, ο 
τρανορινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum), το 
τρωκτικό του είδους Sicista subtilis και τα δύο 
είδη λαγόγυρου (Spermophilus citellus και 
Spermophilus suslicus). 

o Πτηνά  
Σημαντικά γεωργικά είδη πτηνών είναι τα πτηνά 
των οποίων ο ευρωπαϊκός πληθυσμός απαντά σε 
ποσοστό άνω του 10% σε έναν ή περισσότερους 
τύπους γεωργικών οικοτόπων για τουλάχιστον 
ένα μέρος του έτους. Αν και σπανίζουν σχετικά 
στην ΕΕ, οι στεπικοί λειμώνες είναι εξαιρετικά 
σημαντικοί καθώς σε αυτούς απαντούν μεγάλοι 
πληθυσμοί 32 σημαντικών γεωργικών ειδών 
πτηνών. Ιδιαίτερη σημασία για τα πτηνά έχουν 
επίσης τα ημιφυσικά μεσογειακά θαμνολίβαδα 
και οι υγροί βοσκότοποι.  
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Τα συστήματα ήπιας καλλιέργειας σιτηρών (ήτοι, ψευδοστέπα) είναι πολύ σημαντικά για 
αρκετά είδη πτηνών του παραρτήματος Ι. Οι τυπικοί γεωργικοί οικότοποι είναι επίσης 
σημαντικοί για πολλά διαδεδομένα γενικά είδη πτηνών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, πολλά από τα οποία είναι σχετικά διασκορπισμένα. Τα είδη αυτά έχουν 
ανάγκη από τη λήψη μέτρων διατήρησης στο ευρύτερο γεωργικό περιβάλλον. 

2.3 Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που 
εξαρτώνται από τη γεωργία; 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν κάθε έξι χρόνια εκθέσεις για την κατάσταση 
διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στο 
έδαφός τους (βλ. πλαίσιο 2.2). Η έκθεση για την περίοδο 2001-2006 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η πλειονότητα των σημαντικών οικοτόπων και ειδών Natura 2000 που 
εξαρτώνται από τη γεωργία εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Σύμφωνα δε με την 
αξιολόγηση των κρατών μελών, το 76% των γεωργικών οικοτόπων τελεί υπό μη 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης ((ETC/BD, 2008· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). 

Από τη σύγκριση των αξιολογήσεων των τύπων οικοτόπων που συνδέονται με τη γεωργία 
με τις αξιολογήσεις άλλων χρήσεων γης, προκύπτει ότι οι τύποι οικοτόπων που συνδέονται 
με τη γεωργία τελούν γενικά υπό χειρότερη κατάσταση διατήρησης, με μόνο το 7% των 
οικοτόπων να έχουν αξιολογηθεί ότι βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, 
έναντι του 21% για τους «μη γεωργικούς» οικοτόπους (βλ. σχήμα 2.2). Από τις εκθέσεις που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι βοσκότοποι.  

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην περιοχή του Ατλαντικού, όπου κανένας από τους 
οικοτόπους που συνδέονται με τη γεωργία δεν έχει αξιολογηθεί ότι βρίσκεται 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Στην περιοχή του Ατλαντικού, όπου η μεγαλύτερη 
πίεση ασκείται στη γεωργική γη, βρίσκονται κάποιες από τις πλέον εντατικά 
καλλιεργούμενες εκτάσεις της ΕΕ. Στις περιοχές της Παννονίας και της Μεσογείου, το 
ποσοστό των ικανοποιητικών αξιολογήσεων για αυτούς τους τύπους οικοτόπων ήταν 5% 
και 3% αντίστοιχα. Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου περιπλέκεται, πάντως, λόγω 
του πολύ υψηλού ποσοστού των αξιολογήσεων του 2006 που κάνουν λόγο για «άγνωστη 
κατάσταση διατήρησης». 
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Σχήμα 2.2. Κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων που θεωρείται ότι συνδέονται 
με τη γεωργία σε σύγκριση με τους τύπους οικοτόπων που δεν συνδέονται με τη γεωργία 
(2001-2006) 

Τύποι οικοτόπων που συνδέονται με τη 
γεωργία 

(204 αξιολογήσεις) 

Τύποι οικοτόπων που δεν συνδέονται με τη 
γεωργία (497 αξιολογήσεις) 

 

52%

24%

17%

7%

 

 

30%

30%

19%

21%

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009. 

 

Η κατάσταση διατήρησης του 70% των ειδών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στα γεωργικά 
οικοσυστήματα είναι μη ικανοποιητική, ενώ μόνο το 3% των ειδών τελούν υπό 
ικανοποιητική κατάσταση. Για το 27% δε των ειδών η κατάσταση διατήρησης είναι 
άγνωστη. Όσον αφορά δε τα είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σε λιβαδικά οικοσυστήματα, 
το 56% τελούν υπό μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, έναντι του 15% που τελούν 
υπό ικανοποιητική κατάσταση, ενώ για το 29% η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. 

Πλαίσιο 2.2. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών 
κοινοτικού ενδιαφέροντος 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρακολουθούν την κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων 
και ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαντούν στο έδαφός 
τους, ήτοι όλους τους οικοτόπους και τα είδη που απαριθμούνται στα παραρτήματα των οδηγιών 
με θέμα το δίκτυο Natura. Η απαίτηση αυτή δεν περιορίζεται στους τόπους Natura 2000 και η 
συλλογή δεδομένων πρέπει να γίνεται τόσο εντός όσο και εκτός του δικτύου Natura 2000 ώστε να 
διασφαλίζεται ολοκληρωμένη εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης. Τα βασικά αποτελέσματα 
αυτής της παρακολούθησης πρέπει να υποβάλλονται κάθε έξι χρόνια στην Επιτροπή σε μορφή 
έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους.  

Η πρώτη συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών 
που προστατεύονται από την οδηγία για τους οικοτόπους διεξήχθη το 2007 (καλύπτοντας την 
περίοδο 2001-2006) σε 25 κράτη μέλη και 11 (επτά χερσαίες και τέσσερις θαλάσσιες) 
βιογεωγραφικές περιοχές. Τα κράτη μέλη υπέβαλαν εκθέσεις για το μέγεθος και την κατάσταση 
κάθε τύπου οικοτόπου και είδους Natura 2000 που απαντούσε στο έδαφός τους το 2007, και 
προσδιόρισαν επίσης, για κάθε οικότοπο και είδος, τις πιθανές αιτίες της μη ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησής του, χρησιμοποιώντας τυποποιημένο κατάλογο κωδικών απειλών, γεγονός 
που συνέβαλε στην εκπόνηση σχετικά ολοκληρωμένης αξιολόγησης της σημασίας που έχουν οι 
σχετικές με τη γεωργία απειλές για τους γεωργικούς οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος. Οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν το 2007 παρείχαν μια πρώτη επισκόπηση της 
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κατάστασης και αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των μελλοντικών τάσεων. Οι 
επόμενες εκθέσεις για την περίοδο 2007-2012 θα δημοσιευτούν το 2014. 

Πηγή: Τεχνική έκθεση του ETC/BD (2008) δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους 
(2001-2006). Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα. 
(http://bd.eionet.europa.eu/article17) 

 

Τα κράτη μέλη υπέβαλαν για πρώτη φορά εκθέσεις σχετικά με τη διατήρηση των διαφόρων 
ειδών πτηνών δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά το 2014.  

Από την παρακολούθηση των πτηνών, η οποία διεξάγεται ευρέως σε όλη την ΕΕ, είναι 
σαφές ότι τα περισσότερα γεωργικά πτηνά μειώνονται διαρκώς και πολλά απειλούνται. 
Σύμφωνα με την οργάνωση BirdLife International, τα 55 από τα 62 γεωργικά είδη πτηνών 
που απαντούσαν στην ΕΕ το 2004 κρίθηκαν ότι τελούν υπό μη ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης (Birdlife International, 2004). Αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό ειδών που τελούν 
υπό μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης καταδεικνύει σαφώς τη σημασία της 
εφαρμογής μέτρων διατήρησης για τα γεωργικά είδη πτηνών. Επιπλέον, 20 από τα 62 
σημαντικά είδη πτηνών χαρακτηρίστηκαν ως είδη προτεραιότητας, και συνεπώς έχουν 
ανάγκη από πρόσθετα ειδικά μέτρα προστασίας, όπως σχέδια δράσης για κάθε είδος16. 

Τα εν λόγω ευρήματα ενισχύουν το συμπέρασμα ότι επιβάλλεται η λήψη μέτρων 
διατήρησης στις γεωργικές εκτάσεις ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Τα μέτρα αυτά έχουν μεγάλη σημασία ιδίως για τους 
λιβαδικούς οικοτόπους, με τους οποίους συνδέονται τα περισσότερα σημαντικά γεωργικά 
είδη. Καταδεικνύεται επομένως σαφώς η σημασία αυτών των οικοτόπων και η ανάγκη 
ανάπτυξης και εφαρμογής μέτρων για τη στήριξη των γεωργών και συγκεκριμένων 
γεωργικών συστημάτων και πρακτικών που είναι σημαντικά για τη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση αυτών των οικοτόπων.  

 

2.4 Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επιφέρουν αλλαγές στη γεωργία οι οποίοι 
χρήζουν αντιμετώπισης; 

Τα συστήματα εκτατικής γεωργίας που αποτελούν μέρος των τόπων Natura 2000, καθώς 
και άλλες εκτάσεις γεωργικής γης ΥΦΑ, είναι εξαιρετικά ευάλωτα στην εγκατάλειψη της 
γεωργικής δραστηριότητας (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010; 
Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 2010).  

Η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας οφείλεται σε ένα πολύπλοκο φάσμα 
παραγόντων που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας και το ισχύον σε κάθε 
περιοχή κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και πλαίσιο χρήσης γης (Keenleyside & Tucker, 
2010). Η γεωργία στις περιοχές αυτές αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις που προκύπτουν 

                                                      
16 Αν και η οδηγία για τα πτηνά δεν προσδιορίζει τα είδη πτηνών προτεραιότητας, η επιτροπή Ornis (η οποία παρέχει 
συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας) έχει συντάξει έναν κατάλογο 51 ειδών και υπο-ειδών τα 
οποία θεωρούνται ως είδη προτεραιότητας για τον σκοπό της χρηματοδότησης μέσω του LIFE Nature και την ανάπτυξη 
σχεδίων δράσης. Στα εν λόγω είδη προτεραιότητας περιλαμβάνονται όλα τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη που 
απαντούν τακτικά στην ΕΕ, καθώς και κάποια άλλα είδη που απειλούνται σοβαρά λόγω της σπανιότητάς τους και/ή της 
ταχείας μείωσης των πληθυσμών τους. 



 

 28 

από έναν συνδυασμό κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων, όπως π.χ. πτωτική τάση των τιμών του κρέατος, περιορισμοί σε επίπεδο 
εργασίας και χρόνου, περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές, γήρανση των αγροτικών 
πληθυσμών, διάβρωση του εδάφους, και περιορισμοί σε επίπεδο παραγωγικότητας και 
εκμηχάνισης λόγω γεωγραφικών παραγόντων όπως πλαγιές με μεγάλη κλίση ή άγονο 
έδαφος (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Η διαχείριση της εκτατικής κτηνοτροφίας έχει καταστεί μη επικερδής σε πολλές γεωργικές 
περιοχές με συνέπεια είτε την εγκατάλειψη είτε την εντατικοποίηση ελλείψει 
χρηματοδοτικής στήριξης (Beaufoy & Marsden, 2010). Στην Ανατολική Ευρώπη, το κλείσιμο 
πολλών κρατικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων είχε ως συνέπεια τη δραματική μείωση του 
ζωικού κεφαλαίου και την εγκατάλειψη εκτεταμένων βοσκότοπων.  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
εγκατάλειψης επί του παρόντος είναι οι ορεινές και λοφώδεις περιοχές (Keenleyside & 
Tucker, 2010).  Οι περισσότεροι οικότοποι στις περιοχές αυτές έχουν χαμηλής αξίας 
κτηνοτροφικά φυτά και χαμηλά ποσοστά παραγωγικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι τα 
συστήματα αυτά έχουν συνήθως οριακή μόνο κερδοφορία στη σημερινή αγορά ως προς τα 
γεωργικά τους προϊόντα (Ecologic, 2006b). Για παράδειγμα, από έρευνα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο προέκυψε ότι το ένα τρίτο των γεωργών σε ορεινές περιοχές έχουν περιορίσει ή 
σταματήσει τη βόσκηση σε βαλτότοπους τα τελευταία τέσσερα χρόνια (Clothier and Finch, 
2012).  

Η δεύτερη σοβαρότερη πίεση που ασκείται σε σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και 
σημαντικά γεωργικά είδη είναι εκ διαμέτρου αντίθετη, καθώς πρόκειται για την 
εντατικοποίηση της διαχείρισης. Τον τελευταίο αιώνα, και ιδίως μετά τη δεκαετία του 
1950, οι παράγοντες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της γεωργίας (όπως η αυξητική τάση των 
τιμών και των αγορών πρώτων υλών, οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, τα μέτρα για 
την αγορά και η παρεχόμενη στήριξη μέσω της ΚΓΠ) οδήγησαν σε εκτεταμένες βελτιώσεις 
της γεωργίας και σε εντατικοποίηση της διαχείρισης.  
 
Αυτό επέφερε σημαντικότατες μεταβολές στους γεωργικούς οικοτόπους, οι οποίες είχαν 
ως συνέπεια να χαθούν πολλά από τα φυσικά και ημιφυσικά στοιχεία που είχαν απομείνει, 
με αποτέλεσμα να προκύψουν ιδιαίτερα τροποποιημένα και απλουστευμένα γεωργικά 
συστήματα. Πολλοί από τους οικοτόπους πλήττονται από έναν συνδυασμό εγκατάλειψης 
σε κάποιες περιοχές και εντατικοποίησης σε άλλες. 
 

2.5 Ποιες είναι οι κύριες πιέσεις και απειλές που δέχονται οι οικότοποι και τα είδη που 
εξαρτώνται από τη γεωργία; 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες πιέσεις που ασκούνται στους 
σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και στα σημαντικά γεωργικά είδη οι οποίες 
σχετίζονται με τις αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές17. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στα 
σχήματα 2.3 και 2.4. 

                                                      
17 Με βάση τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία και τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων, εκπονήθηκε αναλυτική αξιολόγηση των 
γεωργικών πρακτικών που επηρεάζουν τους σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους. Εκπονήθηκαν επίσης αναλυτικές 
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Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι η εγκατάλειψη των παραδοσιακών πρακτικών εκτατικής 
κτηνοτροφίας είναι η σοβαρότερη πίεση που ασκείται στους σημαντικούς γεωργικούς 
οικοτόπους, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Οι σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι και τα 
σημαντικά γεωργικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος δέχονται ταυτόχρονα και άλλες 
πιέσεις οι οποίες συνδέονται με την εντατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών.  

Όπως είναι αναμενόμενο, οι κυριότερες πιέσεις που ασκούνται στα σημαντικά γεωργικά 
είδη είναι ως επί το πλείστον ίδιες με τις πιέσεις που δέχονται οι οικότοποι στους οποίους 
απαντούν τα συγκεκριμένα είδη. Στην πρώτη θέση κατατάσσονται οι πιέσεις που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της βόσκησης ή της χορτοκοπής, ενώ ακολουθούν οι αλλαγές 
σε επίπεδο λίπανσης, καλλιέργειας, δάσωσης και υδρολογίας. Περισσότερα από τα μισά 
είδη επηρεάζονται από την υποβόσκηση και/ή την υπερβόσκηση, ενώ άλλες αλλαγές στις 
πρακτικές βόσκησης, όπως η αλλαγή στον τύπο των ζώων βοσκής ή η βόσκηση χωρίς την 
επίβλεψη βοσκού, επηρεάζουν τουλάχιστον το 32% των ειδών που εξετάστηκαν.  

o Απουσία βόσκησης και/ή κοπής χόρτων 

Η υποβόσκηση διαπιστώθηκε ότι επηρέασε τα δύο τρίτα των οικοτόπων που εξετάστηκαν, 
με τους εννέα εξ αυτών να απειλούνται σοβαρά λόγω της ολοκληρωτικής παύσης της εν 
λόγω διαχείρισης. Η υποβόσκηση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης, αποτελεί 
επίσης σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τα περισσότερα είδη όλων των ταξινομικών 
βαθμίδων. Ο περιορισμός ή η εγκατάλειψη των πρακτικών χορτοκοπής επηρεάζει όλους 
τους σχετικούς με λειμώνες οικοτόπους του παραρτήματος Ι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία 
αποτελεί σοβαρή απειλή για τους μισούς σχεδόν τύπους λειμώνων. 

Η παύση της κοπής χόρτων για λίγα μόνο χρόνια μειώνει τον πλούτο των φυτικών ειδών 
στους θεριζόμενους λειμώνες (Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). Στους 
εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους μπορεί αρχικά να παρατηρείται αύξηση της αφθονίας 
των φυτικών ειδών που έχουν σημασία για τη διατήρηση της φύσης, όμως μειώνεται 
συνολικά ο πλούτος των ειδών, ιδίως δε εκείνων που αναπτύσσονται σε ροδοειδείς 
διατάξεις και ανθίζουν την άνοιξη (Vassilev et al, 2011). Εάν οι οικότοποι εγκαταλειφθούν 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τους διαδέχονται συνήθως ξυλώδεις θάμνοι και δάση. Οι 
λόχμες και οι χερσότοποι εξαρτώνται επίσης από την ήπια βόσκηση προκειμένου να 
αποτραπεί η διαδικασία διαδοχής (Calaciura and Spinelli, 2008) και να διατηρηθεί η 
ποικιλία των ειδών (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Βόσκηση χωρίς την επίβλεψη βοσκού 

Ο περιορισμός της βόσκησης υπό την επίβλεψη βοσκού τις τελευταίες δεκαετίες είχε 
αρνητικές επιπτώσεις σε μεγάλες εκτάσεις ημιφυσικών βοσκότοπων, με συνέπεια την 
επέκταση των λοχμών αλλά και την υπερβόσκηση σε ορισμένες περιοχές (García-González, 
2008; Rochon et al, 2009). Κατά συνέπεια, η πλέον διαδεδομένη πίεση για τα σημαντικά 
γεωργικά είδη είναι η εγκατάλειψη των συστημάτων εκτατικής ποιμενικής εκτροφής και η 
επέκταση των λοχμών στους βοσκότοπους. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων 
βοσκών και το υψηλό κόστος τους αποτελεί ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα που 

                                                                                                                                                                     
αξιολογήσεις των πιέσεων που ασκούνται στα σημαντικά γεωργικά είδη. Η αξιολόγηση βασίζεται στις εκθέσεις που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη το 2007 για την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στην 
οδηγία για τους οικοτόπους, καθώς και στην επιστημονική βιβλιογραφία και τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων 
(παραπομπές παρατίθενται στα παραρτήματα Β και Δ). 
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αντιμετωπίζουν οι κοινόχρηστοι βοσκότοποι σε πολλές περιοχές της Νότιας και Ανατολικής 
Ευρώπης (García-González, 2008; Pardini and Nori, 2011).  
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Σχήμα 2.3. Ποσοστά σημαντικών γεωργικών οικοτόπων που επηρεάζονται από κάθε 
πίεση και που απειλούνται σοβαρά 

Υπόμνημα: υποβόσκηση = πολύ μικρή πίεση βόσκησης για τη διατήρηση της κατάστασης του οικοτόπου, 
συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης· αλλαγές στις πρακτικές βόσκησης = αλλαγές στον χρόνο 
διεξαγωγής της βόσκησης και στον τύπο των ζώων βοσκής, χρήση συμπληρωματικών ζωοτροφών και 
βόσκηση χωρίς την επίβλεψη βοσκού· υπερβόσκηση = υψηλή πυκνότητα ζωικού πληθυσμού ή μεγάλα 
χρονικά διαστήματα βόσκησης που βλάπτουν τον οικότοπο (συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στη 
βλάστηση, της συμπύκνωσης & διάβρωσης του εδάφους, του ευτροφισμού, της ποδοπάτησης των φωλιών 
από τα ζώα βοσκής)· λίπασμα ή κοπριά = χρήση κοπριάς αγροκτήματος και/ή τεχνητών λιπασμάτων· δάσωση 
= σκόπιμη φύτευση δασόβιων ειδών, όχι φυσική αποκατάσταση του δάσους· καλλιέργεια = μετατροπή σε 
εντατικά καλλιεργούμενο βοσκότοπο μέσω της άροσης, της λίπανσης του εδάφους και της επανασποράς, ή 
μετατροπή σε αροτραίες καλλιέργειες· υδρολογικές αλλαγές = μεταξύ άλλων, αποστράγγιση υγροτόπων, 
πρόληψη φυσικών πλημμυρών μέσω της τροποποίησης της φυσικής δυναμικής ποταμών ή ακτών, αλλαγές 
στη δυναμική των υπόγειων υδάτων λόγω άντλησης για σκοπούς άρδευσης· κακή διαχείριση καύσης = 
μείωση ή παύση της καύσης που επιδεινώνει την κατάσταση διατήρησης, μέσω της απουσίας διαχείρισης της 
ελεγχόμενης καύσης ή μέσω της πρόληψης των φυσικών πυρκαγιών· μείωση χορτοκοπής = μείωση ή παύση 
της κοπής χόρτων λόγω εγκατάλειψης· αλλαγές στη χορτοκοπή/αλλαγή σε ενσίρωση = αλλαγές στον χρόνο 
κοπής των χόρτων, εκμηχάνιση και άλλες απροσδιόριστες αλλαγές σε επίπεδο πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής από ξηρή χορτονομή ή χορτονομή βόσκησης σε κοπή χόρτων για 
ενσίρωση· βλάβη από καύση = καύση (για γεωργικούς ή άλλους σκοπούς) που βλάπτει την κατάσταση του 
οικοτόπου· ζιζανιοκτόνα = χρήση ζιζανιοκτόνων που βλάπτει την κατάσταση διατήρησης οικοτόπων ή ειδών, 
ή χρήση φυτοφαρμάκων που βλάπτει τα είδη. 
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Σχήμα 2.4. Ποσοστά σημαντικών γεωργικών ειδών που επηρεάζονται από κάθε πίεση και 
που απειλούνται σοβαρά 

Υπόμνημα: βλέπε ανωτέρω· απώλεια γεωργικών οικοτόπων = απώλεια χαρακτηριστικών γεωργικών 
οικοτόπων (π.χ. φυτικών φρακτών, ξερολιθιών, αναβαθμίδων, παρυφών αγρών με αγριόχορτα, 
δασοτεμαχίων ξύλευσης, δέντρων, λιμνών, παλαιών κτιρίων)· απώλεια ποικιλότητας οικοτόπων = 
εξειδίκευση καλλιεργειών / περιορισμός αμειψισποράς / απώλεια της μωσαϊκότητας των οικοτόπων λόγω της 
εντατικοποίησης της γεωργικής δραστηριότητας· γεωργικές εργασίες = θανάτωση ζώων που δεν 
προλαβαίνουν να αποφύγουν τα γεωργικά μηχανήματα· ανταγωνισμός με το ζωικό κεφάλαιο = 
ανταγωνισμός για τον οικότοπο διαβίωσης ή την τροφή με είδη θηραμάτων ή ζωικού κεφαλαίου, ή νόσος 
μεταδιδόμενη από αυτά τα είδη. 
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o Εντατικοποίηση γεωργικών πρακτικών, υπερβόσκηση και υψηλή πυκνότητα ζωικού 
πληθυσμού, χρήση συμπληρωματικής ζωοτροφής 

Στους τόπους Natura 2000 όπου υπάρχουν δυνατότητες αύξησης της γεωργικής 
παραγωγικότητας ή αλλαγής της διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου, οι οικότοποι 
επηρεάζονται συνήθως από την εντατικοποίηση των γεωργικών πρακτικών. Πάνω από το 
ήμισυ των οικοτόπων και των ειδών που εξετάστηκαν επηρεάζονται από την υπερεντατική 
βόσκηση σε ορισμένα μέρη της κατανομής τους. Ο αντίκτυπος της υπερβόσκησης σε 
βοσκότοπους οριακής απόδοσης μειώθηκε μετά την αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων 
της ΚΓΠ από το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου (Van der Wal et al, 2011). Ορισμένες 
περιοχές εξακολουθούν, πάντως, να πλήττονται από υπερβόσκηση εξαιτίας της βόσκησης 
χωρίς την επίβλεψη βοσκού, των αλλαγών στον τύπο των ζώων βοσκής και της απουσίας 
άλλων συστημάτων ελέγχου των ζώων, όπως περιτροπική βόσκηση.  
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Η χορήγηση συμπληρωματικής τροφής ευνοεί επίσης την αύξηση της πυκνότητας του 
ζωικού πληθυσμού και τις αλλαγές στην εποχή διεξαγωγής της βόσκησης, αυξάνοντας έτσι 
την πίεση βόσκησης. Επιπλέον, η συγκέντρωση του ζωικού κεφαλαίου γύρω από τις 
ταΐστρες μπορεί να προκαλέσει τοπικά έντονη διάβρωση του εδάφους και ευτροφισμό, 
καθώς και υποβόσκηση της βλάστησης που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, εκτός εάν 
οι ταΐστρες μετακινούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

o Αλλαγές στις πρακτικές χορτοκοπής και εκμηχάνιση 

Η εκμηχάνιση και η εντατικοποίηση της κοπής χόρτων έχει μεγάλης κλίμακας αρνητικές 
επιπτώσεις στα φυτά, τα ζώα και τις κοινότητες που σχετίζονται με βοσκότοπους. Η κοπή 
χόρτων συνέβαλλε παραδοσιακά στη δημιουργία ενός μωσαϊκού διαφορετικά 
αποψιλωμένων τμημάτων γης λόγω του μικρού μεγέθους των αγροτεμαχίων, της 
χειρωνακτικής κοπής, και της τοπικής ζήτησης και προσφοράς. Η εκμηχανισμένη συγκομιδή 
χόρτων (π.χ. για την παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών ή ως χορτονομή για τα 
ενσταβλισμένα ζώα) που εφαρμόζεται στη σύγχρονη εποχή συνεπάγεται γενικώς την 
ταυτόχρονη απομάκρυνση των χόρτων από μεγάλες εκτάσεις γης, με αποτέλεσμα τη 
στιγμιαία και ολοκληρωτική καταστροφή οικοτόπων που χρησιμοποιούνται από 
ασπόνδυλα και πτηνά, και επίσης τον συγχρονισμό της εκ νέου ανάπτυξης των χόρτων σε 
ολόκληρη την περιοχή, γεγονός που μειώνει την ετερογένεια του οικοτόπου και επηρεάζει 
τα είδη που χρειάζονται τμήματα γυμνού εδάφους ή μικρές συστάδες χαμηλών χόρτων 
(Cizek et al, 2012). Τα σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα ευθύνονται επίσης για την άμεση 
θανάτωση των περισσότερων μικρών ζώων που δεν προλαβαίνουν να διαφύγουν 
εγκαίρως, όπως ακρίδες, μέλισσες, αμφίβια και ορισμένα πτηνά όψιμης αναπαραγωγής 
(Humbert et al, 2009).  

o Εμπλουτισμός εδάφους με λιπάσματα και άσβεστο 

Οι περισσότεροι ημιφυσικοί βοσκότοποι είναι φτωχοί σε θρεπτικά στοιχεία και εξαιρετικά 
ευαίσθητοι στη λίπανση. Η χρήση λιπασμάτων έχει σοβαρές επιπτώσεις στις φυτικές 
κοινότητες, μειώνοντας συνήθως την ποικιλία των ειδών και αυξάνοντας το ύψος και την 
πυκνότητα της βλάστησης (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). Οι περισσότεροι τύποι 
οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 είναι επίσης εξαιρετικά ευαίσθητοι στην ασβέστωση, 
η οποία αλλάζει το pH του εδάφους και, κατά συνέπεια, το ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων 
του εδάφους. Οι περισσότεροι τύποι οικοτόπων του παραρτήματος Ι που αφορούν ξηρές 
χλοώδεις διαπλάσεις δεν μπορούν να δεχτούν κανενός είδους λίπανση, και το άζωτο και ο 
φώσφορος έχουν σοβαρές επιπτώσεις (Ceulemans et al, 2013).  

Αρκετά σημαντικά φυτά που εξαρτώνται από οικοτόπους όπου ασκείται βόσκηση 
παρουσιάζουν μείωση όταν αυξάνεται η λίπανση λόγω της επέκτασης επικρατέστερων 
ειδών που είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν καλύτερα την ενισχυμένη διαθεσιμότητα 
θρεπτικών στοιχείων (Firbank et al, 2008). Πολλά είδη ασπόνδυλων που συνδέονται με 
οικοτόπους φτωχούς σε θρεπτικά στοιχεία επηρεάζονται αρνητικά από την εν λόγω αλλαγή 
στις φυτικές κοινότητες που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των συγκεκριμένων ενήλικων 
και νεαρών φυτών με τα οποία διατρέφονται (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems 
LTD, 2009).  

Σε ορισμένους θεριζόμενους λειμώνες γίνεται εφαρμογή μικρών ποσοτήτων κοπριάς 
αγροκτήματος προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες θρεπτικών στοιχείων που 
προκαλεί η κοπή των χόρτων και να διατηρηθεί έτσι η παραγωγικότητα. Η πρακτική αυτή 
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είναι ενίοτε αναγκαία για τη διατήρηση της φυτικής κοινότητας του θεριζόμενου λειμώνα. 
Ωστόσο, οι εφαρμογές υδαρούς κοπριάς ή τεχνητών λιπασμάτων, σε συνδυασμό με συχνή 
κοπή για την παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών, οδηγούν στην επικράτηση αγρωστωδών 
και επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση των ειδών, καταστρέφοντας την αξία του 
οικοτόπου (Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Οι θεριζόμενοι λειμώνες που 
επηρεάζονται από τον αερομεταφερόμενο ευτροφισμό δεν μπορούν να δεχτούν κανενός 
είδους λίπανση χωρίς απώλεια της ποικιλίας των ειδών. 

o Ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα 

Η χρήση ζιζανιοκτόνων και/ή φυτοφαρμάκων επηρεάζει πολλά είδη με διάφορους 
τρόπους, παρότι δεν αποτελεί κατά κανόνα μεγάλης κλίμακας πρόβλημα στους 
βοσκότοπους. Τα φυτά επηρεάζονται λόγω των άμεσων επιπτώσεων που έχουν επάνω 
τους τα αγροχημικά προϊόντα, αλλά επίσης λόγω της απώλειας ειδών που επιτελούν 
λειτουργίες επικονίασης και/ή ελέγχου επιβλαβών οργανισμών (Geiger et al, 2010; 
Haughton et al, 2001). Όσον αφορά δε πολλά είδη ερπετών, αμφίβιων, πτηνών και 
θηλαστικών, οι επιπτώσεις σε αυτά είναι γενικά έμμεσες και οφείλονται στη μείωση των 
φυτικών ή ασπόνδυλων ειδών που χρησιμοποιούνται ως πηγές διατροφής (Campbell et al, 
1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  

Πάντως, τα αγροχημικά προϊόντα ενδέχεται επίσης να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία 
των ερπετών και των αμφίβιων λόγω της ρύπανσης των υδατορρευμάτων και της αύξησης 
της ευπάθειάς τους σε επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες (e.g. Christin et al, 2009). Η 
αύξηση της χρήσης αβερμεκτινών ή άλλων ανθελμινθικών για την καταπολέμηση 
επιβλαβών για το ζωικό κεφάλαιο οργανισμών επηρεάζει αρνητικά τα ασπόνδυλα που 
απαντούν στη ζωική κοπριά, καθώς και τα πτηνά και τις νυχτερίδες που τρέφονται με αυτά 
(Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα που χρησιμοποιούνται 
για τον έλεγχο των πληθυσμών αρουραίων είναι δηλητηριώδη τόσο για τα σποροφάγα είδη 
όσο και για τα αρπακτικά που τρώνε τους αρουραίους, και ευθύνονται για μεγάλα ποσοστά 
θανάτων ειδών Natura 2000 (Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Εντατικοποίηση της χρήσης των βοσκότοπων ή καλλιέργεια και μετατροπή σε 
αρόσιμη γη 

Η εντατικοποίηση της χρήσης των βοσκότοπων μέσω της λίπανσης του εδάφους, της 
επανασποράς και της αποστράγγισης για την παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών έχει 
εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στους οικοτόπους Natura 2000 (Buckingham et al, 2010). 
Περισσότερο πλήττονται τα φυτικά και ασπόνδυλα είδη που συνδέονται με φυσικούς 
βοσκότοπους ή βοσκότοπους υπό εκτατική διαχείριση, όπως η πεταλούδα του είδους 
Maculinea arion (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009). 

o Αλλαγές στις πρακτικές εκτατικής γεωργίας σε αρόσιμη γη 

Τα είδη που συνδέονται κατά κύριο λόγο με συστήματα εκτατικής καλλιέργειας σιτηρών 
πλήττονται ιδιαίτερα είτε από την εγκατάλειψη είτε από την εντατικοποίηση της 
διαχείρισης. Για παράδειγμα, το κιρκινέζι (Falco naumanni), ο αγριόγαλος (Otis tarda) και η 
χαμωτίδα (Tetrax tetrax) εξαρτώνται από την ήπια καλλιέργεια σιτηρών εκ περιτροπής και 
συνδυαστικά με αγρανάπαυση και βόσκηση προβάτων στην Ισπανία (Catry et al, 2012; SEO 
& Birdlife International, 2011). Άλλα είδη που πλήττονται από την εντατικοποίηση της 
διαχείρισης στις στέπες σιτηρών της Ιβηρικής χερσονήσου είναι, μεταξύ άλλων, η 
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χαμοκελάδα (Anthus campestris), η γαλιάντρα (Melanocorypha calandra), το ευρωπαϊκό 
βροχοπούλι (Pluvialis apricaria) και ο λευκοπελαργός (Ciconia ciconia) (Delgado and 
Moreira, 2000). Οι αλλαγές στις παραδοσιακές πρακτικές γεωργίας σε αρόσιμη γη 
πλήττουν σοβαρά τα φυτά. Για παράδειγμα, τα είδη Bromus grossus, Centaurea lactiflora, 
Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata και Notothylas orbicularis απαντούν 
ως ζιζάνια σε παραδοσιακές καλλιέργειες σιτηρών, όμως οι βελτιωμένοι έλεγχοι των 
σπόρων και οι αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές (εντατικότερη καλλιέργεια εδάφους, μη 
παραμονή των υπολειμμάτων των καλλιεργειών στο πεδίο κατά τη χειμερινή περίοδο, 
ζιζανιοκτόνα και λίπανση εδάφους) είχαν ως συνέπεια τη δραστική μείωση των πληθυσμών 
τους (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Απουσία διαχείρισης ελεγχόμενης καύσης – υπερβολική ή ελάχιστη καύση και βλάβες 
από φυσικές πυρκαγιές 

Η διαχείριση ορισμένων τύπων βοσκότοπων και πολλών τύπων χερσότοπων και λοχμών 
γινόταν παραδοσιακά μέσω της ελεγχόμενης καύσης, με σκοπό να ευνοηθεί η ανάπτυξη 
νέας βλάστησης υψηλής θρεπτικής αξίας για το ζωικό κεφάλαιο και να παρεμποδιστεί η 
διαδικασία της διαδοχής τους σε δάσος. Εάν εγκαταλειφθεί η ενεργητική διαχείριση μέσω 
της καύσης, με παράλληλη εγκατάλειψη της βόσκησης, οι ρεικότοποι ενδέχεται να 
κατακλυστούν από λίγα επικρατούντα είδη και να απολέσουν τη βιοποικιλότητά τους. 
Επιπλέον, η αυξανόμενη επικράτηση θαμνωδών ειδών και η συσσώρευση υπολειμμάτων 
και ξηροτάπητα μπορούν να έχουν ως συνέπεια ανεξέλεγκτες και έντονες φυσικές 
πυρκαγιές λόγω της διαθεσιμότητας καύσιμης ξυλώδους βιομάζας. Αυτή η έντονη 
δραστηριότητα καύσης μπορεί να επεκταθεί σε πολύ μεγάλες εκτάσεις γης, με συνέπεια τη 
σημαντική βλάβη του εδάφους (ιδίως σε τυρφώνες), και την αυξημένη απορροή και 
διάβρωση, και δύναται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα. 

o Απώλεια των χαρακτηριστικών των οικοτόπων σε γεωργικά τοπία 

Πολλά είδη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από οικοτόπους που απαντούν σε όρια 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων (φυτικούς φράκτες, ξερολιθιές, τάφρους, κ.λπ.) ή από άλλα 
χαρακτηριστικά οικοτόπων που συνδέονται με τη γεωργική γη (λίμνες, κτίρια, κ.λπ.). 
Απειλούμενα ερπετά, όπως το φίδι του είδους Elaphe situla, ζουν σε παραδοσιακά 
καλλιεργούμενες εκτάσεις γης, ξερολιθιές, αναβαθμίδες και θαμνοστοιχίες, και 
επηρεάζονται από την απώλεια του οικοτόπου που οφείλεται στην εντατικοποίηση των 
γεωργικών πρακτικών και στην απώλεια της παραδοσιακά καλλιεργούμενης γεωργικής γης 
(IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Απώλεια ποικιλότητας οικοτόπων 

Ορισμένα είδη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μωσαϊκά ποικίλων οικοτόπων εντός του 
εύρους του πληθυσμού τους (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Για παράδειγμα, όλοι 
οι γνωστοί πληθυσμοί της πεταλούδας του είδους Colias myrmidone ενδημούν, ή έχουν 
ενδημήσει, σε ποικιλία τοπίων όπως, μεταξύ άλλων, βοσκότοπους, θεριζόμενους λειμώνες, 
αρόσιμη γη, γη σε αγρανάπαυση, λοχμώδεις εκτάσεις, αραιά και πυκνά δάση (Marhoul and 
Olek, 2010). Το είδος έχει δύο ετήσιες γενιές που έχουν εν μέρει αντικρουόμενες ανάγκες, 
οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από μία χρήση γης ή μόνο σε ένα τμήμα γης. Η 
ποικιλόμορφη και δυναμική χρήση γης στο ευρύτερο τοπίο είναι καίριας σημασίας για την 
εξασφάλιση όλων των πόρων που χρειάζεται κάθε γενιά για σειρά ετών. Αυτά τα 
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λεπτοδουλεμένα τοπία δημιουργήθηκαν κατά τους προηγούμενους αιώνες μέσα από τις 
παραδοσιακές χρήσεις της γης, ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της φυσικής 
ποικιλομορφίας τους, ως προς την τοπογραφία, τα εδάφη και το κλίμα, και ιστορικο-
πολιτιστικών παραγόντων, όπως τα πρότυπα ιδιοκτησίας και οι μέθοδοι διαχείρισης. 

o Άλλες γεωργικές εργασίες ή υποδομές 

Η τοποθέτηση περιφράξεων σε ανοικτούς οικοτόπους μπορεί να αποτελέσει σημαντική 
απειλή για ορισμένα μεγαλόσωμα πτηνά που δεν έχουν μεγάλη ικανότητα ελιγμών κατά 
την πτήση. Τέτοια είδη χρειάζονται μεγάλους ανοικτούς οικοτόπους και, συνεπώς, η χρήση 
περιφράξεων σε οικοτόπους όπως οι στέπες μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε είδη 
όπως ο αγριόγαλος (Otis tarda) (Bota et al, 2005), ενώ ο λυροπετεινός (Tetrao tetrix) 
προσκρούει συχνά σε περιφράξεις που προορίζονται για ελάφια στους βαλτότοπους του 
Ηνωμένου Βασιλείου (Baines and Andrew, 2003). 

o Αλλαγές στην υδρολογία 

Το ένα τέταρτο των ειδών και το ένα τρίτο των οικοτόπων επηρεάζονται από αλλαγές στην 
υδρολογία τους, ενώ οκτώ οικότοποι απειλούνται σοβαρά από υδρολογικές αλλαγές. Σε 
πολλές περιπτώσεις, η βλάβη οφείλεται στην αποστράγγιση εκτάσεων γης για σκοπούς 
γεωργικής εκμετάλλευσης, εμπορικής εκμετάλλευσης δασικών πόρων ή ανάπτυξης 
υποδομών (Middleton et al, 2006). Η τεχνητή αποστράγγιση επιτυγχάνεται με την 
κατασκευή καναλιών ή τάφρων και με τη χρήση φραγμάτων και υδατοφρακτών για την 
ανακατεύθυνση της ροής των υδάτων (Holden et al, 2004). Η πρακτική αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα χαμηλότερους υδροφόρους ορίζοντες και αποξήρανση οικοτόπων, ενώ 
συνεπάγεται μεταβολή των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων και επακόλουθη απώλεια 
χαρακτηριστικών οικολογικών κοινοτήτων (Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Οι υγροί βοσκότοποι και λειμώνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις μεταβολές της στάθμης 
των υπόγειων υδάτων που οφείλονται σε υπεράντληση, τοποθέτηση των τάφρων 
αποστράγγισης σε χαμηλότερο επίπεδο ή επιχωμάτωση ποταμών (Houston, 2008). Τα 
συστήματα υδαταγωγών που είχαν κατασκευαστεί στο μακρινό παρελθόν για την 
τροφοδότηση υδρολειμώνων και ορεινών βοσκότοπων αποτελούν επίσης σημαντικούς 
οικοτόπους για φυτά και ζώα, όμως σπανίζουν ολοένα και περισσότερο (Küster and 
Keenleyside, 2009).  

o Δάσωση 

Η δάσωση αναφέρεται ως σημαντική πίεση σε εγκαταλελειμμένους βοσκότοπους και 
λειμώνες και, μεταξύ άλλων, σε σταθερές θίνες, ενδοχωρικές θίνες και ξερικούς αμμώδεις 
ασβεστούχους λειμώνες όπου έχουν αναπτυχθεί δάση κωνοφόρων. 

Εν κατακλείδι, η διατήρηση γεωργικών πρακτικών, και συγκεκριμένα ορισμένων 
παραδοσιακών συστημάτων εκτατικής γεωργίας, είναι καίριας σημασίας για την προστασία 
της φύσης και τους τόπους Natura 2000. Τα εν λόγω παραδοσιακά γεωργικά συστήματα 
απειλούνται από την εγκατάλειψη των γεωργικών πρακτικών σε πολλές περιοχές της 
Ευρώπης και επιβάλλεται επομένως η ανάληψη δράσης για τη διατήρησή τους. Για τον 
σκοπό αυτό απαιτείται η παροχή επαρκούς και κατάλληλης στήριξης στους γεωργούς που 
αντιμετωπίζουν τις προαναφερόμενες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που παρέχουν. 
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Περισσότερες πληροφορίες 

 Στα παραρτήματα A, B και Γ παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τους τύπους 
οικοτόπων και τα είδη που εξαρτώνται από, ή συνδέονται με, τη διαχείριση της 
γεωργίας, την κατανομή τους και την τρέχουσα κατάσταση διατήρησής τους. 

 Τα βιογεωγραφικά σεμινάρια Natura 2000 συγκεντρώνουν αναλυτικές πληροφορίες για 
την κατάσταση των οικοτόπων, καθώς και για τις πιέσεις και τις απειλές που δέχονται.  
Βλέπε:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Η έκθεση με θέμα την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης όλων των οικοτόπων και 
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος δυνάμει του άρθρου 17 είναι διαθέσιμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011) Αγροτική ανάπτυξη στην ΕΕ - Στατιστικά και οικονομικά 
στοιχεία. Έκθεση 2011.  Δείκτης πλαισίου 10: Περιοχή Natura 2000. :  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 Έκθεση με θέμα το σενάριο αναφοράς της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα (2010): 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Για την περιγραφή των συστημάτων γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας στην Ευρώπη βλ. 
Oppermann et al (2012). Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας στην Ευρώπη. 35 ευρωπαϊκές 
χώρες - εμπειρίες και προοπτικές. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Βλέπε: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για μέτρα μείωσης 
του κατακερματισμού (Kettunen et al, 2007). Βλέπε: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει σειρά μελετών με θέμα την εφαρμογή μέτρων 
πράσινης υποδομής. Βλέπε: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000  

Τι περιλαμβάνει το παρόν κεφάλαιο;  

Στο παρόν κεφάλαιο αποσαφηνίζονται οι νομικές διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε 
όλους τους τόπους Natura 2000 ώστε να διασφαλίζεται η διαχείριση της διατήρησής τους 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Εξηγούνται ακόμη με τη 
συνοδεία παραδειγμάτων βασικές έννοιες, όπως η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης 
διατήρησης, ο καθορισμός στόχων διατήρησης ανά τόπο και η εφαρμογή των αναγκαίων 
μέτρων διατήρησης.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό σκιαγραφούνται επίσης οι πιθανοί τρόποι εφαρμογής του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στους τόπους Natura 2000 που περιλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις γεωργικής 
γης, έχοντας υπόψη ότι η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης διαφέρει αναγκαστικά 
μεταξύ των διαφόρων τόπων αναλόγως των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών και των 
οικοτόπων ενωσιακής σημασίας που απαντούν σε καθέναν εξ αυτών, καθώς και των 
κοινωνικοοικονομικών περιστάσεων και των φυσικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου.  

 

3.1 Πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση και η προστασία των τόπων Natura 2000;  

Όπως αναφέρεται σε προηγούμενα κεφάλαια, οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά 
απαιτούν από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να εντάξουν ορισμένους τόπους στο δίκτυο 
Natura 2000 ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών και 
τύπων οικοτόπων ενωσιακής σημασίας που καλύπτονται από τις δύο οδηγίες.   
 
Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι στο δίκτυο Natura 2000 μπορούν να συμπεριληφθούν 
μόνο οι τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη σημασία για τα εν λόγω είδη και τους οικοτόπους, 
και όχι όλες οι περιοχές στις οποίες απαντούν οι εν λόγω οικότοποι και τα είδη. Οι δύο 
οδηγίες για τη φύση προβλέπουν και μέτρα για την προστασία και τη διατήρηση των ειδών 
και των οικοτόπων ενωσιακής σημασίας που δεν εμπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000, όμως, 
καθώς οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εστιάζουν στη διαχείριση των τόπων Natura 
2000, οι σχετικές διατάξεις δεν αναπτύσσονται διεξοδικότερα στο παρόν έγγραφο18.  
 
Τα κράτη μέλη οφείλουν να διαχειρίζονται και να προστατεύουν κάθε τόπο που εντάσσεται 
στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Το άρθρο 6 περιλαμβάνει τρεις βασικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, απαιτεί από 
τα κράτη μέλη:  

 να εφαρμόζουν, σε κάθε τόπο, τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που 
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των προστατευόμενων τύπων 

                                                      
18 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, βλ. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm


 

 39 

οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σημασίας που απαντούν στους 
τόπους (άρθρο 6 παράγραφος 1)·  

 να προλαμβάνουν τυχόν επιζήμιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν σημαντικές ενοχλήσεις σε αυτά τα είδη ή υποβάθμιση των οικοτόπων 
τους ή των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων που απαντούν στους τόπους 
(άρθρο 6 παράγραφος 2). 

 να προστατεύουν τον τόπο από νέα πιθανώς επιζήμια έργα και σχέδια μέσω της 
θέσπισης διαδικαστικών και ουσιαστικών εγγυήσεων οι οποίες διέπουν τα σχέδια 
και τα έργα που είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά κάποιον τόπο Natura 
2000 (άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4).  

 
Στο πλαίσιο αυτής της δομής, φαίνεται ότι οι τόποι του δικτύου Natura 2000 δεν είναι 
αυστηρά προστατευόμενες περιοχές στις οποίες απαγορεύεται συστηματικά κάθε 
δραστηριότητα.  Το δίκτυο Natura 2000 υποστηρίζει διαφορετική προσέγγιση: μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει πλήρως ότι οι άνθρωποι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
φύσης και ότι οι δύο πλευρές αποδίδουν καλύτερα όταν συνεργάζονται. Με τον τρόπο 
αυτόν, το δίκτυο Natura 2000 στηρίζει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και χρήσης. Ο 
στόχος του δεν είναι να αποκλείσει τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά να ορίσει τις 
παραμέτρους βάσει των οποίων οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται 
διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τα πολυτιμότερα είδη και τους πολυτιμότερους οικοτόπους 
της Ευρώπης που απειλούνται περισσότερο.  
 

 Επίτευξη «ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης» 
 
Ο συνολικός στόχος των δύο οδηγιών της ΕΕ για τη φύση είναι να διασφαλίσουν ότι τα είδη 
και οι οικότοποι που επιδιώκουν να προστατεύσουν θα μπορέσουν να φτάσουν σε 
«ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης» σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής κατανομής τους 
εντός της ΕΕ. Ο στόχος αυτός ορίζεται με θετικό τρόπο. Συνεπώς, δεν αρκεί απλώς η 
αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης ή της εξαφάνισης των ειδών και των οικοτόπων 
που απαριθμούνται στις οδηγίες της ΕΕ για τη φύση. Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να 
λαμβάνουν θετικά μέτρα για τη διατήρηση και την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, των εν λόγω ειδών και οικοτόπων.  
 
Οι τόποι Natura 2000 διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη αυτού του γενικού 
στόχου, καθώς περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη σημασία για τα εν λόγω 
είδη και τους οικοτόπους. Η διαχείριση κάθε τόπου πρέπει επομένως να γίνεται με τρόπο 
που διασφαλίζει ότι βοηθά όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα τα είδη και τους 
οικοτόπους για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000 να επιτύχουν 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε ολόκληρη την ΕΕ.   
 
Το γεγονός ότι πολλά είδη και πολλοί οικότοποι ενωσιακής σημασίας τελούν επί του 
παρόντος υπό μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης (βλ. κεφάλαιο 2) καταδεικνύει τη 
σημασία της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1, καθώς είναι σαφές 
ότι απαιτείται η λήψη ενεργητικών μέτρων αποκατάστασης της διατήρησης στους κόλπους 
του δικτύου Natura 2000 προκειμένου πολλά είδη και πολλοί οικότοποι να έχουν μια 
ελπίδα να φτάσουν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.  
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 Καθορισμός στόχων διατήρησης   
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε τόπος Natura 2000 συμβάλλει πλήρως στην 
επίτευξη του γενικού στόχου της ΙΚΔ, είναι σημαντικό να καθορίζονται σαφείς στόχοι 
διατήρησης για κάθε τύπο οικοτόπου και είδος. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται περιφερειακή 
προσέγγιση για όλους τους οικοτόπους και όλα τα είδη, με εξαίρεση τους οικοτόπους και 
τα είδη που σπανίζουν περισσότερο, η οποία μπορεί στη συνέχεια να προσαρμοστεί ανά 
τόπο σε κάθε περιφέρεια (Louette et al, 2011). Οι στόχοι που καθορίζονται ανά τόπο θα 
πρέπει να προσδιορίζουν την επιθυμητή κατάσταση, εντός του συγκεκριμένου τόπου, για 
κάθε είδος και τύπο οικοτόπου για τα οποία χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000.  
 
Τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα, όπου είναι δυνατό ή κατάλληλο, σε ποσοτικό επίπεδο, για 
παράδειγμα θεσπίζοντας συγκεκριμένους χρονικά δεσμευτικούς στόχους για κάθε τύπο 
οικοτόπου και είδος ενωσιακής σημασίας που απαντά στον τόπο (π.χ. αύξηση του 
πληθυσμού της ορτυκομάνας σε 20 ζεύγη εντός 8 ετών, αύξηση της έκτασης του υγρού 
λειμώνα σε καλή κατάσταση διατήρησης κατά 100 εκτάρια). Βλ. ενότητα 3.2 για περαιτέρω 
ανάλυση. 
 

Πλαίσιο 3.1.  Τι νοείται ως «ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης»; 
 
Ο όρος κατάσταση διατήρησης ορίζεται στην οδηγία για τους οικοτόπους (άρθρο 1).  

- Ως κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου νοείται «το αποτέλεσμα του 
συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα 
χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να 
αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες 
του, καθώς και την μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο 
αναφερόμενο στο άρθρο 2 έδαφος» ( άρθρο 1 στοιχείο ε)).  

- Ως κατάσταση διατήρησης ενός είδους νοείται «το αποτέλεσμα του συνόλου των 
παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν, να αλλοιώσουν 
μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο αναφερόμενο στο 
άρθρο 2 έδαφος» (άρθρο 1 στοιχείο θ)).  

 
Η «κατάσταση της διατήρησης» ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται «ικανοποιητική» όταν: 

 η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν σταθερές ή 
αυξάνονται και 

 η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για την μακροπρόθεσμη συντήρησή 
του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό 
μέλλον και 

 η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική κατά 
τα ακολούθως οριζόμενα. 

 
Η «κατάσταση της διατήρησης» ενός είδους κρίνεται ως «ικανοποιητική» όταν: 

 τα δεδομένα τα σχετικά με την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι 
το είδος αυτό εξακολουθεί και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί 
ένα ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει και 
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 η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος 
να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον και 

 υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε 
οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. 

 

 Προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης  
 
Αφού καθοριστούν οι στόχοι διατήρησης, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα αναγκαία 
μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων και σκοπών, και 
να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους με γνώμονα την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. Πρέπει δε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές 
απαιτήσεις των οικοτόπων και των ειδών για τα οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή ως τόπος 
Natura 2000.  
 

Άρθρο 6(1): «Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη μέλη καθορίζουν τα αναγκαία 
μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης 
ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή 
συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών 
οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται 
στους τόπους.» 

Ως προς αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί εκ νέου ότι οι διατάξεις του άρθρου 6 
παράγραφος 1 είναι υποχρεωτικές και όχι προαιρετικές (βλ. πλαίσιο 3.2).  Με άλλα λόγια, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης σε όλες τις 
περιπτώσεις, και όχι μόνο όπου «ενδεχομένως» απαιτούνται. Στα μέτρα αυτά καθαυτά 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται τόσο δράσεις ενεργητικής διαχείρισης και εργασίες 
αποκατάστασης, όπως τακτική κοπή χόρτων ή απομάκρυνση επεκτατικών λοχμών, όσο και 
δράσεις παθητικού χαρακτήρα, ήτοι «μη παρέμβασης», όπως να αφήνεται η γη 
ακαλλιέργητη ή σε αγρανάπαυση. 

 

Πλαίσιο 3.2.  Νομική ερμηνεία του άρθρου 6 παράγραφος 1 
 
Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου (υπόθεση C-508/04), ένα κράτος μέλος δεν μπορεί 
να αποφύγει τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων διατήρησης σε τόπους του δικτύου 
Natura 2000. «Είναι προφανές από το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας ότι τα «αναγκαία 
μέτρα διατήρησης» πρέπει να θεσπίζονται σε όλες τις περιπτώσεις και όχι 
«ενδεχομένως»19.. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 η λέξη «ενδεχομένως» αφορά μόνο σχέδια 
διαχείρισης και δεν μπορεί να νοηθεί ως γενικός περιορισμός όσον αφορά την υποχρέωση 
καθορισμού των δεόντων κανονιστικών, διοικητικών ή συμβατικών μέτρων. ...  
 

                                                      
19 Η κυβέρνηση της Αυστρίας υποστήριξε ότι η υποχρέωση που θεσπίζει το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεν αφορούσε την 
υιοθέτηση μέτρων διατήρησης σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μόνο των «αναγκαίων» μέτρων διατήρησης. Σε κάθε 
περίπτωση, όπου απαιτείτο η λήψη τέτοιων μέτρων επιπροσθέτως των υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που προβλέπει 
η αυστριακή νομοθεσία, τα μέτρα αυτά λαμβάνονταν πράγματι από τις αρμόδιες επαρχιακές αρχές προκειμένου να 
επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 
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Η οδηγία επιβάλλει την υιοθέτηση των αναγκαίων μέτρων διατήρησης, γεγονός που 
αποκλείει κάθε διακριτική ευχέρεια στο θέμα αυτό εκ μέρους των κρατών μελών … 
Επιπλέον, απλές διοικητικές πρακτικές, οι οποίες από τη φύση τους είναι δυνατό να 
τροποποιούνται κατά βούληση από τις αρχές και δεν έχουν την απαιτούμενη δημοσιότητα, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της μεταφοράς μιας οδηγίας». 
 

 
Ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω μέτρων διατήρησης διαφέρει από τόπο σε τόπο 
αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε τόπου (π.χ. εάν πρόκειται για ιδιωτική ή δημόσια 
γη). Το άρθρο 6 παράγραφος 1 επιτρέπει μεγάλο βαθμό ευελιξίας ως προς αυτό, και 
αφήνει σε κάθε κράτος μέλος την ευχέρεια να αποφασίσει ποια είναι τα βέλτιστα μέσα 
εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων διαχείρισης. Αυτά συνεπάγονται ενδεχομένως ειδικά 
ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα 
δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα.  
 
Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν σχέδια διαχείρισης ως εργαλείο καθοδήγησης των 
φορέων διαχείρισης και των λοιπών ενδιαφερομένων όσον αφορά τη διατήρηση των 
τόπων Natura 2000. Σε γενικές γραμμές, τα σχέδια διαχείρισης ανά τόπο χρησιμοποιούνται 
για τη διαμόρφωση των στόχων διατήρησης του τόπου, καθώς και των μέτρων που είναι 
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών (κάλλιστα, βεβαίως, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα υπό την προϋπόθεση ότι επιδιώκεται ταυτόχρονα η 
εφαρμογή των στόχων διατήρησης).  
 
Τα σχέδια διατήρησης μπορούν να λειτουργήσουν επίσης ως εργαλείο για τον καθορισμό 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των διαφόρων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, των 
αρχών και των ΜΚΟ όσον αφορά την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διατήρησης που 
έχουν προσδιοριστεί. 
 
Τα σχέδια διαχείρισης μπορεί να είναι αυτόνομα έγγραφα ή μπορεί επίσης να είναι 
«ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια ανάπτυξης», σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης του 
περιβάλλοντος σε άλλες κοινοτικές πολιτικές. Στην περίπτωση ενσωματωμένου σχεδίου, 
είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τίθενται σαφείς στόχοι και μέτρα διατήρησης για 
τους οικοτόπους και τα είδη που αφορά το σχέδιο και απαντούν στον τόπο. 
Άλλο πλεονέκτημα των σχεδίων διαχείρισης είναι ότι συνιστούν χρήσιμο εργαλείο που 
διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 με σαφή και 
διαφανή τρόπο, επιτρέποντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να 
ενημερώνονται για τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει το δίκτυο Natura 2000 και 
ενθαρρύνοντας την ενεργητική συμμετοχή τους στη σχετική συζήτηση. Τα σχέδια 
διαχείρισης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην εξεύρεση χρηματοδότησης για τα μέτρα 
και στην επίτευξη καλύτερης ενσωμάτωσης σε άλλα σχέδια.  
 
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης για άλλες κατηγορίες 
προστατευόμενων περιοχών (π.χ. εθνικά ή φυσικά πάρκα) δεν είναι πάντοτε επαρκή για 
τους σκοπούς της διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των στόχων διατήρησης που επιδιώκονται σε αυτές τις 
περιοχές σε συνάρτηση με τα είδη και τους οικοτόπους ευρωπαϊκής σημασίας που 



 

 43 

απαντούν σε αυτές.   
 
Αν και ο καθορισμός σχεδίων διαχείρισης για τους τόπους του Natura 2000 αποτελεί απλώς 
πρόταση της οδηγίας περί οικοτόπων, τα σχέδια αυτά φαίνεται να είναι η προτιμώμενη 
επιλογή για τα περισσότερα κράτη μέλη και μάλιστα σε πολλές χώρες θεωρούνται 
υποχρεωτικά. 
 

3.2 Εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 σε γεωργικούς τόπους Natura 2000 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται συνοπτικά τα βήματα που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 σε τόπους Natura 2000 που περιλαμβάνουν 
μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης.  Το εύρος λήψης καθενός από τα μέτρα αυτά διαφέρει 
ασφαλώς από τόπο σε τόπο ανάλογα με τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και των 
οικοτόπων ενωσιακής σημασίας που απαντούν στους τόπους, αλλά και με τις 
κοινωνικοοικονομικές περιστάσεις και τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Επομένως, 
τα βήματα που παρατίθενται ακολούθως είναι απλώς ενδεικτικά και σκοπός τους είναι να 
δώσουν μια εικόνα στα κράτη μέλη για το πώς θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το άρθρο 6 
παράγραφος 1. 
 

 Προσδιορισμός της γεωργικής γης και των γεωργικών συστημάτων του δικτύου 
Natura 2000 

 
Ο προσδιορισμός της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 προϋποθέτει καταρχάς 
χαρτογράφηση ή με άλλον τρόπο εντοπισμό των σημαντικών γεωργικών οικοτόπων και των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων γης που χρησιμοποιούνται από σημαντικά είδη. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν μερικώς ή προσφάτως εγκαταλελειμμένοι 
σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι των οποίων είναι εφικτή η αποκατάσταση, ακόμη κι αν οι 
ενδείξεις τρέχουσας γεωργικής δραστηριότητας είναι ελάχιστες ή μηδενικές. Θα πρέπει να 
σημειωθεί δε ότι στην καταχωρισμένη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) των 
κρατών μελών είναι πιθανό να μην περιλαμβάνεται όλη η γεωργική γη του δικτύου Natura 
2000 (ή υψηλής φυσικής αξίας), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καταχωρίζονται ως ΧΓΕ 
μεγάλες εκτάσεις σημαντικών οικοτόπων που τελούν υπό τη διαχείριση γεωργών. 

Το δεύτερο στάδιο είναι ο προσδιορισμός των γεωργικών συστημάτων που απαντούν σε 
αυτή τη γεωργική γη (ή που απαντούσαν μέχρι πρόσφατα, στην περίπτωση της 
εγκαταλελειμμένης γης). Πολλά γεωργικά συστήματα είναι αρκετά περίπλοκα, καθώς 
χρησιμοποιούν διαφορετικά αγροτεμάχια, τα οποία απέχουν ενίοτε πολύ μεταξύ τους, για 
διαφορετικούς σκοπούς που συμβάλλουν όλοι από κοινού στη λειτουργία της γεωργικής 
εκμετάλλευσης. Η εφαρμογή μέτρων διαχείρισης σε συγκεκριμένους οικοτόπους Natura 
που βρίσκονται μέσα σε τέτοια συστήματα (π.χ. ημιφυσικοί οικότοποι, θεριζόμενοι 
λειμώνες ή γη σε αγρανάπαυση όπου ασκείται εποχική βόσκηση) είναι πιθανό να αποτύχει 
αν δεν ληφθεί υπόψη η σχέση με την υπόλοιπη γεωργική εκμετάλλευση κατά τον 
καθορισμό των στόχων και τον σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης.  

Πρόκειται για συγκεκριμένο κίνδυνο αν το γεωργικό σύστημα είναι συνολικά 
αντιοικονομικό, καθώς η στήριξη της διαχείρισης ενός μόνο τμήματος ενδέχεται να μην 
μπορέσει να αποτρέψει την εγκατάλειψη ή την εντατικοποίηση του συστήματος συνολικά.  
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Ορισμένα κτηνοτροφικά συστήματα έχουν προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό σε 
συγκεκριμένους οικοτόπους όπως, π.χ. συστήματα ποιμενικής εκτροφής με εποχιακή 
μετακίνηση ποιμνίων, κοινόχρηστη δημοτική γη, ή βραχείας διάρκειας βόσκηση από τα 
κοπάδια ακτημόνων κτηνοτρόφων.  

Με την ολοκλήρωση των δύο προαναφερθέντων σταδίων καθίσταται δυνατός ο ακριβής 
προσδιορισμός της γεωργικής γης, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των γεωργών που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία καθορισμού των μέτρων διατήρησης 
που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων διατήρησης του εκάστοτε τόπου. Για τον 
λόγο αυτόν είναι σημαντικό, στο συγκεκριμένο στάδιο, να συλλέγονται επίσης όσο το 
δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για όλους τους οικείους ενδιαφερόμενους παράγοντες 
που θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης ή να 
διατυπώσουν τη γνώμη τους στο πλαίσιο αυτής. 

 Προσδιορισμός στόχων για τους σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και τα 
σημαντικά γεωργικά είδη 

 
Τα κράτη μέλη φέρουν σαφή ευθύνη δυνάμει των οδηγιών για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους να διασφαλίζουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, όλων των οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος (βλ. 
ενότητα 3.1 ανωτέρω). Στην πράξη, πάντως, οφείλουν να εξετάζουν ποιοι οικότοποι και 
ποια είδη χρήζουν ενδεχομένως επιτακτικότερων και ευρύτερων μέτρων διατήρησης για 
την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.  
 
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών για τους γεωργικούς 
οικοτόπους και τα γεωργικά είδη, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την 
κατάσταση των σημαντικών γεωργικών οικοτόπων και ειδών που απαντούν στο έδαφός 
τους, σε εθνικό, περιφερειακό και βιογεωγραφικό επίπεδο κατά περίπτωση. Η εν λόγω 
αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στους σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και 
στα σημαντικά γεωργικά είδη (κατά τον ορισμό που διατυπώνεται στο κεφάλαιο 2). Σε 
κάποιες χώρες, πάντως, είναι δυνατόν να έχουν σημαντική σχέση με τη γεωργία και άλλοι 
οικότοποι καθώς και άλλα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, και μπορεί ενδεχομένως να 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. 
 
Όσον αφορά την ιεράρχηση και τον καθορισμό των στόχων για κάθε σημαντικό γεωργικό 
οικότοπο και για κάθε σημαντικό γεωργικό είδος, προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ιδιαίτερης σημασίας σε επίπεδο διατήρησης:  

 το τμήμα της έκτασης οικοτόπου / ή του πληθυσμού είδους που τελεί υπό μη 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε ενωσιακό, βιογεωγραφικό και εθνικό 
επίπεδο20 

 το τμήμα της συνολικής ενωσιακής και/ή βιογεωγραφικής έκτασης οικοτόπου ή του 
πληθυσμού είδους που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους (βλ. 
παράρτημα Γ για τις ενδεικτικές τρέχουσες εκτιμήσεις των σημαντικών γεωργικών 
οικοτόπων σε κάθε κράτος μέλος)  

                                                      
20 Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες αξιολογήσεις δυνάμει του άρθρου 17, και 
να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στο τμήμα που τελεί, σύμφωνα με την αξιολόγηση, υπό «μη ικανοποιητική – κακή 
κατάσταση» 
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 το τμήμα της έκτασης οικοτόπου ή του πληθυσμού είδους που βρίσκεται σε τόπους 
Natura 2000 στο έδαφος του κράτους μέλους 

 
Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης όλων των σημαντικών οικοτόπων και 
ειδών, είναι σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθορισμού στόχων για τη διατήρησή 
τους στους κόλπους κάθε τόπου Natura 2000 χωριστά. Θα μπορούσαν, π.χ. να καθοριστούν 
στόχοι για την αύξηση (ήτοι, αποκατάσταση ή εκ νέου δημιουργία) των οικοτόπων ή των 
πληθυσμών ειδών που είναι πολύ μικροί σε μέγεθος (και/ή κατακερματισμένοι) με 
γνώμονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους (Kettunen κ.λπ., 2007). Για άλλους λιγότερο 
απειλούμενους οικοτόπους, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να καθοριστεί στόχος που 
αποσκοπεί στη διατήρηση ορισμένου ποσοστού τους (π.χ. διατήρηση του 95% σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης).  

Επισημαίνεται ότι κατά τον καθορισμό των στόχων θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης 
υπόψη πρακτικά ζητήματα, όπως η σκοπιμότητα της αποκατάστασης οικοτόπων από 
οικολογικής πλευράς, καθώς και τυχόν πρόσθετα οφέλη που μπορούν να εξασφαλιστούν 
από οικοσυστημικές υπηρεσίες (π.χ. αύξηση της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
διαχείριση υδάτινων πόρων και πλημμυρών, και οφέλη σε επίπεδο αναψυχής και 
προστασίας του τοπίου). Τέτοιου είδους πρόσθετα οφέλη μπορούν ενδεχομένως να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της στήριξης που παρέχουν οι τοπικές κοινότητες στις δράσεις 
διατήρησης, και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. 

 Αξιολόγηση πιέσεων και πιθανού αντικτύπου στην κατάσταση διατήρησης 
 

Αφού προσδιοριστούν οι εκτάσεις γεωργικής γης και καθοριστούν στόχοι για τους 
σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και τα σημαντικά γεωργικά είδη που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, το επόμενο βήμα είναι να προσδιοριστούν οι 
παράγοντες και οι πιέσεις που ασκούνται στα διάφορα γεωργικά συστήματα από τα οποία 
εξαρτάται η διαχείριση της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000. Η εν λόγω ανάλυση 
συμβάλλει στον προσδιορισμό τόσο των γεωργικών συστημάτων όσο και των εκτάσεων γης 
που απειλούνται από μελλοντική εγκατάλειψη ή εντατικοποίηση, επιτρέποντας έτσι την 
υλοποίηση δράσεων παρέμβασης προτού να είναι πολύ αργά.  
 
Συνδυαστικά με πληροφορίες που αφορούν στόχους και προτεραιότητες για σημαντικούς 
γεωργικούς οικοτόπους και σημαντικά γεωργικά είδη, η εν λόγω ανάλυση παρέχει στις 
αρχές διαχείρισης τη δυνατότητα να καθορίζουν στρατηγικές προτεραιότητες για τη λήψη 
πρακτικών μέτρων με γνώμονα την αντιμετώπιση των πιέσεων και την επίτευξη των στόχων 
διατήρησης, μέσω π.χ. της ανάπτυξης συνδυαστικών δεσμών μέτρων για την επίτευξη 
διάφορων στόχων που αφορούν οικοτόπους και είδη.  
 
Καθοριστικής σημασίας είναι επίσης η συλλογή των καλύτερων δυνατών διαθέσιμων 
πληροφοριών για την κατάσταση των γεωργικών οικοτόπων και ειδών. Προς τούτο, 
απαιτείται πρόσβαση σε αξιόπιστα, επικαιροποιημένα και εκτενή οικολογικά δεδομένα 
(π.χ. απογραφικούς καταλόγους, χάρτες οικοτόπων και άτλαντες ειδών), γεγονός που 
απαιτεί ενδεχομένως την εκπόνηση ερευνών και τη συλλογή και καταχώριση στοιχείων. Οι 
δράσεις αυτές μπορεί μεν να έχουν υψηλό κόστος, όμως, από την εμπειρία και από τα 
στοιχεία προκύπτει ότι η εφαρμογή καλά τεκμηριωμένων, σχεδιασμένων και στοχευμένων 
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μέτρων είναι περισσότερο αποδοτική συνολικά από πλευράς κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, 
χρήσιμη είναι επίσης η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς 
εμπειρογνωμοσύνης και η χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών21.  

 Καθορισμός στόχων διατήρησης ανά τόπο Natura 2000 χωριστά 
 
Όπως εξηγείται ανωτέρω, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν στόχους διατήρησης για 
κάθε τόπο Natura 2000 χωριστά. Οι στόχοι διατήρησης που καθορίζονται ανά τόπο θα 
πρέπει να προσδιορίζουν την κατάσταση που επιβάλλεται να επιτευχθεί για κάθε είδος και 
τύπο οικοτόπου ενωσιακής σημασίας που απαντά στον συγκεκριμένο τόπο, με γνώμονα τη 
μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του τόπου στην επίτευξη της συνολικής ικανοποιητικής 
κατάστασης διατήρησής τους.  

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να γίνεται ανά τόπο αξιολόγηση του βαθμού στον οποίον 
επιβάλλεται η διατήρηση του εκάστοτε οικοτόπου ή είδους Natura σε συγκεκριμένη 
κατάσταση διατήρησης, ή, συχνότερα, η αποκατάστασή του σε βελτιωμένη κατάσταση 
διατήρησης (πλαίσιο 3.3 και πλαίσιο 3.4). Ο σχεδιασμός σαφών και αποδεκτών στόχων 
διατήρησης είναι καίριας σημασίας, καθώς αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των 
μέτρων διατήρησης. Οι στόχοι διατήρησης μπορούν να προδιαγράφονται στις αποφάσεις 
χαρακτηρισμού τόπων ή να αναλύονται περαιτέρω στο πλαίσιο σχεδίων διαχείρισης τόπων 
ή άλλων μέσων.  

Οι στόχοι διατήρησης ανά τόπο θα πρέπει να βασίζονται στις οικολογικές απαιτήσεις των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών Natura 2000. Οι οικολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν 
όλες τις οικολογικές ανάγκες των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων που είναι αναγκαίες 
για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και 
των ειδών, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών τους με το περιβάλλον (αέρα, νερό, 
έδαφος, βλάστηση, κ.λπ.).  

Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις και μπορούν να καθοριστούν 
μόνο κατά περίπτωση, καθώς διαφέρουν από είδος σε είδος, αλλά και από τόπο σε τόπο 
για το ίδιο είδος. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σημασία του τόπου για τη διατήρηση ή 
την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των τύπων οικοτόπων και 
των ειδών που απαντούν στον τόπο, και για τη συνοχή του δικτύου Natura 2000.  

Οι στόχοι διατήρησης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν επίσης τους παράγοντες υποβάθμισης 
ή καταστροφής που απειλούν τους οικοτόπους και τα είδη του εκάστοτε τόπου. Για τον 
καθορισμό ειδικών για κάθε τόπο στόχων διατήρησης απαιτείται η συλλογή κατάλληλων 
βασικών πληροφοριών.  

Πλαίσιο 3.3 Πώς καθορίζονται οι στόχοι διατήρησης για τις γεωργικές περιοχές Natura 
2000; 

Κατά τον καθορισμό ειδικών για κάθε τόπο στόχων διατήρησης, είναι ενδεχομένως χρήσιμο να 
λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος (στο πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους). Όσον αφορά τους 

                                                      
21  Όπως, π.χ., των υπηρεσιών που παρέχονται στον δικτυακό τόπο www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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οικοτόπους, στις εν λόγω παραμέτρους περιλαμβάνονται η περιοχή κατανομής, η έκταση που 
καταλαμβάνει ο τύπος οικοτόπου εντός της περιοχής κατανομής του, καθώς και η δομή και οι 
ειδικές λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ειδών) του οικοτόπου. Όσον 
αφορά τα είδη, λαμβάνονται υπόψη η περιοχή κατανομής, ο πληθυσμός και η έκταση του 
οικοτόπου. Ακολούθως παρατίθενται μερικά παραδείγματα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που θα 
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό στόχων διατήρησης: 

 Έκταση οικοτόπου: Η έκταση που καταλαμβάνουν οι στοχευμένοι οικότοποι θα πρέπει να μένει 
σταθερή ή να αυξάνεται (είναι δυνατός ο καθορισμός συνολικών εκτάσεων-στόχων).  

 Δομή και λειτουργία οικοτόπου: Οι κοινότητες των οικοτόπων-στόχων θα πρέπει να μένουν 
σταθερές ως την κατανομή και τη σύνθεση. Διατηρούνται οι λειτουργίες των οικοτόπων και οι 
οικολογικές παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται η διατήρηση του οικοτόπου. 

 Μέγεθος και κατανομή ειδών, δομή πληθυσμού, κ.λπ.: Οι πληθυσμοί των ειδών μένουν 
σταθεροί ή αυξάνονται (είναι δυνατός ο καθορισμός αριθμών-στόχων). Οι τάσεις των 
πληθυσμών παρουσιάζουν διαρκή βελτίωση. Η κατανομή των ειδών, συμπεριλαμβανομένων 
των ζωτικών περιοχών και της συνεκτικότητας, διατηρείται ή βελτιώνεται (π.χ. μέσω της 
βελτίωσης του οικοτόπου και του εκ νέου αποικισμού των βελτιωμένων περιοχών). Διατηρείται 
η δομή του πληθυσμού. 

 

 Ευρεία δημοσιοποίηση των στόχων για το δίκτυο Natura 2000 

Οι γεωργοί, αλλά και το ευρύτερο κοινό, μπορούν να πειστούν για την ανάγκη διαχείρισης 
της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 μόνο εάν κατανοήσουν την ανάγκη λήψης 
μέτρων διατήρησης και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην επίτευξη 
εθνικών και περιφερειακών στόχων ο καθορισμός στόχων διατήρησης για τη γεωργική γη 
που κατέχουν εντός του τόπου Natura.  

Τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να προβαίνουν σε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες, ιδίως δε με τους τοπικούς διαχειριστές γης, και να παρέχουν εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες για τους στρατηγικούς στόχους και τους στόχους διατήρησης σε 
σχέση με τους γεωργικούς οικοτόπους και τα γεωργικά είδη. Πρέπει επίσης να μεριμνούν 
ώστε η παρουσίαση των στόχων διατήρησης να γίνεται με κατάλληλους και εύκολα 
κατανοητούς τρόπους στους γεωργούς και τους διαχειριστές γης. Αυτό είναι σημαντικό 
προκειμένου να μπορέσει να διεξαχθεί αμφίδρομη συζήτηση με τις αρχές για τους τρόπους 
με τους οποίους η διαχείριση της γεωργικής γης που κατέχουν μπορεί να συμβάλει στη 
διατήρηση του τόπου Natura 2000. Οι γεωργοί είναι πιθανό να έχουν πολύ καλή γνώση των 
προηγούμενων πρακτικών διαχείρισης της γης και των λόγων της επιτυχίας ή της αποτυχίας 
τους σε επίπεδο διατήρησης. 
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Πλαίσιο 3.4  Ενδεικτικά παραδείγματα στόχων διατήρησης ανά τόπο 

Ακολούθως παρατίθενται κάποιοι από τους στόχους διατήρησης που καθορίστηκαν στην Ισπανία 
ειδικά για κοινότητες πτηνών που απαντούν σε στέπες και περιοχές ξηρικής γεωργίας τόπων Natura 
2000: 

- Διατήρηση και αποκατάσταση κατάλληλου οικοτόπου σε ποιότητα και έκταση για διάφορα είδη 
πτηνών κοινοτικού ενδιαφέροντος που ζουν στη στέπα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
οικολογικές απαιτήσεις τους.  

- Μείωση των απειλών και των πιέσεων που ασκούνται σε είδη πτηνών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος τα οποία συνδέονται με γεωργικές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες στον 
τόπο. 

- Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα πτηνά ορισμένων μηχανικών εργασιών, ιδίως δε εκείνων 
που σχετίζονται με τις καλλιέργειες σιτηρών. 

- Αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των εκτάσεων σε αγρανάπαυση και διασφάλιση της 
ορθής διαχείρισής τους. 

- Διατήρηση και αποκατάσταση της ποσότητας και της ποιότητας των φυτικών φρακτών και των 
περιοχών φυσικής βλάστησης που συνδέονται με αγροτεμάχια. 

- Προστασία της βλάστησης που συνδέεται με μικρά εποχικά υδατορρεύματα. 

- Προώθηση της διατήρησης του μωσαϊκού του γεωργικού τοπίου, την οποία διευκολύνουν τα 
συστήματα αμειψισποράς που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή εκτατική γεωργία. 

- Ανάπτυξη αποδοτικότερου συστήματος ολοκληρωμένης παραγωγής με περισσότερο σταθερές 
σοδειές και χαμηλότερα κόστη. 

- Προώθηση της εκτατικής κτηνοτροφίας για τη διατήρηση φυσικών βοσκότοπων σε ορισμένες 
περιοχές. 

- Μέριμνα για τη βελτίωση των λειμώνων μέσω της σποράς επαρκών μειγμάτων με διάφορες 
τοπικές ποικιλίες κατάλληλων ειδών. 

Οι προαναφερθέντες στόχοι αποτελούν απλώς ενδεικτικά παραδείγματα του τύπου στόχων που 
μπορούν να καθοριστούν σε στέπες και περιοχές ξηρικής γεωργίας του δικτύου Natura 2000. Η 
διατύπωση στο παρόν έγγραφο είναι μεν γενική, όμως στους ειδικούς για κάθε τόπο στόχους 
διατήρησης προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι οικότοποι, τα είδη, η συνολική έκταση, το μέγεθος 
των πληθυσμών και άλλες σχετικές παράμετροι. 

Πηγή: Διάφορα σχέδια διαχείρισης τόπων Natura 2000 που φιλοξενούν πτηνά τα οποία απαντούν 
σε περιοχές ξηρικής γεωργίας και στέπες στην Ισπανία. 

 Καθορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης  
 
Τα μέτρα διατήρησης αποτελούν τις πρακτικές δράσεις που πρέπει να υλοποιούνται ώστε 
να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων διατήρησης του τόπου. Πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων και των ειδών για τα οποία 
χαρακτηρίστηκε ο τόπος ως Natura 2000, και να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές 
ιδιομορφίες (άρθρο 2 παράγραφος 3).  
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Στα μέτρα διατήρησης είναι δυνατό να περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για κάθε τόπο (ήτοι, 
δράσεις διαχείρισης και/ή περιορισμοί διαχείρισης), αλλά και οριζόντια μέτρα που 
εφαρμόζονται σε πολλούς τόπους Natura 2000 σε μια ευρύτερη περιοχή (π.χ. μέτρα για τη 
μείωση της νιτρορύπανσης ή για την κανονιστική ρύθμιση του κυνηγιού ή της χρήσης 
πόρων). Μεταξύ των κατάλληλων μέσων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων διατήρησης 
περιλαμβάνονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια 
διευθέτησης και/ή τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα.  
 

Στις χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούνται ευρέως σχέδια διαχείρισης για τους τόπους Natura 
2000, όμως εφαρμόζονται και άλλα μέτρα με επιτυχία, και σε πολλές χώρες 
χρησιμοποιούνται συνδυαστικά διάφορες εναλλακτικές για τη διαχείριση των τόπων 
Natura 2000. Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν ειδικά για κάθε τόπο σχέδια διαχείρισης 
ως εργαλείο καθοδήγησης των φορέων διαχείρισης και των λοιπών ενδιαφερομένων όσον 
αφορά τη διατήρηση των τόπων Natura 2000 μέσω της εφαρμογής διάφορων μέτρων.  

Σε γενικές γραμμές, τα σχέδια διαχείρισης ανά τόπο χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση 
των στόχων, καθώς και των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων 
αυτών. Τα σχέδια διατήρησης μπορούν να λειτουργήσουν επίσης ως εργαλείο για τον 
καθορισμό των αρμοδιοτήτων των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, των αρχών και των 
ΜΚΟ όσον αφορά την υλοποίηση της διαχείρισης, για τον καθορισμό των επιτρεπόμενων 
δραστηριοτήτων και για τον προσδιορισμό των απειλών που ενδεχομένως κρύβουν 
ορισμένες δραστηριότητες για τα κριτήρια χαρακτηρισμού του τόπου ως Natura 2000.  

Ως οδηγός για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διατήρησης σε κάθε τόπο μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν τα εθνικά, περιφερειακά ή ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για τη 
διατήρηση ορισμένων ειδών ή οικοτόπων (τα οποία ενίοτε αναφέρονται ως σχέδια δράσης 
για συγκεκριμένο είδος). Τα εν λόγω σχέδια δράσης προτείνουν και ορίζουν μέτρα 
διατήρησης σε διάφορους τόπους και περιοχές, και χρησιμεύουν ως εργαλείο για την 
εφαρμογή των μέτρων αυτών σε συγκεκριμένους τόπους Natura 2000. Τα τομεακά σχέδια 
διαχείρισης (π.χ. για τα δάση, τη γεωργία, τα ύδατα) μπορούν επίσης να καθορίζουν 
στόχους διατήρησης και συγκεκριμένα μέτρα για τους τόπους Natura 2000. 

Τα κανονιστικά μέτρα συνήθως ακολουθούν μια διαδικασία που καθορίζεται από το 
δικονομικό δίκαιο και μπορούν να θεσπίζουν ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με 
δραστηριότητες που είναι δυνατό να επιτρέπονται, να περιορίζονται ή να απαγορεύονται 
στους τόπους Natura 2000. Τα διοικητικά μέτρα μπορεί να ορίζουν σχετικές διατάξεις σε 
σχέση με την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης ή την έγκριση άλλων δραστηριοτήτων 
στους τόπους Natura 2000. 

Τα συμβατικά μέτρα αφορούν τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών συνήθως μεταξύ των 
διαχειριστικών αρχών και των ιδιοκτητών ή των χρηστών γης εντός του τόπου. Οι 
γεωργοπεριβαλλοντικές συμφωνίες με γεωργούς στο πλαίσιο του κανονισμού για την 
αγροτική ανάπτυξη είναι ένα παράδειγμα προαιρετικού συμβατικού μέτρου που 
αποσκοπεί στη διατήρηση ορισμένων τύπων οικοτόπων (π.χ. λειμώνες, βοσκότοποι) και 
ειδών σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Η πολυπλοκότητα των αναγκαίων μέτρων 
διατήρησης μπορεί να καταστήσει επιβεβλημένη τη χρήση άλλων ειδών συμβάσεων και 



 

 50 

συμφωνιών, καθώς και άλλων τύπων ειδικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
εθελοντικής διαχείρισης της διατήρησης που δεν περιλαμβάνει ενισχύσεις ή κίνητρα. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα διατήρησης θα πρέπει να σχεδιάζονται με επαρκείς 
λεπτομέρειες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους. Θα πρέπει να 
παρέχεται η ακριβής τοποθεσία και περιγραφή των μέσων και των εργαλείων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται κατάλληλο 
πρόγραμμα εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς 
και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όσων εμπλέκονται στην εφαρμογή των μέτρων. Το 
πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να καθιστά δυνατή την 
επανεξέταση και την προσαρμογή του, όταν αυτό απαιτείται, π.χ. βάσει των πραγματικών 
αποτελεσμάτων των μέτρων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. 

Είναι σημαντικό επίσης να ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση των μέτρων 
διατήρησης που λαμβάνονται, όσον αφορά την καταλληλότητά τους για την επίτευξη των 
στόχων διατήρησης και την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων, προκειμένου να 
ελέγχεται η καταλληλότητα, η μετρησιμότητα και η υλοποίηση. 

Κατά τον σχεδιασμό της διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στους 
τόπους Natura 2000, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα σχέδια διαχείρισης 
ή με τα μέτρα διατήρησης που ήδη εφαρμόζονται στις περιοχές αυτές. 

Απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης σε διαφορετικές γεωργικές συνθήκες, 
π.χ. η διατήρηση των υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών μπορεί να επαρκεί σε συστήματα 
εκτατικής γεωργίας, ενώ σε συστήματα εντατικότερης γεωργίας ενδέχεται να απαιτούνται 
ριζικές αλλαγές.  

Η εφαρμογή οριζόντιων μέτρων μπορεί να είναι πρόσφορη για ορισμένους τύπους 
οικοτόπων και ορισμένα είδη σε μια ολόκληρη περιοχή ή χώρα, ή για την αντιμετώπιση 
διάχυτων πιέσεων, όπως ο ευτροφισμός από τις γεωργικές απορροές. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, μπορεί να είναι χρήσιμη η εφαρμογή μερικών απλών απαιτήσεων στο σύνολο 
του γεωργικού τοπίου. Μπορεί ακόμη τα μέτρα αυτά να μην είναι απαραιτήτως 
καινούργια, καθώς τα ήδη υπάρχοντα μέτρα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων διατήρησης.  

Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατό να απαιτούνται ειδικότερες τοπικές προσεγγίσεις σε 
ορισμένες περιοχές όπως, μεταξύ άλλων, πολύ ειδικά προσαρμοσμένα και στοχευμένα 
μέτρα τα οποία καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές ανάγκες 
διατήρησης συγκεκριμένου είδους ή οικοτόπου σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού μέτρων διαχείρισης για συγκεκριμένα είδη, ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
κατανόηση του κύκλου ζωής και των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών. Οι τοπικές 
συνθήκες είναι δυνατό να επιφέρουν κάποιες διαφοροποιήσεις στις ειδικές ανάγκες 
οικοτόπων και ειδών. 

Είναι σημαντικό να καθορίζονται με σαφήνεια τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που 
απαιτούνται από τη νομοθεσία, και να προσδιορίζονται οι φορείς και οι εκτάσεις γης επί 
των οποίων έχουν εφαρμογή τα εν λόγω μέτρα. Οι απαιτήσεις διαχείρισης της γης που 
είναι υποχρεωτικές για τους γεωργούς είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στο εύρος παροχής 
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χρηματικών κινήτρων, καθώς οι υποχρεώσεις θα αποτελέσουν μέρος του επιπέδου 
αναφοράς22 για ορισμένες ενισχύσεις (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ενότητα 5.3). 
 

3.3 Προσδιορισμός των πόρων που απαιτούνται για τη διαχείριση των τόπων Natura 
2000  

Ο προσδιορισμός των οικονομικών αναγκών για την κατάλληλη διαχείριση των τόπων 
Natura 2000, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της συνεισφοράς τους στη διατήρηση των 
οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας. Ο 
καθορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης (π.χ. σε σχέδια διαχείρισης ή άλλα μέσα) 
αποτελεί το πρώτο βήμα.  
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευκαιριών για τη 
διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000 μέσω των ταμείων της ΕΕ, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση προσέγγισης που ευνοεί τον στρατηγικό πολυετή 
προγραμματισμό όσον αφορά τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000. Η Επιτροπή 
έχει καλέσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πλαίσια δράσης προτεραιότητας (ΠΔΠ) για τη 
χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000, στα οποία θα καθορίζονται οι στρατηγικές 
προτεραιότητες και τα προς υλοποίηση μέτρα για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων23 (πλαίσιο 3.5). 
 

Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση 

Ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000 έχουν συμπεριληφθεί σε όλα τα 
σχετικά ταμεία της ΕΕ για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-202024. Συγκεκριμένα, η 
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) ήταν και θα συνεχίσει να είναι σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης (βλ. κεφάλαιο 5). Παρότι η κύρια αρμοδιότητα για τη χρηματοδότηση του 
δικτύου Natura 2000 εναπόκειται στα κράτη μέλη, το άρθρο 8 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους συνδέει ρητώς την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων διατήρησης του δικτύου 
Natura 2000 με την παροχή συγχρηματοδότησης από την ΕΕ.  

Η Επιτροπή έχει διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με τη σημασία της ενωσιακής 
χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα και την προστασία της φύσης στο νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, και έχει δηλώσει ότι απαιτείται ενισχυμένη ολοκληρωμένη 
προσέγγιση η οποία να διασφαλίζει την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων των πλαισίων 

                                                      
22 Το επίπεδο αναφοράς προσδιορίζει ουσιαστικά τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος που αναμένεται να παρέχουν οι γεωργοί με δικά τους έξοδα, και σε ένα ενισχυμένο 
επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παροχή του οποίου θα πληρώνονται ενδεχομένως οι γεωργοί, 
για παράδειγμα μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων (Kristensen and Primdahl, 2006) 
23 SEC(2011) 1573 final  
24 Η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συνοχής διέπεται από τις νομοθετικές πράξεις COM (2011) 612 final, 

COM (2011) 614 final· μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής από τις νομοθετικές πράξεις COM (2011) 625 
final, COM (2011) 627 final· μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας από τη νομοθετική πράξη 
COM (2011) 804 final· μέσω του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) από τη 
νομοθετική πράξη COM (2011) 874 final 
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δράσης για το δίκτυο Natura 2000 στα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα των 
τομεακών ταμείων της ΕΕ (European Commission, 2011)25. 

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση επιλέχθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη της 
διαχείρισης των τόπων στις ευρύτερες πολιτικές διαχείρισης της γης και των υδάτων, να 
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να καθορίσουν προτεραιότητες και να αναπτύξουν 
πολιτικές και μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητές 
τους, και να αποφευχθεί η επανάληψη και η αλληλεπικάλυψη των ενεργειών στο πλαίσιο 
των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, καθώς και οι ενδεχόμενες σχετικές 
διοικητικές επιπλοκές και το πιθανό συναφές κόστος συναλλαγής.  

Η Επιτροπή έχει δηλώσει ακόμη την πρόθεσή της να προωθήσει τη χρήση καινοτόμων 
προσεγγίσεων και αγορακεντρικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης, για τη στήριξη της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, αν και έχει 
αναγνωρίσει ότι αυτές οι πηγές επαρκούν για την κάλυψη ενός μικρού μόνο μέρους της 
συνολικής χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 στο άμεσο μέλλον, και ότι η διάθεση 
βασικών δημόσιων χρηματοδοτικών πόρων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη θα 
εξακολουθήσει να είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων διατήρησης 
του δικτύου. 

Τα πλαίσια δράσης προτεραιότητας χρησιμεύουν ως εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού για 
την καλύτερη ενσωμάτωση της χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000 σε συναφή 
χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ ενόψει της νέας περιόδου προγραμματισμού, ιδίως δε σε 
συναφή επιχειρησιακά προγράμματα των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. 

Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για σκοπούς υλοποίησης 

Παρότι δυνητικά παρέχεται χρηματοδότηση για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 
από διάφορα μέσα ενωσιακής πολιτικής, στην πράξη δεν διατίθεται επαρκής 
χρηματοδότηση στα κράτη μέλη ούτε εξασφαλίζεται επαρκής πρόσβαση σε αυτήν: 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, επί του παρόντος διατίθεται στην πράξη μόνο το ένα πέμπτο ή και 
λιγότερο της απαιτούμενης χρηματοδότησης (European Commission, 2011; Gantioler et al, 
2010; Kettunen et al, 2011). Περιοριστικοί παράγοντες που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση 
των ευκαιριών που παρέχει το πλαίσιο συγχρηματοδότησης της ΕΕ είναι, μεταξύ άλλων, η 
περιορισμένη ένταξη του δικτύου Natura 2000 στις εθνικές χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες και η μη αναγνώριση κλάδων ή της ικανότητας των ενδιαφερόμενων 
παραγόντων (Kettunen et al, 2011). 

Πλαίσιο 3.5 Πλαίσιο δράσης προτεραιότητας: εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού για τη 
χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000  

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας για τους οικοτόπους, η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει πλαίσιο 
δράσης προτεραιότητας με συγχρηματοδοτούμενα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στους τόπους 
Natura 2000, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους δυνάμει των συναφών κοινοτικών πράξεων 
χρηματοδοτικούς πόρους, και με βάση τον προσδιορισμό των συναφών μέτρων, του κόστους τους 

                                                      
25 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020»COM(2011) 500 
final, Μέρος I (και τα δελτία που αφορούν την πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα COM(2011) 500 final, 
Μέρος II) 



 

 53 

και της χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης, που απαιτείται για την 
εφαρμογή τους. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εφόσον τα κράτη μέλη θεσπίσουν εθνικά και/ή 
περιφερειακά πλαίσια δράσης προτεραιότητας (ΠΔΠ) σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 για την 
προσεχή περίοδο χρηματοδότησης (2014-2020). Μια τέτοια προσέγγιση παρέχει σαφέστερο 
πλαίσιο για τον καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων, για την περιγραφή των προς 
χρηματοδότηση μέτρων για το δίκτυο Natura 2000, για τον προσδιορισμό της δυνητικής 
συνεισφοράς κάθε ταμείου της ΕΕ στο εθνικό/περιφερειακό δίκτυο Natura 2000 για τις προσεχείς 
δημοσιονομικές προοπτικές, και για τον καθορισμό των προς ανάληψη δράσεων προτεραιότητας, 
καθώς και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υποστηριζόμενων μέτρων. Η επιτροπή για 
τους οικοτόπους έχει καταρτίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ενιαίο μορφότυπο για τα πλαίσια 
δράσης προτεραιότητας. 

Τα ΠΔΠ επιδιώκουν να αποτελέσουν εργαλεία σχεδιασμού για τον καθορισμό των βασικών 
προτεραιοτήτων και την παροχή ολοκληρωμένης επισκόπησης όσον αφορά τους τρόπους επίτευξης 
των εν λόγω προτεραιοτήτων με τη χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Στα πλαίσια 
δράσης προτεραιότητας των κρατών μελών προσδιορίζονται οι στρατηγικές προτεραιότητές τους 
όσον αφορά τη διατήρηση του δικτύου Natura 2000 για την περίοδο 2014-2020.  Στο πλαίσιο των 
συναφών σχεδίων ή προγραμμάτων, τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να προσδιορίζουν το ύψος της 
χρηματοδότησης που χρειάζονται για το δίκτυο Natura 2000. Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της 
επίδρασής τους και την προοπτική υψηλής συμμετοχής σε αυτά στο πλαίσιο της προσέγγισης 
σύμπραξης, τα εν λόγω πλαίσια δράσης πρέπει να θεσπιστούν πριν από την οριστικοποίηση της 
συμφωνίας σημαντικών προγραμμάτων για τη γεωργία, την αλιεία και την περιφερειακή ανάπτυξη 
για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η στρατηγική εστίαση 
στις σημαντικότερες προτεραιότητες, καθώς και η συμπληρωματικότητα και η συνοχή μεταξύ των 
πληροφοριών που περιέχονται στα πλαίσια δράσης προτεραιότητας και των συναφών 
προγραμμάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν προτεραιότητες και να αναπτύσσουν πολιτικές και 
μέτρα που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές και περιφερειακές τους ιδιαιτερότητες. Η 
αποτελεσματική διαχείριση και αποκατάσταση των προστατευόμενων περιοχών του 
δικτύου Natura 2000 προϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος πρέπει να αξιοποιεί τις 
ευκαιρίες που προσφέρουν οι τομεακές πολιτικές της ΕΕ και τα συναφή ταμεία για την 
παροχή χρηματοδότησης. 

Στο κεφάλαιο 5 παρέχεται περιγραφή των ευκαιριών ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης. 
Συστάσεις για τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης της διαχείρισης της γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000 παρέχονται στο κεφάλαιο 6. 

Περισσότερες πληροφορίες 

 Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση των 
τόπων Natura 2000: οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους 
οικοτόπους. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

 Ερμηνευτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό στόχων 
διατήρησης για τους τόπους Natura 2000, και νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον 
καθορισμό μέτρων διατήρησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

 Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του 
δικτύου Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ NATURA 2000 

 
Τι περιλαμβάνει το παρόν κεφάλαιο; 
 
Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια μέτρα διαχείρισης που απαιτούνται για τη 
διατήρηση των σημαντικών γεωργικών οικοτόπων και ειδών που απαντούν στους τόπους 
Natura 2000 σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 

Παρέχονται ακόμη συστάσεις για τις βασικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εφαρμογή κατάλληλων γεωργικών πρακτικών οι οποίες μπορούν να συμβάλουν 
στη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών του δικτύου Natura 2000. 
 

4.1 Διαχείριση οικοτόπων 

Η καλλιέργεια της γης με γεωργικές πρακτικές ήπιας έντασης είναι αναγκαία για τη 
μακροπρόθεσμη ύπαρξη των τύπων ημιφυσικών οικοτόπων και των ειδών που αποτελούν 
αντικείμενο του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης, καθώς και για την επίτευξη 
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των σημαντικών οικοτόπων και ειδών που 
συνδέονται με γεωργικές πρακτικές στους τόπους Natura 2000 Συχνά απαιτείται επίσης η 
υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης πριν από την εκ νέου εφαρμογή κατάλληλης 
μακροπρόθεσμης διαχείρισης. 

Τα εν λόγω μέτρα διαχείρισης θα εφαρμοστούν ως επί το πλείστον από γεωργούς και θα 
πρέπει επομένως να τους παρασχεθεί κατάλληλη στήριξη. Κάποιοι γεωργοί εφαρμόζουν 
ήδη μέτρα χρηστής διαχείρισης και είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και να υποστηριχθεί ο 
ρόλος τους στη διατήρηση και τη διαχείριση αυτών των οικοτόπων. Άλλοι θα χρειαστούν 
στήριξη για να αρχίσουν εκ νέου να διαχειρίζονται εγκαταλελειμμένες εκτάσεις γης ή για 
να μην προβούν σε εντατικοποίηση της διαχείρισης γεωργικής γης. 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι κύριες γεωργικές πρακτικές που μπορούν να 
συμβάλουν στην κατάλληλη διαχείριση των οικοτόπων και των ειδών του δικτύου Natura 
2000. 
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Βόσκηση 

Η διαχείριση των περισσότερων οικοτόπων που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο 
καθοδήγησης γίνεται μέσω της βόσκησης, η οποία συμβάλλει, αφενός, στην ανάσχεση της 
διαδικασίας διαδοχής και της μετατροπής τους σε ξυλώδεις θάμνους και δέντρα και, 
αφετέρου, στον έλεγχο των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών. Εντούτοις, η υπερβόσκηση ή 
η υποβόσκηση, καθώς και οι μη κατάλληλοι τύποι ζώων βοσκής και τα ακατάλληλα 
συστήματα βόσκησης, μπορούν να προκαλέσουν υποβάθμιση των οικοτόπων. Τα βασικά 
ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τη διαχείριση της βόσκησης 
είναι τα ακόλουθα: 

 Πυκνότητα ζωικού πληθυσμού/ένταση βόσκησης. Για όλους σχεδόν τους 
σημαντικούς ημιφυσικούς οικοτόπους, οι συστάσεις για τη διαχείριση προτείνουν 
την εφαρμογή συστημάτων εκτατικής βόσκησης, με χαμηλή έως μέτρια πυκνότητα 
ζωικού πληθυσμού. Σε κάποιους οικότοπους, ωστόσο, απαιτείται υψηλότερη 
πυκνότητα βόσκησης προκειμένου να διαφυλαχθεί η αξία τους όσον αφορά τη 
διατήρησή τους. Για τον καθορισμό συγκεκριμένης πυκνότητας ζωικού πληθυσμού 
για έναν τύπο οικοτόπου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες τοπικές 
συνθήκες όπως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: ο τύπος και η ηλικία της βλάστησης· η 
παραγωγικότητα του οικοτόπου· ο τύπος του εδάφους· οι υδρολογικές συνθήκες· ο 
βαθμός βόσκησης από άγρια φυτοφάγα ζώα· το ιστορικό διαχείρισης του τόπου και 
οι στόχοι διατήρησής του. Θα πρέπει να επιτευχθεί η προσήκουσα ισορροπία 
μεταξύ της πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού και της διάρκειας της περιόδου 
βόσκησης προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη πίεση βόσκησης. Σημαντικό 
είναι επίσης να εξεταστεί ο βαθμός χρησιμοποίησης του ζωικού κεφαλαίου. 

 Τύποι ζώων βοσκής, φυλές ζώων και συνδυαστική χρήση διαφορετικών ζώων 
βοσκής. Κάθε είδος ζώου έχει διαφορετικό τρόπο βόσκησης, γεγονός που επηρεάζει 
την καταλληλότητά του για τον εκάστοτε οικότοπο. Τα βοοειδή είναι μη επιλεκτικά 
ζώα βοσκής και η χρήση τους συμβάλλει, κατά συνέπεια, στον έλεγχο πολυάριθμων 
ειδών αγρωστωδών. Τα πρόβατα είναι καταλληλότερα για οικοτόπους ευαίσθητους 
στα θρεπτικά στοιχεία και περιοχές ευάλωτες στη διάβρωση, όπου επικρατούν πιο 
ξηρές συνθήκες και η παραγωγικότητα του λειμώνα είναι χαμηλότερη. Τα άλογα και 
τα πόνυ χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά και συνήθως σε συνδυασμό με πρόβατα 
ή βοοειδή. Τα μεικτά κοπάδια αιγοπροβάτων είναι επωφελή για ορισμένους τύπους 
οικοτόπων, ιδίως δε όπου παρατηρείται επέκταση των λοχμών. Δεν θα πρέπει, 
πάντως, να επιτρέπεται η βόσκηση αιγοειδών χωρίς βοσκό όπου υπάρχουν τμήματα 
ευαίσθητων οικοτόπων. Η συνδυαστική χρήση διαφορετικών ζώων βοσκής μπορεί 
να συμβάλει στη διαμόρφωση ποικιλόμορφης λιβαδικής δομής που ευνοεί ευρύ 
φάσμα ειδών. 

 Εποχή και χρόνος διεξαγωγής της βόσκησης, περιτροπική βόσκηση. Σε ορισμένους 
αλπικούς και υποαλπικούς λειμώνες, ευνοούνται τα παραδοσιακά συστήματα 
νομαδικής εκτροφής ανάλογα με την εποχή, στο πλαίσιο των οποίων τα ζώα 
οδηγούνται για βόσκηση σε υψηλότερο υψόμετρο το καλοκαίρι και σε πεδινούς 
βοσκότοπους τον χειμώνα. Η εποχή διεξαγωγής της βόσκησης ποικίλλει από 
περιοχή σε περιοχή, ενώ η παραγωγικότητα και οι συνθήκες του εδάφους μπορούν 
να στηρίξουν τη βόσκηση καθόλη τη διάρκεια του έτους στις περιοχές όπου 
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υπάρχουν οικότοποι σε ορισμένα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Παρότι τα 
καθιερωμένα πρότυπα εποχικής βόσκησης καθορίζονται από τις μακροπρόθεσμες 
κλιματικές συνθήκες, είναι αναγκαία η προσαρμογή των επιπέδων διαχείρισης σε 
ετήσια βάση, καθώς η παραγωγικότητα πολλών ημιφυσικών οικοτόπων 
παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μέσα στο έτος λόγω της μεταβλητότητας του 
κλίματος. Γενικά, προτιμάται η περιτροπική βόσκηση, αντί της συνεχούς, καθώς 
συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ετερογένεια του οικοτόπου, και 
ταυτόχρονα αποτρέπει την πρόκληση υπέρμετρης βλάβης λόγω της ποδοπάτησης 
από τα ζώα που βόσκουν και της λίπανσης μεμονωμένων τμημάτων του εδάφους 
με ζωική κοπριά. Η πρακτική αυτή διακρίνεται, όμως, από υψηλό κόστος και υψηλή 
ένταση εργασίας (απαιτεί επίβλεψη από βοσκό ή περίφραξη), γεγονός που 
περιορίζει ενδεχομένως την πρακτικότητά της. Όπως προαναφέρεται, επιβάλλεται 
να εξευρεθεί η προσήκουσα ισορροπία είτε με παρατεταμένη περίοδο βόσκησης 
και σχετικά ήπιας έντασης βοσκητική δραστηριότητα είτε με συντομότερης 
διάρκειας περίοδο βόσκησης και υψηλότερης έντασης βοσκητική δραστηριότητα. 

Βόσκηση υπό την επίβλεψη βοσκού 

Για πολλούς οικοτόπους, ιδίως σε ορεινές περιοχές, η βόσκηση υπό την επίβλεψη βοσκού 
αποτελεί πολιτιστική παράδοση. Η παρουσία εξειδικευμένου βοσκού συμβάλλει στη 
διατήρηση της εκτατικής βόσκησης σε ανοιχτούς οικοτόπους, με ποικιλία στο χώρο και τον 
χρόνο, και με τη βέλτιστη ένταση για τη διατήρηση της ποικιλομορφίας της βλάστησης, που 
απαιτείται τόσο για το ζωικό κεφάλαιο όσο και για τη βιοποικιλότητα. Οι βοσκοί χωρίζουν 
τις μεγάλες εκτάσεις βόσκησης σε επιμέρους τμήματα, εντός των οποίων ενθαρρύνουν τα 
ζώα να βόσκουν μια ισορροπημένη ποικιλία περισσότερο και λιγότερο εύγευστων ειδών, 
επιδιώκοντας έτσι να εξασφαλίσουν καλή διατροφή για τα ζώα με την ελάχιστη 
κατανάλωση ενέργειας, και ταυτόχρονα να συμβάλουν στη διατήρηση του βοσκότοπου και 
στον έλεγχο των λοχμών. Συγκεκριμένα, η βόσκηση υπό την επίβλεψη βοσκού ωφελεί τη 
βιοποικιλότητα με τους εξής τρόπους: 

 Έλεγχο λοχμών και χερσότοπων 

 Διατήρηση μωσαϊκού οικοτόπων και ορίων οικοτόπων 

 Έλεγχο φυσικών πυρκαγιών 

 Μείωση του κινδύνου διάβρωσης και απερήμωσης 

 Παροχή σφαγίων 

 Διασπορά σπόρων 

 Αναδιανομή και συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων 

Επί του παρόντος, παρατηρείται εκτεταμένη εγκατάλειψη των συστημάτων ποιμενικής και 
νομαδικής εκτροφής που συμβάλλουν στη διατήρηση της εποχιακής βόσκησης σε 
ανοικτούς βοσκότοπους. Για τη στήριξη αυτών των συστημάτων αναπτύσσονται διάφορες 
πρωτοβουλίες όπως, μεταξύ άλλων, σχολές ποιμένων στη Γαλλία και την Ισπανία. 
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Στάβλισμα προβάτων και βοοειδών, θέση ποτίστρας και στάνης 

Σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης όπου χρησιμοποιούνται βοσκοί, συνηθίζεται να 
σταβλίζονται τα πρόβατα και τα βοοειδή σε περιφραγμένους χώρους τη νύχτα, με στόχο 
την προστασία τους από τα αρπακτικά ζώα. Η πρακτική αυτή, που είναι γνωστή ως 
στάβλισμα, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη πίεση βόσκησης σε μικρή έκταση γης, με 
συνέπεια το εντατικό βλαστοφάγωμα και την ποδοπάτηση από τα ζώα βοσκής, τον 
ευτροφισμό και αλλαγές στις ιδιότητες του εδάφους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση των χαρακτηριστικών ειδών της περιοχής και, συχνά, σε εισβολή ξενικών ειδών. 
Ομοίως, η θέση της ποτίστρας και της στάνης επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ζώων, με 
αποτέλεσμα να προκαλούνται ενδεχομένως παρόμοια προβλήματα. Το στάβλισμα δεν 
συνιστάται σε φυσικούς λειμώνες ή σε ημιφυσικούς ξηρούς λειμώνες. Μπορεί, πάντως, να 
επιτρέπεται σε κάποιες τοποθεσίες, με την προϋπόθεση της καθημερινής αφαίρεσης των 
περιφραγμάτων ή του περιορισμού της πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού και της 
περιόδου βόσκησης. 

Ελεγχόμενη καύση 

Σε ορισμένους φυσικούς και ημιφυσικούς λειμώνες, λοχμώδεις εκτάσεις και ρεικότοπους 
όπου γίνεται βόσκηση ζώων είναι πιθανό να απαιτείται διαχείριση μέσω της προσεκτικής 
καύσης προκειμένου να αποτρέπεται η εδραίωση ξυλωδών ειδών (ιδίως όταν δεν ασκείται 
κατάλληλη βόσκηση), να μειώνονται τα υπολείμματα και ο ξηροτάπητας, και να 
απελευθερώνονται θρεπτικά στοιχεία. Η καύση μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των 
θρεπτικών στοιχείων σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει ως 
συνέπεια την εισροή θρεπτικών στοιχείων μέσω της βροχόπτωσης σε υψηλότερα επίπεδα 
από τα κανονικά. Σε ορεινούς ρεικότοπους, όπως οι βαλτότοποι του Ηνωμένου Βασιλείου, 
εφαρμόζεται ευρέως η πρακτική της ελεγχόμενης καύσης μικρών επιμέρους τμημάτων γης 
με στόχο την αύξηση της διαρθρωτικής ποικιλομορφίας της βλάστησης. Στο πλαίσιο αυτό, 
λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση των επικρατούντων ειδών ερείκης σε όλες οι φάσεις 
ανάπτυξής τους, γεγονός που ευνοεί τον πλούτο των διαφόρων ειδών ασπόνδυλων και 
πτηνών. Όταν, όμως, η διαχείριση μέσω της καύσης δεν γίνεται σωστά (π.χ. υπερβολικά 
συχνή καύση μεγάλων εκτάσεων, καύση βλάστησης λάθος τύπου ή λάθος ηλικίας, ή καύση 
σε τυρφώδη εδάφη), οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνητικές. 

Συνεπώς, η διαχείριση μέσω της καύσης, εφόσον απαιτείται, πρέπει να σχεδιάζεται και να 
ελέγχεται πολύ προσεκτικά (ιδίως δε όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του ελέγχου της 
πυρκαγιάς) και να διεξάγεται σε απόλυτη συμφωνία με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις 
και κατευθυντήριες γραμμές, όπως εκείνες που παρατίθενται στο τέλος του παρόντος 
κεφαλαίου.  

Θερισμός/κοπή χόρτων 

Σε πολλούς ημιφυσικούς βοσκότοπους (λειμώνες) γίνεται κοπή χόρτων με σκοπό την 
παραγωγή χορτονομής προς αποθήκευση για τη σίτιση των βοοειδών κατά τη χειμερινή 
περίοδο. Σε ορισμένους τύπους λειμώνων χαμηλής παραγωγικότητας, όπως οι λειμώνες με 
Molina, η κοπή γίνεται κατά παράδοση όψιμα με σκοπό τη συγκέντρωση υλικών στρωμνής 
για τα ζώα. Η κοπή γίνεται μη επιλεκτικά και ευνοεί, συνεπώς, την ανάπτυξη αγρωστωδών 
και χαμηλών χόρτων, ενώ συμβάλλει στη μείωση των ψηλών χόρτων και στην εξάλειψη των 
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ξυλωδών φυτών. Η απομάκρυνση των κομμένων χόρτων από τους αγρούς συμβάλλει στη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση των θρεπτικών στοιχείων σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που 
συνεπάγεται ημιφυσικούς λειμώνες με πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών και με σημαντική αξία 
διατήρησης, τόσο για τις κοινότητες φυτών που απαντούν σε αυτούς όσο και για τις 
κοινότητες ασπόνδυλων που συνδέονται με τα εν λόγω φυτά. 

 Χρόνος διεξαγωγής και συχνότητα. Γενικά, η κοπή χόρτων στους θεριζόμενους 
λειμώνες θα πρέπει να γίνεται αφού εκκολαφθούν οι νεοσσοί και βγάλουν σπόρους 
τα φυτά, όταν τα χόρτα φτάσουν περίπου σε ύψος 50–120 εκ. Οι σχετικές εργασίες 
θα πρέπει να ποικίλλουν στον χρόνο και τον χώρο ώστε να συμβάλλουν στη 
δημιουργία μωσαϊκού στον οικότοπο: είτε θα πρέπει να αφήνονται άκοπες κάποιες 
εκτάσεις (10–20% του οικοτόπου) για ένα έτος και να αφήνονται κάθε χρόνο εκ 
περιτροπής άκοπα διαφορετικά αγροτεμάχια, είτε θα πρέπει να κόβονται τα χόρτα 
σε όλα τα αγροτεμάχια κάθε χρόνο, αλλά θερίζοντας διαφορετικές εκτάσεις σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Με την εφαρμογή προγράμματος περιτροπικής 
διαχείρισης των βοσκότοπων εξασφαλίζεται η ταυτόχρονη διατήρηση όλων των 
σταδίων ανάπτυξης των φυτών, γεγονός που αυξάνει την ποικιλότητα των ειδών.  Η 
βέλτιστη συχνότητα χορτοκοπής διαφέρει μεταξύ των διαφόρων τύπων και υπο-
τύπων οικοτόπων, καθώς και ανά τόπο, ανάλογα π.χ. με τους στόχους διατήρησης. 

 Ξήρανση στον αγρό και απομάκρυνση κομμένης βιομάζας. Στους θεριζόμενους 
λειμώνες, τα κομμένα χόρτα θα πρέπει να αφήνονται στους αγρούς να ξεραθούν 
προτού συλλεχθούν και στοιβαχτούν, έτσι ώστε να προλαβαίνουν να πέσουν οι 
σπόροι και να διασφαλίζεται η αναπαραγωγή των ανθοφόρων φυτών. Όσον αφορά 
τους περισσότερους άλλους θεριζόμενους οικοτόπους, τα κομμένα χόρτα θα πρέπει 
να απομακρύνονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτρέπεται ο εμπλουτισμός 
του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία και η «ασφυξία» της υποκείμενης βλάστησης. 

 Εξοπλισμός/μηχανήματα χορτοκοπής. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κοπής χόρτων 
ήπιας έντασης όπως, π.χ., με τη χρήση δρεπάνου, είναι πλέον αντιοικονομικές, 
όμως τα βαριά μηχανήματα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στους οικοτόπους, 
ιδίως δε σε εδάφη κορεσμένα σε νερό ή σε χαλαρά εδάφη ευάλωτα στη διάβρωση 
και τη συμπύκνωση. Σε υγρά εδάφη, τα χόρτα θα πρέπει, αντίθετα, να κόβονται με 
το χέρι ή με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων μηχανημάτων. Για να μετριαστεί η 
άμεση θνησιμότητα των ειδών της πανίδας του λειμώνα εξαιτίας των μηχανημάτων, 
η κοπή θα πρέπει να γίνεται από το κέντρο του αγρού προς την περίμετρο, ενώ τα 
χόρτα θα πρέπει να κόβονται σε ύψος όχι μικρότερο των 10 εκ. Η κοπή θα πρέπει να 
γίνεται μετά τις 10 το πρωί και θα πρέπει να χρησιμοποιείται χορτοκοπτική μηχανή 
με ράβδο κοπής που έχει μικρότερες επιπτώσεις. Σε ορισμένες περιοχές, πάντως, οι 
παραδοσιακές πρακτικές χορτοκοπής επιβάλλουν την κοπή των χόρτων σε πολύ 
χαμηλό ύψος, μόλις πάνω από το στρώμα των βρύων, και ο χρόνος διεξαγωγής της 
κοπής μπορεί να ποικίλλει. 

 Συνδυασμός χορτοκοπής και βόσκησης. Σε αρκετούς οικοτόπους, η βόσκηση 
χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την κοπή χόρτων, κατά κανόνα μετά την κοπή και 
συνήθως το φθινόπωρο ή, σε ξηρές και ήπιες περιοχές, κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα. Συγκριτικά με την εφαρμογή χορτοκοπής μόνο, η βόσκηση συμβάλλει 
περισσότερο στην ετερογένεια του οικοτόπου και στην ποικιλία των χόρτων, καθώς 
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τα ζώα βόσκουν κατά προτίμηση τα θρεπτικότερα χόρτα, και η ποδοπάτηση από τα 
ζώα βοσκής δημιουργεί τμήματα γυμνού εδάφους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
χορτοκοπή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκαλεί η υποβόσκηση, και ιδίως για την αρχική εκκαθάριση οικοτόπων που έχουν 
καλυφθεί από πυκνές λόχμες. 

 Χρησιμοποίηση της βόσκησης αντί της χορτοκοπής. Δεν συνιστάται να 
χρησιμοποιείται η βόσκηση αντί της χορτοκοπής, καθώς η πρακτική αυτή ενδέχεται 
να επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση της οικολογικής κοινότητας (Dover et al, 2011). 
Ωστόσο, σε ορισμένους οικοτόπους και για πολλά είδη πεταλούδας που απαντούν 
σε λειμώνες, για παράδειγμα, η πολύ ήπια βόσκηση μπορεί να αποτελέσει 
κατάλληλο υποκατάστατο της χορτοκοπής.  

Περιορισμένη ή μηδενική χρήση λιπασμάτων – κοπριά και ανόργανα λιπάσματα 

Κανένας σχεδόν από τους τύπους ξηρών λειμώνων δεν μπορεί να δεχτεί λίπανση, είτε 
επιτόπου είτε σε γειτονικές περιοχές, ενώ πολλοί έχουν ήδη επηρεαστεί δυσμενώς από τον 
ευτροφισμό. Στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτών των οικοτόπων θα πρέπει να δίδεται 
προτεραιότητα στην αποφυγή της εισροής θρεπτικών στοιχείων από τη λίπανση, τις 
γεωργικές απορροές ή την κατάκλυση με ύδατα πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς και 
από τη χορήγηση συμπληρωματικής τροφής στα ζώα βοσκής. 

Επίσης, δεν συνιστάται κατά κανόνα η λίπανση των λειμώνων, ιδίως δε σε περιοχές όπου 
δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά λίπανση. Σε ορισμένους λειμώνες χρησιμοποιούνται από 
παλιά μικρές ποσότητες κοπριάς για να αντισταθμιστεί η απώλεια θρεπτικών στοιχείων 
λόγω της απομάκρυνσης των χόρτων, ή εφαρμόζεται λίπανση μέσω της περιοδικής 
κατάκλυσης με ύδατα τα οποία μεταφέρουν προσχωματικά υλικά πλούσια σε θρεπτικά 
στοιχεία. Επί του παρόντος, πολλοί λειμώνες έχουν προσβληθεί από ευτροφισμό, και 
συνεπώς η λίπανση πρέπει να ελέγχεται αυστηρά ή να απαγορεύεται, τόσο εντός του 
οικοτόπου όσο και στις γύρω περιοχές. Η εφαρμογή μικρών ποσοτήτων λίπανσης μπορεί, 
πάντως, υπό ορισμένες συνθήκες, να είναι ευεργετική για κάποιους τύπους ορεινών και 
πεδινών θεριζόμενων λειμώνων, καθώς τους βοηθά να διατηρήσουν την παραγωγικότητα 
και την ποικιλότητα των ειδών τους. Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε ποσότητας 
λίπανσης πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις στην ποικιλότητα των ειδών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνέπειες του ευτροφισμού. Συνιστάται η υιοθέτηση ολοκληρωμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση των διαφόρων ταξινομικών βαθμίδων, ούτως ώστε 
να προσδιορίζονται οι ελάχιστες επιζήμιες επιπτώσεις στον πλούτο και την ποικιλότητα των 
ειδών σε αυτούς τους λειμώνες. 

Εντατικότερα μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναδημιουργίας 
οικοτόπου 

Σε περιοχές όπου οι γεωργικοί οικότοποι έχουν υποστεί βλάβη από τις πιέσεις της 
εντατικής γεωργίας, απαιτείται ενδεχομένως η λήψη ουσιαστικών μέτρων αποκατάστασης 
προκειμένου οι σημαντικοί οικότοποι και τα σημαντικά είδη Natura 2000 να φτάσουν σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Στις δράσεις αποκατάστασης είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνονται: 
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 Αντιστροφή του εμπλουτισμού του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία και 
επανεισαγωγή βλάστησης. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση 
των οικοτόπων που έχουν υποστεί βλάβη από την εντατικοποίηση της γεωργικής 
δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της αποστράγγισης και της λίπανσης, μέσω 
της μείωσης της γονιμότητας του εδάφους. Η τελευταία επιτυγχάνεται με παύση 
της λίπανσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με απομάκρυνση των θρεπτικών 
στοιχείων. Άλλα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο αυτό είναι η 
απομάκρυνση του πλούσιου σε θρεπτικά στοιχεία ανώτερου στρώματος του 
εδάφους ή η καλλιέργεια της γης για αρκετά χρόνια και η απομάκρυνση 
καλλιεργειών που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. 

 Επανασπορά προς αποκατάσταση της ποικιλότητας των φυτικών ειδών. Η 
επανασπορά μπορεί να γίνει διασπείροντας (χλωρά ή αποξηραμένα) χόρτα από 
κατάλληλους λειμώνες, ή συλλέγοντας σπόρους από συγκεκριμένες ποικιλίες 
φυτών και σπέρνοντάς τους σε γυμνό έδαφος το καλοκαίρι, ισιώνοντας με ειδικό 
κυλινδρικό μηχάνημα, ή διασπείροντας μέσα στα χόρτα με τη βοήθεια ειδικής 
σπαρτικής μηχανής. Ενίοτε, μπορεί να απαιτείται προετοιμασία του προς σπορά 
εδάφους είτε οργώνοντας είτε καλλιεργώντας με δισκάροτρα ένα τμήμα του 
χλωροτάπητα του λειμώνα. 

 Έλεγχος λοχμών. Η αποκατάσταση ημιφυσικών οικοτόπων που χαρακτηρίζονται από 
εγκατάλειψη ή υποβόσκηση είναι δυνατή με απομάκρυνση των λοχμών πριν από 
την εκ νέου εισαγωγή μεθόδων διαχείρισης που βασίζονται στη χορτοκοπή και/ή 
στη βόσκηση. 

 Έλεγχος χωροκατακτητικών ζιζανίων και ξενικών ειδών. Τα χωροκατακτητικά ξενικά 
είδη θάμνων και δέντρων πρέπει να κόβονται και τα πρέμνα να απομακρύνονται ή 
να υφίστανται επεξεργασία προς αποφυγή της αναγέννησης. Τα ζιζάνια μπορούν να 
απομακρύνονται με αλυσιδωτή σβάρνα, να κόβονται ή να κορφολογούνται προτού 
ανθίσουν, όχι όμως κατά την περίοδο που τα πτηνά κατασκευάζουν τις φωλιές τους. 
Η βόσκηση από τα τέλη του χειμώνα ως τις αρχές της άνοιξης μπορεί να συμβάλει 
στον έλεγχο ορισμένων πολυετών ζιζανίων, ενώ η εντατική ποδοπάτηση από τα ζώα 
βοσκής μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της φτέρης (Pteridium aquilinum). 

 Διατήρηση δέντρων σε δασώδεις βοσκότοπους: κλαδονομή, αραίωση 
παραβλαστημάτων, ανανέωση. Σε δασώδεις βοσκότοπους όπου παρατηρείται 
υποβόσκηση και υπερανάπτυξη των φυτών, η επέκταση των λοχμών μπορεί να έχει 
επιζήμιες επιπτώσεις σε μακρόβια δέντρα (ήτοι, μεγάλα, ώριμα δέντρα με 
κοιλότητες) και θα πρέπει να γίνεται αραίωση των φυτών που αναπτύσσονται γύρω 
από αυτά. Κάποια δέντρα μπορούν, πάντως, να αφεθούν να ωριμάσουν και να 
σπάσουν, προκειμένου να αυξηθεί η διαρθρωτική ποικιλότητα των οικοτόπων. Στα 
συστήματα dehesa και montado της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, πρέπει να 
προστατεύεται και να ενθαρρύνεται η εκ νέου ανάπτυξη της δρυός μέσω της 
επαναφύτευσης, της προστασίας των νεαρών δέντρων από τη βόσκηση και της 
περιτροπικής βόσκησης. 
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Αποκατάσταση υδρολογικής διαχείρισης 

Ορισμένοι σημαντικοί ημιφυσικοί οικότοποι απαντούν σε υγρότοπους με υψηλούς 
υδροφόρους ορίζοντες ή περιοδική κατάκλυση με ύδατα, και εξαρτώνται από τη συνέχιση 
των ιστορικών υδρολογικών καθεστώτων, τα οποία έχουν τροποποιηθεί πολλές φορές για 
σκοπούς διαχείρισης των πλημμυρών ή ανάπτυξης ή για να επιτραπούν εναλλακτικές 
χρήσεις γης. Στο πλαίσιο της διαχείρισης θα πρέπει να επιχειρείται, όπου είναι δυνατό, 
αντιστροφή των συναφών τροποποιήσεων. Οι στρατηγικές για την αποκατάσταση των 
υδρολογικών καθεστώτων θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μιμούνται τις φυσικές 
υδρολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της ίδιας πηγής ύδατος. 

 Διαχείριση υδρολογικών μονάδων. Η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται στο επίπεδο 
των επιμέρους υδρολογικών μονάδων, εφόσον μπορούν να απομονωθούν, καθώς 
και στο επίπεδο του συνολικού υδρολογικού συστήματος. Κατά συνέπεια, η 
υδρολογική διαχείριση απαιτεί καλή γνώση του συστήματος, και πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο εφόσον μπορούν να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις σε 
γειτονικούς οικοτόπους ή κοντινές υποδομές. 

 Αντιστροφή αποστράγγισης. Οι υφιστάμενες τάφροι αποστράγγισης μπορούν να 
κλείσουν είτε με την κατασκευή φραγμάτων από ξύλινα, μεταλλικά ή πλαστικά 
φύλλα, είτε με την πλήρωση τους με χώμα και βλάστηση ώστε να συγκρατείται το 
νερό. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται περαιτέρω αποστράγγιση.  

 Αποκατάσταση της στάθμης και του καθεστώτος των υπόγειων υδάτων. Αρκετοί 
ημιφυσικοί οικότοποι (συγκεκριμένα υγροί λειμώνες) είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι 
στις μεταβολές της στάθμης των υπόγειων υδάτων. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
για την άνοδο των υδροφόρων οριζόντων βάζοντας τέλος στην άντληση των 
υπόγειων υδάτων ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, περιορίζοντας τον όγκο του 
αντλούμενου νερού και τις φορές άντλησης. Σε κάποιες περιοχές, είναι δυνατή η 
ανατροφοδότηση των υπόγειων υδάτων με την κατασκευή κατάντη φραγμάτων ή 
υδατοφρακτών για τη συγκράτηση των υδάτων, αν και υπάρχει ο κίνδυνος της 
ανεπιθύμητης εμφάνισης στάσιμων υδάτων ή της υπερπλήρωσης των τάφρων με 
περιορισμένη διείσδυση στους τύπους οικοτόπων με λιγότερο διαπερατά εδάφη. 

 Ρύθμιση της κατάκλυσης με ύδατα και της ποτάμιας ροής. Ορισμένοι σημαντικοί 
οικότοποι (π.χ. αλλουβιακοί λειμώνες) εξαρτώνται από την τακτική κατάκλυση με 
ύδατα για τον εφοδιασμό τους με θρεπτικά στοιχεία και υλικά υποστρώματος. Η 
κατάκλυση πολλών πεδιάδων πλημμυρών με ύδατα κατά τη χειμερινή περίοδο 
είναι επίσης πολύ σημαντική για τα διαχειμάζοντα υδρόβια πτηνά (π.χ. πάπιες, 
χήνες και κύκνους) και για τη δημιουργία κατάλληλων οικοτόπων για την 
αναπαραγωγή ελόβιων πτηνών. Σε περιοχές όπου υπάρχουν φράγματα, μπορούν 
να χρησιμοποιούνται οι υδροφράκτες για να διατηρούνται πλημμυρισμένοι οι τόποι 
κατά τη χειμερινή περίοδο. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για την επαναφορά του ποταμού σε φυσικότερη κατάσταση με άλλους 
τρόπους (Eriksson, 2008). 

 Παράκτια υδρολογία. Οι παράκτιοι οικότοποι, συμπεριλαμβανομένων των 
λειμώνων και των αμμοθινών, εξαρτώνται από τις τακτικές οχλήσεις που προκαλεί η 
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δράση των παλιρροιών, των κυμάτων και του ανέμου. Η απομάκρυνση των 
παράκτιων μηχανισμών προστασίας από τις ακτές με σκοπό την αποκατάσταση της 
φυσικής παράκτιας δυναμικής μπορεί να συμβάλει στην αναδημιουργία ανοικτών 
οικοτόπων και στην αποκατάσταση της δυναμικής τους, με την προϋπόθεση ότι 
έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη όλες οι πιθανές συνέπειες (π.χ. όσον αφορά τις 
προσχώσεις, τον βαθμό διάβρωσης κατά μήκος της ακτής, κ.λπ.). Σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση όλων των μηχανισμών προστασίας, 
όμως είναι δυνατή η τροποποίησή τους κατά τρόπο που να επιτρέπει την 
επαναφορά φυσικότερου καθεστώτος κατάκλυσης με ύδατα. Για παράδειγμα, 
στους κυματοθραύστες μπορούν να προστεθούν κανάλια ρύθμισης της ροής των 
υδάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη παλιρροϊκή ανταλλαγή, η οποία 
είναι σημαντική για τους παράκτιους λειμώνες και βοσκότοπους.  

4.2 Διαχείριση ειδών 

Τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση και την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, των περισσότερων σημαντικών γεωργικών ειδών είναι ίδια ή παραπλήσια με 
τα μέτρα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα για τους σημαντικούς γεωργικούς 
οικοτόπους. Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων περιλαμβάνονται ο καθορισμός της 
κατάλληλης πυκνότητας του ζωικού πληθυσμού και της κατάλληλης εποχής διεξαγωγής της 
βόσκησης, ο σωστός χρόνος κοπής των χόρτων, η διατήρηση της στάθμης των υδάτων και 
των καθεστώτων κατάκλυσης των υγρολίβαδων με ύδατα, και η αποφυγή ή ο αυστηρός 
έλεγχος της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Εφόσον επιβάλλεται η καύση στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του οικοτόπου, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και έλεγχος 
του μέτρου ούτως ώστε να αποφεύγεται η εποχή αναπαραγωγής των πτηνών που 
φωλιάζουν στο έδαφος ή οι περίοδοι κατά τις οποίες τα φυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στις πυρκαγιές. 

Ο προσδιορισμός όλων των πρόσθετων δράσεων που ενδεχομένως απαιτούνται για όλα τα 
σημαντικά γεωργικά είδη δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των παρουσών κατευθυντήριων 
γραμμών. Εντούτοις, κάποιες ιδιαίτερα διαδεδομένες ή σημαντικές γενικές δράσεις για τη 
διατήρηση των ειδών είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

 Διασφάλιση όλων των απαιτήσεων των οικοτόπων όσον αφορά την τροφή, την 
αναπαραγωγή και τη στέγη σε όλες τις εποχές και σε όλη την περιοχή ενδημίας των 
ειδών, γεγονός που απαιτεί ενδεχομένως ένα μωσαϊκό από διαφορετικά επιμέρους 
τμήματα οικοτόπων. 

 Διατήρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των οικοτόπων, όπως φυτικούς 
φράκτες, δέντρα, τάφρους, κ.λπ., όπως περιγράφεται ακολούθως. 

 Χορήγηση συμπληρωματικής τροφής σε ορισμένα είδη με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις που δεν μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν (π.χ. σφάγια για τα 
αρπακτικά πτηνά). 

 Τροποποίηση των γεωργικών πρακτικών, όπως η πυκνότητα και χρόνος διεξαγωγής 
της χορτοκοπής και της βόσκησης, ώστε να αποφεύγεται ή να μειώνεται η 
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θνησιμότητα και η όχληση ευάλωτων ειδών (π.χ. πτηνών που φωλιάζουν στο 
έδαφος). 

 Έλεγχος ή εξάλειψη των ξενικών ειδών που ανταγωνίζονται, ή τρέφονται με, τα 
αυτόχθονα είδη που χρήζουν διατήρησης.  

Η λήψη μέτρων διατήρησης προϋποθέτει καλή γνώση της οικολογίας και του κύκλου ζωής 
των πτηνών, καθώς και της κατάστασης και των απαιτήσεών τους σε κάθε συγκεκριμένο 
τόπο. Στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικά 
προσαρμοσμένα μέτρα, τα οποία πρέπει να είναι χωρικά στοχευμένα για να είναι 
αποτελεσματικά και αποδοτικά (βλ. κεφάλαιο 6). Επισημαίνεται ότι πολλά είδη κοινοτικού 
ενδιαφέροντος εξαρτώνται επίσης από οικοτόπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός των 
περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως τόποι Natura 2000. 

Βασικά μέτρα για τη διατήρηση των ειδών σε αρόσιμη γη 

Ορισμένα από τα πλέον απειλούμενα είδη που περιλαμβάνονται στις οδηγίες για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά εξαρτώνται από την εκτατική διαχείριση της αρόσιμης γης.  
Βασικά μέτρα διαχείρισης είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 καλλιέργειες χαμηλών εισροών: περιορισμένη χρήση λιπασμάτων, μηδενική ή 
ελάχιστη άρδευση και χρήση ποικιλιών καλλιεργειών που είναι κατάλληλες για 
περιβάλλοντα χαμηλής παραγωγικότητας· 

 μηδενική χρήση φυτοφαρμάκων· 

 όχι σε βάθος άροση της αρόσιμης γης σε αμμώδη εδάφη όπου απαντά ο φρύνος 
του είδους Pelobates fuscus, ή σε πηλώδη εδάφη όπου απαντούν είδη χάμστερ 
(Cricetus cricetus ή Mesocricetus newtoni)· 

 καλλιέργεια σιτηρών κατά τη θερινή περίοδο με μακρά διάρκεια παραμονής των 
υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο πεδίο και διατήρηση περιοχών σε 
αγρανάπαυση· 

 μείξη και εναλλαγή αροτραίων καλλιεργειών και βοσκότοπων· 

 τμήματα ή ζώνες καλλιεργειών για την εξεύρεση τροφής και/ή στέγης, π.χ. χλωρή 
χορτονομή, τροφή για πτηνά· 

 προσαρμογή των μεθόδων συγκομιδής των καλλιεργειών στις ανάγκες των ειδών, 
π.χ. αποφυγή της κοπής των χόρτων σε κάποιες ζώνες ή τμήματα ώστε να 
λειτουργούν ως καταφύγια για τα διάφορα είδη, χρήση χορτοκοπτικής μηχανής με 
ράβδο κοπής, χρήση δοκού κοπής με αλυσίδα μπροστά από τη χορτοκοπτική 
μηχανή ώστε να προειδοποιούνται τα ζώα, αποφυγή προετοιμασίας των χόρτων 
(σύνθλιψη των χόρτων που μόλις έχουν κοπεί ώστε να επιταχυνθεί η ξήρανσή τους)· 

 σήμανση περίφραξης (π.χ. με ανακλαστήρες) ώστε να αποτρέπεται η πρόσκρουση 
μεγαλόσωμων πτηνών, όπως π.χ. του αγριόγαλου (Otis tarda) 

 δημιουργία αγροτεμαχίων για την κατασκευή φωλιών ή ζωνών γης για την 
αναζήτηση καταφυγίου. 
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Βασικά μέτρα για τη διατήρηση των ειδών σε εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές 
εκτάσεις 

Ορισμένα σημαντικά είδη, ιδίως δε οι χήνες και άλλα υδρόβια πτηνά, και το ευρωπαϊκό 
χάμστερ, απαντούν σε εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις. Τα μέτρα για τα είδη 
αυτά ποικίλλουν και είναι ειδικά για κάθε είδος. Ενδεικτικά, πάντως, αναφέρονται τα εξής: 

 διαχείριση της βλάβης που προκαλείται από τη βόσκηση των χηνών και άλλων 
υδρόβιων πτηνών (ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο) διαθέτοντας καλλιέργειες ή 
υπολείμματα καλλιεργειών ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό (με αποζημίωση των 
γεωργών) σε περιοχές που παραμένουν ανέγγιχτες  

 προστασία των πτηνών από τις γεωργικές εργασίες κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής με σήμανση των φωλιών 

 περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων με στόχο τη διατήρηση των πληθυσμών 
των ασπόνδυλων ζώων, ιδίως στις παρυφές των αγρών 

 διατήρηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων, της κατάκλυσης με ύδατα κατά τη 
χειμερινή περίοδο και/ή της δομής του εδάφους με στόχο τη διασφάλιση της καλής 
διεισδυτικότητας του εδάφους προς διευκόλυνση των πτηνών που αναζητούν 
τροφή 

 λήψη μέτρων για το ευρωπαϊκό χάμστερ (Cricetus cricetus) – διατήρηση εκτάσεων 
με χλωρή χορτονομή και ζωνών με σιτηρά ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό, όχι 
σε βάθος άροση ώστε να μην καταστρέφονται τα λαγούμια και οι φωλιές (βλ. 
περιπτωσιολογική μελέτη από τις Κάτω Χώρες στο παράρτημα Ε). 

Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση γεωργικών οικοτόπων για τα είδη 

Οι γεωργικοί οικότοποι, όπως φυτικοί φράκτες, ξερολιθιές, λίμνες και αναβαθμίδες, 
συνιστούν σημαντικούς οικοτόπους για τα είδη που συνδέονται με την εκτατική γεωργία. 
Οι μόνιμες καλλιέργειες των οποίων η διαχείριση γίνεται με παραδοσιακό τρόπο, όπως 
αμπελώνες, οπωρώνες, ελαιώνες και καρποπαραγωγικές καλλιέργειες, είναι σημαντικοί 
οικότοποι για μεγάλη ποικιλία πτηνών, θηλαστικών, ερπετών, αμφίβιων και ασπόνδυλων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος. Οι ίδιες οι καλλιέργειες (ιδίως δε τα δέντρα μεγάλης ηλικίας), 
και επίσης οι βοσκότοποι και άλλοι συνδεόμενοι οικότοποι που τελούν υπό εκτατική 
διαχείριση, αποτελούν τόπους όπου τα διάφορα είδη κατασκευάζουν φωλιές και 
αναζητούν τροφή (βλ. περιπτωσιολογική μελέτη από την Ιταλία στο παράρτημα Ε). 

Σημαντικοί γεωργικοί οικότοποι και σημαντικά γεωργικά χαρακτηριστικά που χρήζουν 
διαφύλαξης και διατήρησης είναι ενδεικτικά: 

 οι θαμνοστοιχίες, τα πρεμνοφυή δάση ή οι μικρές δασικές εκτάσεις, τα μεμονωμένα 
δέντρα και οι μεμονωμένοι θάμνοι στους αγρούς: θα πρέπει ενδεχομένως να 
προστατεύονται από τη βόσκηση και το βλαστοφάγωμα, το κορφολόγημα και το 
κλάδεμα, και να αναφυτεύονται ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια· 
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 τα δέντρα και οι θάμνοι που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για κλαδονομή και 
πρεμνοβλάστηση: θα πρέπει να διατηρούνται με παραδοσιακούς τρόπους και, 
εφόσον απαιτείται, να αναφυτεύονται ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια του 
οικοτόπου· τα μεγάλα μακρόβια δέντρα σε γεωργικές εκτάσεις: πρέπει να 
διασφαλίζεται η διατήρησή τους με προσεκτική διαχείριση και απομάκρυνση της 
ανταγωνιστικής βλάστησης και, εφόσον απαιτείται, να αναφυτεύονται σύμφωνα με 
τις ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια· 

 οι λίμνες και οι τάφροι σε γεωργικές περιοχές: θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
για την εκβάθυνσή τους, τον έλεγχο της βλάστησης σε αυτές, την προστασία τους 
από τη ρύπανση και την αποτροπή της αποξήρανσής τους, καθώς και για τη συχνή 
δημιουργία νέων λιμνών· 

 οι ξερολιθιές και οι λίθινες αναβαθμίδες: πρέπει να διαφυλάσσονται και να 
διατηρούνται· 

 οι παρυφές των αγρών και οι ζώνες ανάσχεσης: πρέπει να διασφαλίζεται η 
διατήρησή τους μέσω της κοπής των χόρτων, και να μην γίνεται σε αυτές χρήση 
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων· 

 οι οπωρώνες, οι ελαιώνες, οι καρποπαραγωγικές καλλιέργειες με ώριμα δέντρα 
μεγάλης ηλικίας: θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρησή τους, να 
κλαδεύονται τακτικά, να αναφυτεύονται και να μην γίνεται χρήση φυτοφαρμάκων· 

 τα κτίρια, τα κελάρια και οι υπόγειες αποθήκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων: 
χρησιμοποιούνται ως χώροι διαχείμασης, κουρνιάσματος και αναπαραγωγής από 
νυχτερίδες, πτηνά, ερπετά, κ.λπ., και θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται μέριμνα 
για την προστασία τους από οχλήσεις. 

Διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και μεταπληθυσμών 

Τα επιμέρους τμήματα των οικοτόπων πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλα σε έκταση ώστε να 
επιτυγχάνεται η διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών, ή επαρκώς συνδεδεμένα μεταξύ τους 
ώστε να επιτυγχάνεται η στήριξη μετα-πληθυσμών26. Αυτό είναι σημαντικό για 
μεγαλόσωμα είδη που χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις οικοτόπων (όπως πολλά αρπακτικά 
πτηνά και μεγάλα σαρκοφάγα), ιδίως δε σε κατακερματισμένα τοπία. Τα είδη που 
σπανίζουν λόγω της έλλειψης κατάλληλων οικοτόπων επωφελούνται ιδιαίτερα από την 
αποκατάσταση κατάλληλων οικοτόπων και την κατάλληλη διαχείριση, και μπορούν να 
εισαχθούν εκ νέου στις περιοχές όπου έχουν εκλείψει. Όσον αφορά τα είδη που σπανίζουν 
κυρίως για φυσικούς λόγους, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρησή τους 
μέσω της προστασίας των τοποθεσιών στις οποίες απαντούν ήδη, για παράδειγμα σε 
βοτανικά «μικρο-καταφύγια». 

                                                      
26 Ο όρος «μεταπληθυσμός» αναφέρεται σε ένα σύνολο πληθυσμών του ίδιου είδους που αποικίζουν τα 

χωρία κατακερματισμένου οικοτόπου και συνδέονται μεταξύ τους με αποικιστές. Η διασπορά εξαρτάται από 
την απόσταση μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και από την ποιότητα των τοπίων που παρεμβάλλονται 
(εμπόδια, διάδρομοι, κ.λπ.), και επηρεάζει τα τοπικά ποσοστά εξαφάνισης των ειδών και εκ νέου αποικισμού, 
τα οποία καθορίζουν με τη σειρά τους τη βιωσιμότητα του μεταπληθυσμού. 
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Όπου οι πληθυσμοί δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμοι, οι δράσεις διατήρησης θα πρέπει 
να εστιάζουν σε στοχευμένες τοποθεσίες. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα πρώτα για την 
αύξηση της έκτασης και/ή της ποιότητας του κατάλληλου οικοτόπου και μετά για την 
αύξηση της συνεκτικότητας. Είναι πιθανό να απαιτείται η ανάληψη δράσεων 
αποκατάστασης των οικοτόπων για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των υφιστάμενων 
πληθυσμών. Όπου απαιτείται η διασφάλιση της συνεκτικότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για τη δημιουργία συνδετικών σημείων που διευκολύνουν τη μετάβαση των 
ειδών, καθώς και γεφυρών πάνω από μεγάλα εμπόδια, όπως οι οδικές αρτηρίες και οι 
σιδηροδρομικές γραμμές. Τα δάση και οι καλλιεργήσιμοι αγροί αποτελούν επίσης 
σημαντικά εμπόδια για είδη που απαντούν σε βοσκότοπους. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
ελεύθερες χορταριασμένες παρυφές των αγρών, και οι λωρίδες πρασίνου παραπλεύρως 
των οδικών αρτηριών και των σιδηροδρομικών γραμμών μπορούν να λειτουργήσουν ως 
αποτελεσματικοί διάδρομοι σύνδεσης των μεταπληθυσμών μεταξύ τους, εφόσον η 
διαχείρισή τους γίνεται με κατάλληλο τρόπο. 

4.3 Σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της 
διαχείρισης της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης των γεωργικών οικοτόπων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι σημαντικοί παράγοντες:  

 Καθορισμός σαφών και τοπικά προσαρμοσμένων στόχων διατήρησης - Για να 
είναι αποτελεσματικά τα μέτρα, οι στόχοι διατήρησης για κάθε τόπο πρέπει να είναι 
σαφείς και κατανοητοί, ώστε τα μέτρα διαχείρισης να μπορούν να συνδεθούν 
σαφώς με τους στόχους. Όταν οι στόχοι είναι σαφώς διατυπωμένοι, είναι δυνατός ο 
καθορισμός μέτρων διαχείρισης τα οποία είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλα για 
την επίτευξη των εν λόγω στόχων, γεγονός που διευκολύνει την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους στο πεδίο (Poláková et al, 2011). 

 Τοπικά προσαρμοσμένη διαχείριση - Για να είναι αποτελεσματικά, τα γεωργικά 
μέτρα πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένα και στοχευμένα. Το βέλτιστο σύστημα 
για κάθε υπο-τύπο οικοτόπων και κάθε τόπο μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό, 
καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το έδαφος, η βλάστηση, το 
υψόμετρο, το κλίμα και το ιστορικό της διαχείρισης. Σημαντικό είναι να λαμβάνεται 
υπόψη το ιστορικό διαχείρισης του συγκεκριμένου τόπου, καθώς οι οικότοποι 
έχουν συνήθως προσαρμοστεί σε παραδοσιακά συστήματα και εξαρτώνται από τη 
συνέχισή τους.  

 Αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων γνώσεων - Κατά τον σχεδιασμό της 
διαχείρισης θα πρέπει να αξιοποιούνται τόσο οι γνώσεις των ειδικών σε θέματα 
διατήρησης όσο και οι γνώσεις των ντόπιων γεωργών. Καθοριστικής σημασίας 
θεωρείται η άντληση διδαγμάτων από τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και από 
τα βέλτιστα επιστημονικά στοιχεία μέσω της διαβούλευσης με ειδικούς σε θέματα 
διατήρησης και φορείς διαχείρισης σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Σημαντικό 
είναι να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές γνώσεις και πρακτικές όπου έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικές για τη διαφύλαξη της ποιότητας του οικοτόπου. 
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 Συχνά απαιτείται επίσης η υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης πριν από την εκ 
νέου εφαρμογή κατάλληλης μακροπρόθεσμης διαχείρισης. 

 Συμβιβασμοί σε επίπεδο διατήρησης - Απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 
μέτρων διατήρησης και σαφών στόχων διατήρησης, καθώς τα διάφορα είδη ενός 
οικοτόπου αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στις δράσεις διαχείρισης. Οι 
κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης θα πρέπει είτε να μεγιστοποιούν τα οφέλη για 
όλα τα είδη είτε να ευνοούν ευαίσθητα είδη ή είδη προτεραιότητας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους στόχους διατήρησης.  

 Ευέλικτη διαχείριση και καινοτομία - Απαιτούνται συχνά διάφοροι πειραματισμοί 
προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης ενός 
συγκεκριμένου τόπου, ιδίως δε κατά τη φάση της αποκατάστασης οικοτόπου. Στο 
πλαίσιο αυτό, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός κατάλληλων δράσεων και στενή 
παρακολούθηση των επιπτώσεών τους ώστε να γίνονται περαιτέρω προσαρμογές 
κατά περίπτωση. 

 Ποικιλότητα και ετερογένεια οικοτόπων - Η πολύπλοκη δομή ορισμένων 
σημαντικών οικοτόπων ενισχύει τον πλούτο των ειδών που διαβιούν σε αυτούς. Για 
να διατηρηθεί η ετερογένεια, απαιτείται η εφαρμογή ποικίλων τύπων διαχείρισης 
σε διάφορες εντάσεις, και η διατήρηση των οικοτόπων ορίου. 

 Παρεμβάσεις σε κλίμακα τοπίου - Η κλίμακα στην οποία εφαρμόζονται τα μέτρα 
διατήρησης επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους. Τα μέτρα διατήρησης πρέπει 
να αφορούν στοχευμένα επαρκώς μεγάλη έκταση ώστε να επιτυγχάνεται η 
διατήρηση ή η αποκατάσταση οικολογικά βιώσιμων εκτάσεων κατάλληλου 
οικοτόπου ή η διατήρηση ελάχιστων βιώσιμων πληθυσμών ειδών. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Στο παράρτημα Δ περιγράφονται αναλυτικότερα τα κύρια μέτρα διαχείρισης που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση και τη διατήρηση καθενός από τους σημαντικούς 
οικοτόπους του παραρτήματος I που εξαρτώνται από τη διαχείριση της γεωργικής 
δραστηριότητας. Παρέχεται ακόμη πρόσθετη βιβλιογραφία που αφορά συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές για θέματα διαχείρισης οικοτόπων. 

Συστάσεις για τη διαχείριση ορισμένων τύπων οικοτόπων που εξαρτώνται από τη 
διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής 
για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Συστάσεις για τη διαχείριση ορισμένων ειδών Natura 2000 παρέχονται στις εκθέσεις της 
Πρωτοβουλίας για την άγρια ζωή και την αειφόρο γεωργία (2007-2009), στις οποίες 
περιγράφονται οι δυνατοί τρόποι στήριξης της διατήρησης ορισμένων ειδών της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας που προστατεύονται από τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα 
πτηνά μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (2007-2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
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και 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Η βάση γνώσης του δικτύου Natura 2000, η οποία παρέχει πρόσβαση σε γνώσεις 
διαχείρισης οικοτόπων και ειδών, στα στοιχεία των αρμόδιων φορέων, σε ένα φόρουμ 
συζήτησης, καθώς και σε σχετικές εκδηλώσεις, έγγραφα και ειδήσεις, είναι διαθέσιμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Η βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους ημιφυσικούς βοσκότοπους συνιστά πηγή 
πληροφόρησης που διαρκώς εμπλουτίζεται 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. Η ΚΓΠ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

 
 

Τι περιλαμβάνει το παρόν κεφάλαιο; 
 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται τα μέτρα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που 
σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000. Η 
ανασκόπηση αυτή βασίζεται στα στοιχεία για τους τρόπους αξιοποίησης των μέτρων της 
ΚΓΠ από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2007-2013, και προσδιορίζει τις ευκαιρίες 
χρηματοδότησης που διατίθενται από το 2014, λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες νομοθετικές 
αλλαγές που επήλθαν με την πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. 
 
Στα μέτρα πολιτικής που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα μέτρα 
που προβλέπονται στο πλαίσιο αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ, καθώς και κάποια άλλα 
σημαντικά ταμεία της ΕΕ, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το χρηματοδοτικό μέσο LIFE. Στο 
παρόν κεφάλαιο εξετάζονται επίσης οι δυνατότητες που παρέχουν οι αγορακεντρικές 
προσεγγίσεις για τη στήριξη της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 μέσω, π.χ., 
ενισχύσεων για περιβαλλοντικές υπηρεσίες και συστημάτων πιστοποίησης και 
επισήμανσης. 
 

 
5.1  Χρηματοδότηση της ΕΕ για τη γεωργική γη του δικτύου Natura 2000  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια πολιτικά και χρηματοδοτικά 
μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για τη διατήρηση ή την 
αποκατάσταση των γεωργικών συστημάτων και της γεωργικής διαχείρισης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση των γεωργικών τόπων και ειδών του δικτύου Natura 2000. 
Τα σημαντικότερα - με μεγάλη διαφορά - είναι τα δύο ταμεία της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), το οποίο στηρίζει τον πρώτο 
πυλώνα της ΚΓΠ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) το οποίο 
στηρίζει την αγροτική ανάπτυξη μέσω του δεύτερου πυλώνα. Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και 
των Διαρθρωτικών Ταμείων αποσκοπεί στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας, του 
συντονισμού και της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της ΕΕ, και από το 2014 τα κράτη 
μέλη οφείλουν να τεκμηριώσουν με ποιους τρόπους σκοπεύουν να επιτύχουν τα ανωτέρω 
προτού εγκριθούν τα προγράμματα δαπανών για την περίοδο 2014-2020.  

Ο κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων27 θεσπίζει για πρώτη φορά μια δέσμη 
κοινών στόχων και κανόνων για πέντε ταμεία της ΕΕ των οποίων η διαχείριση πρέπει 
εφεξής να γίνεται χωριστά, συμπεριλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ και των Διαρθρωτικών 
Ταμείων28. Εκτός από τους ειδικούς στόχους τους, καθένα από τα ταμεία αυτά υποστηρίζει 

                                                      
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
28 Τα πέντε ταμεία, τα οποία αναφέρονται από κοινού ως Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ), είναι: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
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πλέον έντεκα θεματικούς στόχους και, μεταξύ αυτών, τη «διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»29.  Κάθε κράτος μέλος 
οφείλει να καταρτίσει σύμφωνο εταιρικής σχέσης σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και τις ΜΚΟ, 
στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιους τρόπους σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα 
πέντε ταμεία κατά την περίοδο 2014-2020, και να το υποβάλει προς έγκριση στην 
Επιτροπή. Αυτό σημαίνει, ουσιαστικά, ότι αν δεν προσδιοριστεί στο σύμφωνο εταιρικής 
σχέσης η ζητούμενη στήριξη για το δίκτυο Natura 2000 δυνάμει των πέντε αυτών ταμείων, 
μειώνονται οι πιθανότητες να λάβει την έγκριση της Επιτροπής στο πλαίσιο των συναφών 
προγραμμάτων κάθε ταμείου για την περίοδο 2014-2020. Στον πίνακα 5.1 παρατίθενται οι 
βασικές πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για τη γεωργική γη του δικτύου Natura 2000, καθώς 
και οι βασικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που διέπουν τη χρήση των εν λόγω ταμείων από 
τα κράτη μέλη. 

Πίνακας 5.1. Τα ταμεία της ΕΕ μέσω των οποίων παρέχεται στήριξη για τη διαχείριση της 
γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 

Ταμείο ΕΕ Σχέση με τη διαχείριση της γεωργικής του δικτύου Natura 2000  

Δεύτερος πυλώνας 
της ΚΓΠ  

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

Αποτελεί κύρια πηγή χρηματοδότησης την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
κράτη μέλη προκειμένου να λάβουν στήριξη για τη διαχείριση της διατήρησης της 
γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 και τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 και των 
συνδεδεμένων τοπικών κοινοτήτων.  

Πρώτος πυλώνας της 
ΚΓΠ 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ)  

Αποτελεί σημαντική πηγή ποικίλων άμεσων ενισχύσεων, που μπορεί να συμβάλει 
στη χρηματοδοτική στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και γεωργικών συστημάτων ήπιας έντασης που περιλαμβάνονται 
στο δίκτυο Natura 2000 έναντι των οικονομικών πιέσεων για εντατικοποίηση ή 
εγκατάλειψη.                                                          

Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 

Η χρηματοδότηση πρέπει να συμβαδίζει με το ευρύτερο πλαίσιο αειφόρου 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Στους συναφείς στόχους 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος 
και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρών επιχειρήσεων, η δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και η προώθηση περιβαλλοντικά υγιούς ανάπτυξης, και η 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

LIFE Αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης καινοτόμων σχεδίων διαχείρισης της γης 
και συναφών σχεδίων επίδειξης, αλλά όχι υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων διαχείρισης. 
Το πρόγραμμα LIFE είναι άκρως επιλεκτικό και χρηματοδοτεί μόνο δραστηριότητες 
που δεν είναι επιλέξιμες για άλλη κοινοτική χρηματοδότηση. 

                                                                                                                                                                     
το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 
29 Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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Βασικοί κανονισμοί της ΕΕ που διέπουν τη χρήση των εν λόγω ταμείων: 

Άμεσες ενισχύσεις: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (2013) ΕΕ L 347/608 της 20.12.2013. 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού (2014) ΕΕ 
1 της 20.6.2014) OJ L 181/1 της 20.06.2014 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής (2014) ΕΕ L 181/74 της 20.06.2014 

Οριζόντια πράξη: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2013) ΕΕ L 
347/549 της 20.12.2013. 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης 
πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (2014) ΕΕ L 181/48 της 20.06.2014 

Κοινές διατάξεις: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (2013) 
ΕΕ L 347/320 της 20.12.2013. 

ΕΓΤΑΑ: Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 
Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (2013) ΕΕ L 
347/487 της 20.12.2013.  

Μεταβατικές διατάξεις: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το 
έτος 2014 

ΕΤΠΑ: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (2013) ΕΕ L 347/259 της 
20.12.2013. 

LIFE: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (2013) ΕΕ L 347/185 της 20.12.2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EL:PDF
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Σημαντική σημείωση: άλλες λεπτομερείς διατάξεις δυνάμει αυτών των κανονισμών πρόκειται να οριστούν σε 
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν αργότερα εντός του 2014 

 
 
Η αύξηση του τρέχοντος επιπέδου διάθεσης και απορρόφησης διαθέσιμων κονδυλίων για 
την κάλυψη της ανεπαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης του δικτύου Natura 2000 (βλ. 
σχετικά ενότητα 3.3) εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από τις αποφάσεις που έλαβαν τα 
κράτη μέλη το 2014 σχετικά με την ιεράρχηση και τη διάθεση των διαθέσιμων σε αυτά 
οικονομικών πόρων μέσω αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ. 

Τα νέα εργαλεία προγραμματισμού παρέχουν μεν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να 
εξασφαλίσουν βελτιωμένη στήριξη για τη διαχείριση της γεωργικής γης του δικτύου Natura 
2000 μέσω των βασικών προγραμμάτων χρηματοδότησης, ιδίως δε μέσω της ΚΓΠ, όμως η 
εξασφάλιση πόρων για τον συγκεκριμένο σκοπό γίνεται εν μέσω πολλών άλλων 
ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων για χρηματοδότηση από την ΕΕ.  Πρώτο μέλημα είναι ο 
στρατηγικός σχεδιασμός των χρηματοδοτικών αναγκών του δικτύου Natura 2000 και των 
δράσεων συντονισμού εντός και μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών ροών. Τα πλαίσια 
δράσης προτεραιότητας των κρατών μελών καθορίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες 
διατήρησης του δικτύου Natura 2000 για την περίοδο 2014-2020 και παρέχουν τη βάση για 
τον υπολογισμό του τύπου, της κλίμακας και των πηγών χρηματοδότησης που απαιτούνται 
για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων (βλ. ενότητα 3.3).  Οι αρχές που είναι 
αρμόδιες για το δίκτυο Natura 2000 επιδιώκουν επίσης να διασφαλίσουν την 
εκπροσώπηση των συμφερόντων τους τόσο στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή όσο και στις μεταγενέστερες εργασίες στο 
πλαίσιο της εταιρικής σχέσης. 

5.2  Εισαγωγή στη μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ ως βασική πηγή χρηματοδότησης της γεωργικής 
γης του δικτύου Natura 2000 από το 2014 

Οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ διαφέρουν ως προς τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη δομή. 
Ο πρώτος πυλώνας χρηματοδοτείται πλήρως από το ΕΓΤΕ και χορηγεί άμεσες ενισχύσεις σε 
γεωργούς (και επιπλέον χρηματοδοτεί άλλα μέτρα, όπως παρεμβάσεις στην αγορά και 
επιστροφές κατά την εξαγωγή). Ο δεύτερος πυλώνας συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ 
και τα κράτη μέλη και προβλέπει ευρύ φάσμα μέτρων για τη χρηματοδοτική στήριξη 
γεωργών, λοιπών διαχειριστών γης και αγροτικών κοινοτήτων μέσω των πολυετών 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) που καταρτίζονται από εθνικές ή 
περιφερειακές διοικητικές αρχές. Οι νέοι κανονισμοί θεσπίζουν σημαντικές αλλαγές οι 
οποίες σχετίζονται με τη χρηματοδοτική στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας στους 
κόλπους του δικτύου Natura 2000 από αμφότερους τους πυλώνες. 

Αλλαγές στις εισοδηματικές ενισχύσεις των γεωργών που χορηγούνται μέσω του πρώτου 
πυλώνα 

Ο πρώτος πυλώνας εξακολουθεί μεν να εστιάζει στην καταβολή προς τους γεωργούς 
ενισχύσεων αποσυνδεδεμένων από το εισόδημά τους, όμως έχουν τροποποιηθεί 
σημαντικά η διάρθρωση και το εύρος των καταβαλλόμενων ενισχύσεων που σχετίζονται με 
το δίκτυο Natura 2000.  
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Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία30, τα κράτη μέλη οφείλουν πλέον να θεσπίζουν ενισχύσεις 
σε σχέση με την έκταση: 

 ένα καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ), το οποίο αντικαθιστά το καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης (ΚΕΕ) από το 2015 (ωστόσο, τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το 
καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) μπορούν να συνεχίσουν να το 
εφαρμόζουν μέχρι το 2020)· 

 την ενίσχυση για τους γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς 
για το κλίμα και το περιβάλλον (ενίσχυση για οικολογική μέριμνα)· 

 μια πρόσθετη ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας. 
 

Τα κράτη μέλη έχουν την επιλογή να παρέχουν στους γεωργούς τρεις άλλες ενισχύσεις:  

 μια πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς· και 

 πρόσθετες συνδεδεμένες ενισχύσεις «όπου συγκεκριμένα είδη γεωργικής 
δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς αντιμετωπίζουν ορισμένες 
δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή 
περιβαλλοντικούς λόγους»· ή 

 μια απλουστευμένη ενίσχυση για μικροκαλλιεργητές, αντί άλλων ενισχύσεων του 
πρώτου πυλώνα. 
 

Όλες αυτές οι ενισχύσεις θα καταβάλλονται σε σχέση με την έκταση, με εξαίρεση τις 
συνδεδεμένες ενισχύσεις οι οποίες είναι δυνατό να χορηγούνται βάσει καθορισμένων 
εκτάσεων και αποδόσεων ή καθορισμένου αριθμού ζώων. Τα κράτη μέλη που 
χρησιμοποιούν επί του παρόντος ΚΕΕ θα πρέπει να σταματήσουν να χορηγούν τις 
«ιστορικές» ενισχύσεις ανά γεωργική εκμετάλλευση οι οποίες βασίζονταν σε επιδοτήσεις 
που λαμβάνονταν σε συγκεκριμένο έτος αναφοράς και να τις αντικαταστήσουν από το 
2019 με ενιαίες, ή κατ’ αποκοπή, ενισχύσεις ΚΒΕ ανά εκτάριο. Το μέτρο αυτό θα επηρεάσει 
τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ-15 που εφαρμόζουν επί του παρόντος ΚΕΕ και 
αναμένεται να οδηγήσει αναπόφευκτα σε ανακατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των 
γεωργών. Τα επίπεδα των ενισχύσεων θα καθορίζονται είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό 
επίπεδο, και οι περιφέρειες θα προσδιορίζονται με ευελιξία βάσει ποικίλων κριτηρίων 
όπως, μεταξύ άλλων, «τα γεωπονικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους και το 
περιφερειακό γεωργικό δυναμικό τους ή η θεσμική ή διοικητική δομή τους»31. Μόνο 
«ενεργοί γεωργοί» που ασκούν «γεωργική δραστηριότητα» θα είναι επιλέξιμοι για 
ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα, και εάν ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα σε 
«γεωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια» όπως ενδεχομένως 
ισχύει για τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου Natura 2000, η 
επιλεξιμότητά τους θα εξαρτάται ακριβώς από τον τρόπο με τον οποίον τα κράτη μέλη θα 
επιλέξουν να ορίσουν την «ελάχιστη δραστηριότητα» και τον «μόνιμο βοσκότοπο» εντός 
του πλαισίου που παρέχεται από την Επιτροπή32.  

                                                      
30 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
31 Άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
32 Άρθρα 4 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα - νέα θεματική δομή για τα ΠΑΑ 2014-2020 

Οι αλλαγές που επιφέρει η νομοθεσία στον δεύτερο πυλώνα σχετίζονται κατά κύριο λόγο 
με την αρχιτεκτονική του κανονισμού και ως εκ τούτου με τη δομή των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020. Οι τρεις άξονες που χαρακτήριζαν 
την προηγούμενη πολιτική αγροτικής ανάπτυξης καταργήθηκαν και τα κράτη μέλη 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν συνδυασμούς μέτρων για την υλοποίηση των έξι 
προτεραιοτήτων του ΕΓΤΑΑ, οι οποίες εκφράζουν τους κοινούς θεματικούς στόχους που 
έχουν καθοριστεί για τα πέντε ΕΔΕΤ, περιλαμβανομένου του ΕΓΤΑΑ. Οι προτεραιότητες 
αυτές είναι οι εξής: 

1. «Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, στη 
δασοκομία και στις αγροτικές περιοχές· 

2. Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της 
ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και προώθηση 
των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών· 

3. Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, περιλαμβανομένης της 
μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, της καλής μεταχείρισης των ζώων 
και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία· 

4. Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη 
γεωργία και τη δασοκομία· 

5. Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της στροφής προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας· και 

6. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής 
ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.» 

Κάθε προτεραιότητα εξειδικεύεται περαιτέρω με έμφαση σε διάφορους τομείς, και στον 
κανονισμό παρατίθενται ενδεικτικά συναφή μέτρα ΠΑΑ για τις έξι προτεραιότητες. Όσον 
αφορά τα οικοσυστήματα που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία, δίδεται 
έμφαση σε τρεις τομείς, ο ένας εκ των οποίων αφορά την «αποκατάσταση, διατήρηση και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και 
εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων»33. Επιπλέον, 
κάθε πρόγραμμα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των τριών εγκάρσιων στόχων για την 
καινοτομία, το περιβάλλον και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή σε αυτήν.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύξουν θεματικά υποπρογράμματα για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αναγκών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν, δηλαδή, 
ουσιαστικά να αναπτύξουν «μίνι-ΠΑΑ» στους κόλπους του βασικού προγράμματος. Τα 
θεματικά υποπρογράμματα μπορούν να εφαρμοστούν από τοπικές αρχές, περιφερειακούς 
αναπτυξιακούς φορείς ή ΜΚΟ, και μπορούν να παρέχουν στους δικαιούχους υψηλότερα 
ποσοστά ενισχύσεων. Τα θεματικά υποπρογράμματα μπορεί, μεταξύ άλλων, να αφορούν 
τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις ορεινές περιοχές, 

                                                      
33 Άρθρο 5 και παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή σε αυτήν καθώς και τη βιοποικιλότητα34.  

Άλλες αλλαγές που αφορούν τους γεωργούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του 
δικτύου Natura 2000 είναι, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση των οφελών που έχει για το 
περιβάλλον και το κλίμα η ανάληψη συνεργατικών δράσεων συγκεκριμένα δε σε κλίμακα 
τοπίου, και η συνεργασία κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Μεγάλη έμφαση δίδεται 
επίσης στην καινοτομία, το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων «των ειδικών αναγκών των 
περιοχών Natura 2000»35, και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την 
προσαρμογή σε αυτήν. Το πεδίο εφαρμογής του μέτρου της χορήγησης αντισταθμιστικών 
ενισχύσεων για το δίκτυο Natura 2000 διευρύνεται και καλύπτει πλέον και άλλες περιοχές 
προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα 
δάση που συμβάλλουν στη βελτίωση της συνεκτικότητας των οικοτόπων (άρθρο 10 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους).  

Δυνητικές συνέργειες μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα όσον αφορά τη 
χρηματοδοτική στήριξη των γεωργών του δικτύου Natura 2000  

Οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ διαθέτουν διαφορετικά εργαλεία και, σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, οι μεταξύ τους δυνητικές συνέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδοτική στήριξη τόσο των γεωργικών συστημάτων όσο και των πρακτικών 
διαχείρισης της διατήρησης του δικτύου Natura 2000· η νέα νομοθεσία δίνει έμφαση στην 
ανάγκη αξιοποίησης τέτοιων συνεργιών36. Οι ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα χρειάζονται 
συχνά παράλληλα με τις ενισχύσεις γεωργοπεριβαλλοντικής διαχείρισης του δεύτερου 
πυλώνα εφόσον επιδιώκεται η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές με 
ημιφυσικούς οικοτόπους υπό εκτατική διαχείριση (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

Ο δεύτερος πυλώνας αποτελεί τη βασική πηγή ενωσιακής χρηματοδότησης ειδικών 
πρακτικών διαχείρισης της γεωργικής γης για σκοπούς διατήρησης, όμως η έκταση και η 
στοχοθέτηση της παρεχόμενης χρηματοδότησης για τη στήριξη της γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000 διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Κατά την περίοδο 
2014-2020, η εν λόγω χρηματοδότηση θα κληθεί να ανταγωνιστεί ολοένα και περισσότερο 
πολλές άλλες προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο κράτους μέλους ή 
περιφέρειας, και επομένως καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε η κατάρτιση 
συνεκτικών πακέτων στήριξης της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 αξιοποιώντας 
κονδύλια από αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής στήριξη 
των συστημάτων ήπιας γεωργικής εκμετάλλευσης εκτάσεων Natura 2000 και εκτάσεων 
ΥΦΑ.  

                                                      
34 Άρθρα 7, 8 και 66 και παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
35 Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 
36 Κοινό στρατηγικό πλαίσιο, παράρτημα I παράγραφος 4.2 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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5.3 Το επίπεδο αναφοράς για τη χορήγηση ενισχύσεων μέσω της ΚΓΠ με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος 

Πολλαπλή συμμόρφωση και λοιπές απαιτήσεις 

Η έννοια του «επιπέδου αναφοράς», όπως εφαρμόζεται στη χορήγηση ενισχύσεων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ, είναι ένας μηχανισμός 
καταμερισμού κόστους που προσδιορίζει ουσιαστικά τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο 
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος που αναμένεται να παρέχουν οι γεωργοί με δικά 
τους έξοδα, και σε ένα ενισχυμένο επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης για την παροχή 
του οποίου θα λαμβάνουν ενδεχομένως ενισχύσεις οι γεωργοί, για παράδειγμα μέσω 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων. 

Το επίπεδο αναφοράς για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω της ΚΓΠ σε σχέση με 
την έκταση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  

 συναφείς κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ), για παράδειγμα στοιχεία της 
οδηγίας για τους οικοτόπους ή της οδηγίας για τα πτηνά που σχετίζονται με την 
προστασία των οικοτόπων και των ειδών Natura 2000 σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης·  

 πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης (ΚΓΠΚ), όπως 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη εντός κοινού ενωσιακού πλαισίου· 

 άλλους εθνικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς που ισχύουν σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το εάν ο γεωργός λαμβάνει ενισχύσεις μέσω της 
ΚΓΠ. 

Επιπλέον, όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, και 
λοιπές ενισχύσεις σε σχέση με την έκταση, που χορηγούνται μέσω του ΕΓΤΑΑ, το επίπεδο 
αναφοράς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 τα συναφή κριτήρια που προβλέπονται στο πλαίσιο της «γεωργικής 
δραστηριότητας» (άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013). 

 (αφορά μόνο αποδέκτες ενισχύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, 
καθώς και για τη βιολογική γεωργία) απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων 
και φυτοπροστατευτικών προϊόντων τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να 
προσδιορίσουν στο ΠΑΑ.  

Οι απαιτήσεις για οικολογική μέριμνα που αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις του πρώτου 
πυλώνα σχετίζονται άμεσα με τον υπολογισμό των πριμοδοτήσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα, καθώς είναι αναγκαίο να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση 
δεσμεύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα οι οποίες λαμβάνουν στήριξη 
μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και οι οποίες αντιστοιχούν, ως προς τη φύση 
τους, στις πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
(επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές) για τις οποίες 
καταβάλλονται ενισχύσεις για οικολογική μέριμνα μέσω του πρώτου πυλώνα. 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν τα δικά τους εξακριβώσιμα πρότυπα ΚΓΠΚ για τη 
γεωργική γη, εντός ενός νέου κοινού πλαισίου, και κατά τη διαδικασία αυτή οφείλουν να 
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λάβουν υπόψη «τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εκτάσεων, όπως την 
κατάσταση του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα γεωργικά συστήματα, 
τη χρήση της γης, την αμειψισπορά, τις γεωργικές πρακτικές και τη διάρθρωση των 
εκμεταλλεύσεων.»37.  

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ έχει γίνει αναθεώρηση του 
πλαισίου της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 5.2. Τα πρότυπα 
ΚΓΠΚ και οι ΚΑΔ διαρθρώνονται πλέον σε τρεις ομάδες: περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και 
καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων· δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών· 
και καλή μεταχείριση των ζώων. Οι ΚΑΔ που βασίζονται στις οδηγίες για τους οικοτόπους 
και τα πτηνά παραμένουν ίδιες σε γενικές γραμμές, όμως το πλαίσιο ΚΓΠΚ έχει 
τροποποιηθεί σημαντικά. Δεν ισχύουν πια τα προαιρετικά πρότυπα για την καλή γεωργική 
και περιβαλλοντική κατάσταση όπως, μεταξύ άλλων, το πρότυπο για «ελάχιστα όρια 
πυκνότητας ζωικού πληθυσμού ή/και κατάλληλα καθεστώτα» και το προβληματικό 
πρότυπο «αποφυγή της επέκτασης ανεπιθύμητης βλάστησης», το οποίο εφαρμόστηκε από 
ορισμένα κράτη μέλη με τρόπο βλαπτικό για τους οικοτόπους Natura 2000. Το τελευταίο 
αντικαταστάθηκε από συναφή κριτήρια διατήρησης και ελάχιστης δραστηριότητας 
οριζόμενα από τα κράτη μέλη (δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία ii) 
και iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013). Επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν πλέον στη 
διάθεσή τους, μέσω του προτύπου ΚΓΠΚ 7, τη νέα εναλλακτική δυνατότητα να θεσπίζουν 
«μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών ειδών», εφόσον παρίσταται ανάγκη. 
Για την κάλυψη της μεταβατικής περιόδου προς την εφαρμογή της ενίσχυσης «για 
οικολογική μέριμνα» του πρώτου πυλώνα, κατά τα έτη 2015 και 2016 οι υφιστάμενοι 
κανόνες για τη διατήρηση της έκτασης του μόνιμου βοσκότοπου38 θα εξακολουθήσουν να 
εντάσσονται στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. 

                                                      
37 Άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
38 Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 
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Πίνακας 5.2 Απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης από το 2015 για περιβάλλον, 
κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων 

Πηγή: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 Παράρτημα II (ΕΕ L 347 της 20.12.2013) 

Τομέας Κύριο θέμα Απαιτήσεις και πρότυπα 

Περιβάλλον, 
κλιματική 
αλλαγή και 
καλή 
γεωργική 
κατάσταση 
των 
εκτάσεων 

Ύδατα 

ΚΑΔ 1 

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 
31.12.1991, σ. 1) 

Άρθρα 
4 και 5 

ΚΓΠΚ 1 
Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος 
υδατορρευμάτων (1) 

 

ΚΓΠΚ 2 
Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση υδάτων 
για άρδευση, εφόσον προβλέπεται 

 

ΚΓΠΚ 3 

Προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση: 
απαγόρευση της απευθείας απόρριψης στα υπόγεια 
ύδατα και μέτρα για την πρόληψη της έμμεσης 
ρύπανσης των υπογείων υδάτων μέσω της απόρριψης 
επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος και της διήθησής τους 
μέσω του εδάφους, όπως παρατίθενται στο παράρτημα 
της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ στην έκδοσή της που βρίσκεται 
σε ισχύ κατά την τελευταία ημέρα ισχύος της, όσον 
αφορά τη γεωργική δραστηριότητα 

 

Έδαφος και 
απόθεμα 
άνθρακα 

ΚΓΠΚ 4 Ελάχιστη εδαφοκάλυψη  

ΚΓΠΚ 5 
Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις 
ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας με σκοπό τον 
περιορισμό της διάβρωσης 

 

ΚΓΠΚ 6 

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του 
εδάφους μέσω κατάλληλων πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της καύσης 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για 
λόγους φυτοπροστασίας (2) 

 

Βιοποικιλότ
ητα 

ΚΑΔ 2 

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, 
σ. 7) 

Άρθρο 3 
παράγρ
αφος 1 
και 
παράγρ
αφος 2 
στοιχείο 
β), 
άρθρο 4 
παράγρ
αφοι 1, 
2 και 4 

ΚΑΔ 3 

Οδηγία 92/43/ΕΟK του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992, σ. 7) 

Άρθρο 6 
παράγρ
αφοι 1 
και 2 

Τοπίο, 
στοιχειώδε

ΚΓΠΚ 7 Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των φυτικών 
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ς επίπεδο 
συντήρηση
ς 

φρακτών, λιμνών, τάφρων, δενδροστοιχιών, ομαδικών ή 
μεμονωμένων, παρυφών αγρών και αναβαθμίδων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της κοπής 
φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο 
αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών, και, 
προαιρετικά, μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών 

(1) Τόσο εντός όσο και εκτός των ευάλωτων περιοχών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι ζώνες ανάσχεσης για την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις σχετικά με τους όρους 
για τη διασπορά λιπασμάτων στο έδαφος κοντά σε υδατορρεύματα που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ στοιχείο Α παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και πρέπει να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
5 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. 

(2) Η απαίτηση αυτή μπορεί να περιοριστεί σε γενική απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, αλλά τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να θεσπίσουν περαιτέρω απαιτήσεις. 

 

Αντίκτυπος της ενίσχυσης «για οικολογική μέριμνα» που χορηγείται μέσω του πρώτου 
πυλώνα 

Τα κράτη μέλη (ή οι περιφέρειες) οφείλουν να διαθέτουν το 30% του προϋπολογισμού τους 
για άμεσες ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα στη νέα ενίσχυση «για οικολογική 
μέριμνα» η οποία αφορά γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον39. 
Σχεδόν όλοι οι γεωργοί που δικαιούνται ενισχύσεις ΚΒΕ ή ΚΕΣΕ οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα τρία μέτρα για οικολογική μέριμνα (ή με καθορισμένες ισοδύναμες 
πρακτικές). Εξαιρούνται: οι γεωργοί που παράγουν πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, οι 
οποίοι θα λαμβάνουν αυτόματα την ενίσχυση·  οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις 
βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, οι οποίοι οφείλουν να 
συμμορφώνονται μόνο εφόσον οι πρακτικές «για οικολογική μέριμνα» είναι συμβατές με 
τους στόχους των οδηγιών που αφορούν το δίκτυο Natura 2000· και οι γεωργοί που 
υπάγονται στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές, οι οποίοι εξαιρούνται από τις 
απαιτήσεις για οικολογική μέριμνα.  

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις όσον αφορά τη διαχείριση της γης θα γίνουν κατά πάσα 
πιθανότητα αισθητές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με μεγάλες εκτάσεις αροτραίων 
καλλιεργειών και γης υπό αγρανάπαυση, αλλά συγκριτικά μικρής έκτασης καλλιέργειες 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών. Οι απαιτήσεις για οικολογική 
μέριμνα παρέχουν επίσης στα κράτη μέλη την ευκαιρία να ενισχύσουν την προστασία 
πολύτιμων κτηνοτροφικών οικοτόπων από την άροση ή τη μετατροπή. 

Οι τρεις απαιτήσεις για οικολογική μέριμνα είναι: 

 Διαφοροποίηση καλλιεργειών40:  στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με πάνω από 10 
εκτάρια αρόσιμης γης (συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση) πρέπει να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες, με την κύρια καλλιέργεια να 
μην καλύπτει περισσότερο από το 75% της αρόσιμης γης· στις γεωργικές 

                                                      
39 Άρθρα 43 ως 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013  
40 Άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 



 

 81 

εκμεταλλεύσεις με πάνω από 30 εκτάρια αρόσιμης γης, πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες. Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται 
μόνο σε βοσκότοπους ή μεικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με πάνω από 30 εκτάρια 
αρόσιμων καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση αλλά 
εξαιρουμένων των καλλιεργειών αγρωστωδών και ποωδών κτηνοτροφικών φυτών), 
ενώ προβλέπονται και άλλες εξαιρέσεις. 

 

 Μόνιμοι βοσκότοποι41:  
o Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι συνολικά η αναλογία της γης 

που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση (σε 
σύγκριση με καθορισμένο, προηγούμενο έτος αναφοράς) δεν μειώνεται κατά 
ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, και μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόζουν τη 
συγκεκριμένη απαίτηση σε εθνικό η περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε 
επίπεδο μεμονωμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μόνιμοι βοσκότοποι που 
έχουν δασωθεί δεν λαμβάνονται υπόψη ως ζημία στον εν λόγω υπολογισμό.  

o Εντός των περιοχών Natura 2000, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν 
μόνιμους βοσκότοπους οι οποίοι είναι «ευαίσθητοι από περιβαλλοντική 
άποψη» (βλ. ακολούθως τον νέο ορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου») 
«συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων βοσκότοπων σε τυρφώδη εδάφη και 
υγρότοπους», και οι οποίοι απαιτούν αυστηρή προστασία προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι για το δίκτυο Natura.  Για τους γεωργούς στις περιοχές 
αυτές, η απαίτηση «για οικολογική μέριμνα» είναι να μην μετατρέπεται ούτε 
να οργώνεται η εν λόγω γη.  

o Εκτός των περιοχών Natura 2000, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
καθορίσουν «περαιτέρω ευαίσθητες περιοχές» «πολύτιμων, από 
περιβαλλοντική άποψη,» μόνιμων βοσκότοπων, συμπεριλαμβανομένων των 
μόνιμων βοσκότοπων σε εδάφη πλούσια σε άνθρακα, όπου θα εφαρμοζόταν 
το ίδιο επίπεδο προστασίας δυνάμει των απαιτήσεων για οικολογική μέριμνα. 

 Περιοχές οικολογικής εστίασης42: γεωργοί που διαθέτουν περισσότερα από 15 
εκτάρια αρόσιμης γης (με ορισμένες άλλες εξαιρέσεις) οφείλουν να διασφαλίζουν 
ότι μια έκταση αντιστοιχούσα στο 5% της αρόσιμης γης τους συνιστά «περιοχή 
οικολογικής εστίασης». Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι γη υπό αγρανάπαυση, 
αναβαθμίδες, χαρακτηριστικά τοπίου, ζώνες ανάσχεσης, αγροδασοκομικές 
εκτάσεις, παρυφές δασικών εκτάσεων, πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας 
αμειψισποράς και αναδασωμένες εκτάσεις με ΠΑΑ ή αντίστοιχη στήριξη, και επίσης 
εμβόλιμες καλλιέργειες, φυτοκάλυψη και καλλιέργειες που έχουν ικανότητες 
δέσμευσης του αζώτου. Η δημιουργία περιοχών οικολογικής εστίασης από τους 
γεωργούς μπορεί ενδεχομένως να σημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι 
οικότοποι για τα είδη Natura 2000 σε γεωργικές εκτάσεις αρόσιμης γης εκτός των 
τόπων Natura 2000, και ότι έχει βελτιωθεί η αξία των οικοτόπων και η 
διαπερατότητα της εντατικά αρόσιμης γης (Dänhardt et al, 2010; Gilbert-Norton et 
al, 2010; Smith et al, 2010). Εντούτοις, ο βαθμός στον οποίον καθίστανται πράγματι 
διαθέσιμοι πρόσθετοι οικότοποι καλής ποιότητας εξαρτάται από το ποσοστό των 
περιοχών οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) που είναι βραχυπρόθεσμα σε αγρανάπαυση, 
από τους άλλους τύπους προστατευόμενων περιοχών και χαρακτηριστικών, από το 

                                                      
41 Άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
42 Άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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εάν τελούν υπό διαχείριση για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας, και από 
την κατανομή τους σε τοπική κλίμακα και κλίμακα τοπίου (Allen et al, 2012a).  
 

Για τη γεωργική γη Natura 2000 και ΥΦΑ, η σημαντικότερη επίπτωση της ενίσχυσης για 
οικολογική μέριμνα μέσω του πρώτου πυλώνα είναι η αύξηση της βάσης υπολογισμού των 
ενισχύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
δεν αλληλοεπικαλύπτονται με τις απαιτήσεις για οικολογική μέριμνα μέσω του πρώτου 
πυλώνα, και του πρόσθετου επιπέδου βασικής προστασίας των κτηνοτροφικών οικοτόπων 
που βρίσκονται εκτός των τόπων Natura 2000, εφόσον τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
χρησιμοποιήσουν τις νέες εξουσίες τους όσον αφορά τον χαρακτηρισμό περιοχών ως 
τόπων Natura 2000. 

5.4  Νέος ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου και μόνιμου λειμώνα 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως μόνιμος λειμώνας νοείται «η γη που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με 
φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή μέσω καλλιέργειας (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί 
αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο». Ο ορισμός αυτός προκάλεσε κάποια σύγχυση 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα εκτάσεων γης που 
τελούν υπό διαχείριση για σκοπούς προστασίας της φύσης, επί της οποίας αποφάνθηκε το 
Δικαστήριο το 201043. Η νέα νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής επέκτασης του 
ορισμού του μόνιμου βοσκότοπου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της 
επιλεξιμότητας για ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ, όμως αρμόδια για τη λήψη των βασικών 
αποφάσεων σχετικά με το ποιοι ακριβώς κτηνοτροφικοί οικότοποι και ποιες ακριβώς 
εκτάσεις γης θα συμπεριληφθούν είναι τα κράτη μέλη, τα οποία δύνανται να αποφασίσουν 
να μην κάνουν χρήση του διευρυμένου ορισμού.  

Από το 2015 ο βασικός ορισμός του μόνιμου βοσκότοπου (συμπεριλαμβανομένου του 
μόνιμου λειμώνα) εξακολουθεί να είναι «η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 
αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με 
καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή 
περισσότερο», όμως πλέον «μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή 
δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά». Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν 
διευρυμένο ορισμό και να θεωρούν επίσης ως μόνιμο βοσκότοπο τη «γη που προσφέρεται 
για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και 
λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής». Τα 
κριτήρια προσδιορισμού της επικράτησης αγρωστωδών και λοιπών ποωδών 
κτηνοτροφικών φυτών και τα κριτήρια προσδιορισμού των «καθιερωμένων τοπικών 
πρακτικών» θα καθοριστούν από την Επιτροπή.  

Πολλοί βοσκότοποι έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία για τη βιοποικιλότητα όταν αποτελούνται 
από μωσαϊκά ανοικτών βοσκότοπων με διάσπαρτους θάμνους και/ή δέντρα ή άλλα 
χαρακτηριστικά τοπίου, όπως τμήματα άκοπων χόρτων, τοίχους, βράχους, εκτάσεις με 

                                                      
43 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-61/09. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EL:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EL:HTML
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βούρλα ή νερά, ή επειδή είναι συστήματα δασικών βοσκότοπων (Bergmeier et al, 2012). Τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους νέους ορισμούς του μόνιμου 
βοσκότοπου, από κοινού με τις αποφάσεις για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης μέσω 
του πρώτου πυλώνα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω οικότοποι πληρούν τις 
προϋποθέσεις για στήριξη μέσω της ΚΓΠ. Ο διευρυμένος ορισμός παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα προστασίας σημαντικών οικοτόπων μέσω των ενισχύσεων για οικολογική 
μέριμνα.  

Πρόκειται δυνητικά για πολύ σημαντικές και ευπρόσδεκτες βελτιώσεις, όμως οι αλλαγές 
που θα επιφέρουν πράγματι στο πεδίο θα εξαρτηθούν από τη βούληση των κρατών μελών 
να υιοθετήσουν τον διευρυμένο ορισμό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
αυξήσει σημαντικά τη συνολική έκταση γης που είναι επιλέξιμη για ενισχύσεις μέσω του 
προϋπολογισμού άμεσων ενισχύσεων που τους έχει διατεθεί.   

5.5  Επιλεξιμότητα γεωργικής γης Natura 2000 για ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ 

Όλες οι εκτάσεις γεωργικής γης που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 θα πρέπει να 
θεωρούνται επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων μέσω τόσο του πρώτου όσο και του 
δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ. Σε αρκετά κράτη μέλη, εντούτοις, μεγάλες εκτάσεις γεωργικών 
οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 θεωρήθηκαν μη επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις 
μέσω του πρώτου πυλώνα κατά την περίοδο 2007-2013. Στα σχετικά με την επιλεξιμότητα 
ζητήματα περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, η παρουσία δέντρων, θάμνων και λοχμών σε 
βοσκότοπους, το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης ή του αγροτεμαχίου, το 
γαιοκτητικό καθεστώς, τα απαρχαιωμένα κτηματολογικά στοιχεία και οι δυσκολίες σχετικά 
με τα πρότυπα ΚΓΠΚ που έχουν σχεδιάσει τα κράτη μέλη για συστήματα εντατικότερης 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται συχνά με χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 τα οποία συνιστούν μεν σημαντική 
πτυχή της αξίας της όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, όμως δεν εμπίπτουν στους κανόνες 
επιλεξιμότητας της ΕΕ ή στο πλαίσιο εφαρμογής των εν λόγω κανόνων του εκάστοτε 
κράτους μέλους.  

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες συστάσεις της Επιτροπής, θα πρέπει να θεωρούνται μη 
επιλέξιμες, κατά γενικό κανόνα, οι εκτάσεις γης με περισσότερα από 50 δέντρα ανά 
εκτάριο44. Αν και τα κράτη μέλη μπορούσαν επίσης να εφαρμόσουν εναλλακτικά αναλογικό 
σύστημα, ο κανόνας αυτός δημιούργησε προβλήματα σε ορισμένες περιοχές. Στο πλαίσιο 
της νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρόκειται να εκδοθούν νέοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές45. 

Σε πολλά κράτη μέλη, μεγάλες εκτάσεις γης στις οποίες ασκείται εκτατική βόσκηση είναι 
χαρακτηρισμένες ως δασική γη και όχι ως γεωργική γη. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, οι 
μόνιμοι βοσκότοποι χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο ως «monte» ή δασική γη· πάνω από 
19 εκατ. εκτάρια χρησιμοποιούνται για τη βόσκηση ζώων, κατά κύριο λόγο ως κοινόχρηστη 
δημοτική γη (Beaufoy et al, 2011a).  

                                                      
44 Σύσταση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αγροτεμάχια με περισσότερα από 50 δέντρα ανά εκτάριο 
θα πρέπει να θεωρούνται μη επιλέξιμα «κατά γενικό κανόνα» 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Από τα παραδείγματα που αναφέρονται στο πλαίσιο 5.1 καταδεικνύεται σαφώς πώς 
ορισμένα κράτη μέλη απέκλεισαν στο παρελθόν σημαντικές εκτάσεις γεωργικής γης Natura 
2000 από τη χορήγηση στήριξης μέσω της ΚΓΠ, και πώς άλλα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν 
το πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητα των 
οικοτόπων και των γεωργών του δικτύου Natura 2000. 

Ωστόσο, πολλά από τα χαρακτηριστικά και πολλές από τις περιοχές που ορισμένα κράτη 
μέλη απέκλεισαν από την επιλέξιμη έκταση για άμεσες ενισχύσεις μέσω του πρώτου 
πυλώνα θεωρήθηκαν επιλέξιμα για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις μέσω του δεύτερου 
πυλώνα. Ορισμένα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα εφαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό 
προκειμένου να αντισταθμιστεί η μη επιλεξιμότητα αυτών των οικοτόπων για άμεσες 
ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα, όπως π.χ. τα συστήματα που σχεδιάστηκαν για 
δασώδεις ημιφυσικούς οικοτόπους στην Εσθονία και τη Σουηδία, με μια σημαντική 
συνιστώσα τους να στοχεύει τους τόπους Natura 2000 (King, 2010). Θα ήταν σαφώς 
προτιμότερο να δοθεί μια λύση σε αυτά τα ζητήματα επιλεξιμότητας. Σε κάποιες 
περιπτώσεις, αυτό μπορεί να είναι εφικτό στο μέλλον με τον διευρυμένο ορισμό του 
«μόνιμου βοσκότοπου» και τους επικείμενους κανόνες για την επιλεξιμότητα των 
χαρακτηριστικών τοπίου46. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δικτύου Natura 2000 
αποκλείστηκαν από τη χορήγηση στήριξης απλώς και μόνο επειδή ήταν μικρότερες από το 
ελάχιστο μέγεθος που είχαν καθορίσει οι εθνικές αρχές. Η νομοθεσία προβλέπει μεν 
ενδεικτικά ελάχιστα κατώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω του 
πρώτου πυλώνα (είτε λιγότερο από 100 EUR ανά έτος είτε λιγότερο από ένα εκτάριο γης), 
όμως τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να προσαρμόσουν τα εν λόγω κατώτατα όρια 
εντός καθορισμένων ορίων «προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η δομή των γεωργικών 
οικονομιών τους». Για παράδειγμα, η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά εκμετάλλευση μπορεί 
να είναι μόλις 0,1 εκτάριο στη Μάλτα· 0,3 εκτάρια στην Κύπρο, την Ουγγαρία, την 
Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία· 0,4 εκτάρια στην Ελλάδα και 0,5 εκτάρια στη 
Βουλγαρία, την Ιταλία και την Πολωνία47. 

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα καθορισμού 
χαμηλότερων κατώτατων ορίων ούτως ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητα μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 2000 για στήριξη μέσω του πρώτου 
πυλώνα.  

ΠΛΑΙΣΙΟ 5.1. Εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ από τα 
κράτη μέλη κατά την περίοδο 2007-2013 

Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με 
την επιλεξιμότητα εκτάσεων γης για ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ και όσον αφορά τον καθορισμό 
προτύπων ΚΓΠΚ, ιδίως δε για βοσκότοπους με θάμνους και δέντρα.  Κάποια κράτη μέλη υιοθέτησαν 
ευρεία προσέγγιση ευνοϊκή για τη γεωργική γη ΥΦΑ και Natura 2000 συμπεριλαμβάνοντας μεγάλες 
εκτάσεις ενεργά καλλιεργούμενων βοσκότοπων με λόχμες και δέντρα στις επιλέξιμες εκτάσεις τους 
για ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμπεριέλαβε στο ΣΑΑ του την 

                                                      
46 Άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
47 Άρθρο 10 και παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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πλειονότητα των ρεικοτόπων του και τους θεώρησε επιλέξιμους για ενισχύσεις μέσω του πρώτου 
πυλώνα, υπό την προϋπόθεση ότι η βλάστηση δεν είναι υπερβολικά πυκνή ώστε να εμποδίζεται η 
διείσδυση των ζώων βοσκής (DVL and NABU, 2009). Η Γαλλία επέτρεψε ρητώς τη συμπερίληψη 
περιοχών χαμηλής παραγωγικότητας στις επιλέξιμες κτηνοτροφικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι διαθέτουν αγρωστώδη, θάμνους ή καρπούς (κάστανα, βελανίδια) που τρώγονται, που είναι 
προσβάσιμα στα ζώα βοσκής και που πράγματι καταναλώνονται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων 
των εκτατικών και άγονων βοσκότοπων, των βαλτότοπων και των δασικών εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων με πάνω από 50 δέντρα ανά εκτάριο) (Beaufoy et al, 2011b). 
Η Ισπανία δημιούργησε ειδικές κατηγορίες ΣΑΑ για βοσκότοπους με λόχμες και βοσκότοπους με 
δέντρα· για παράδειγμα, σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες εντάσσεται περίπου το 40% της 
συνολικής γεωργικής γης που είναι επιλέξιμη για στήριξη μέσω του πρώτου πυλώνα στην 
περιφέρεια Καστίλλη και Λεόν (Beaufoy et al, 2011a). Υπήρξαν, βεβαίως, και κράτη μέλη τα οποία 
δεν αξιοποίησαν όλες τις δυνατότητες του νομικού πλαισίου προκειμένου να προσθέσουν στο ΣΑΑ 
μεγάλες εκτάσεις εκτατικών βοσκότοπων και να εξασφαλίσουν ενισχύσεις μέσω του πρώτου 
πυλώνα, με συνέπεια να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες στήριξης τόσο της βιοποικιλότητας όσο και 
της βιωσιμότητας αυτών των σημαντικών γεωργικών συστημάτων. 

Το πρότυπο ΚΓΠΚ περί αποφυγής «της επέκτασης ανεπιθύμητης βλάστησης» ορίστηκε σε ορισμένα 
μέρη κατά τρόπο που παρείχε κίνητρο για τον καθαρισμό των βοσκότοπων από τμήματα με 
θάμνους ή λόχμες (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and Baldock, 2011; 
King, 2010). Το 2009, η διαχειριστική αρχή της Βουλγαρίας αποκάλυψε ότι 400.836 εκτάρια 
μόνιμων βοσκότοπων τα οποία χαρακτηρίζονταν παλαιότερα ως ΥΦΑ δεν πληρούσαν τις 
απαιτήσεις για τη λήψη ενισχύσεων μέσω του πρώτου πυλώνα, κατά κύριο λόγο διότι σύμφωνα με 
τον ορισμό που έδωσε η χώρα στο πρότυπο ΚΓΠΚ για την προστασία των μόνιμων βοσκότοπων 
έπρεπε «οι μόνιμοι βοσκότοποι ή λειμώνες να είναι καθαροί από ανεπιθύμητους θάμνους». Έτσι, 
οι γεωργοί άρχισαν να απομακρύνουν τα χαμόδεντρα και τους θάμνους, με αποτέλεσμα την 
καταστροφή ορισμένων πολύτιμων και προστατευόμενων οικοτόπων.  

Η συγκεκριμένη απαίτηση ΚΓΠΚ, σε συνδυασμό με το πρόβλημα της εγκαταλελειμμένης γης 
(κυρίως μόνιμων βοσκότοπων, αλλά και αρόσιμης γης), είχε ως συνέπεια να αποκλειστούν μεγάλες 
εκτάσεις τόσο από τις ενισχύσεις ΚΕΣΕ όσο και από τις ενισχύσεις σε σχέση με την έκταση μέσω του 
δεύτερου άξονα (Keenleyside et al, 2012).  

Στη Γερμανία, διάφοροι βοσκότοποι και χερσότοποι που τελούσαν υπό διαχείριση για σκοπούς 
προστασίας της φύσης κρίθηκαν μη επιλέξιμοι για ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα διότι δεν 
θεωρείται ότι τελούν υπό (παραγωγική) γεωργική διαχείριση (DVL & NABU, 2009). Αυτό ενδέχεται, 
ωστόσο, να αλλάξει με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ρουμανία, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1,9 εκατ. μικροκαλλιεργητές (45% όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) 
αποκλείονται από το ΚΕΣΕ διότι εκμεταλλεύονται εκτάσεις μικρότερες από ένα εκτάριο (Redman, 
2010). Μεγάλες εκτάσεις μη περιφραγμένων βοσκότοπων (συνήθως κοινόχρηστη δημοτική γη) δεν 
έχουν καταχωριστεί ώστε να μπορέσουν να λάβουν άμεσες ενισχύσεις (Nori and Gemini, 2011).  

Ακόμη, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τους κανόνες για τη συμπερίληψη 
χαρακτηριστικών τοπίου, όπως θάμνοι, δέντρα ή φυτικοί φράκτες, στην επιλέξιμη έκταση για 
άμεσες ενισχύσεις (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). Για παράδειγμα, χαρακτηριστικά με 
πλάτος μεγαλύτερο των 4 μέτρων (ή μεγαλύτερο των 2 μέτρων αν βρίσκονται εντός του 
αγροτεμαχίου) αποκλείονταν κατά κανόνα από την επιλέξιμη έκταση48, παρότι τα κράτη μέλη είχαν 
την εναλλακτική να επιτρέψουν τη συμπερίληψη χαρακτηριστικών τοπίου, όπως οι φυτικοί φράκτες 
ανεξαρτήτως πλάτους, στην επιλέξιμη περιοχή μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον ενημέρωναν 
την Επιτροπή ότι τα εν λόγω χαρακτηριστικά αντιμετωπίζονται ρητώς ως «χαρακτηριστικά τοπίου» 
τα οποία ο γεωργός οφείλει να διατηρήσει σε ΚΓΠΚ. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε από την 

                                                      
48 Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EL:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EL:HTML
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Ιρλανδία, όχι όμως από πολλά άλλα κράτη μέλη (Beaufoy et al, 2011b). Για παράδειγμα, το 
Ηνωμένο Βασίλειο απέκλεισε περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά όπως τους φυτικούς φράκτες από 
την επιλέξιμη έκταση. Αν τα στοιχεία τοπίου με έκταση πάνω από 0,1 εκτάριο εντάσσονταν στην 
επιλέξιμη έκταση, θα έπρεπε να χαρτογραφηθούν και να καταχωριστούν σε ψηφιακή μορφή στο 
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) για σκοπούς ελέγχου49. Κάτι τέτοιο είναι, όμως, πολύ 
δύσκολο να γίνει για δυναμικά χαρακτηριστικά όπως οι θάμνοι σε βοσκότοπους όπου ασκείται 
εκτατική βόσκηση (DVL & NABU, 2009). Ακόμη και αν οι γεωργοί και οι βοσκοί επιχειρήσουν, με 
πολλούς κόπους, να τα αποτυπώσουν σε χάρτες, η τοποθεσία και/ή η έκτασή τους είναι πιθανό να 
έχουν μεταβληθεί μέχρι να διενεργηθεί έλεγχος.  

5.6 Η σημασία της στήριξης του γεωργικού συστήματος και όχι μόνο της διαχείρισης 
γης 

Πολλά γεωργικά συστήματα του δικτύου Natura 2000 απειλούνται. Οι γεωργοί που 
δραστηριοποιούνται σε αυτά τα συστήματα και που διαχειρίζονται ουσιαστικά 
σημαντικούς οικοτόπους και σημαντικά είδη συχνά ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα 
υπό δύσκολες συνθήκες χρησιμοποιώντας συστήματα υψηλής έντασης εργασίας σε εδάφη 
οριακής απόδοσης. Είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε οικονομικές πιέσεις που τους ωθούν να 
εγκαταλείψουν τα συστήματα παραδοσιακής γεωργίας που εφαρμόζουν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις να σταματήσουν τελείως την παραγωγή.  

Τα συστήματα εκτατικής κτηνοτροφίας υφίστανται σημαντική πίεση και η βλάστηση 
ορισμένων βοσκότοπων κόβεται πλέον αντί να βοσκείται, γεγονός που μπορεί να έχει 
επιζήμιες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα τύπων οικοτόπων στους οποίους ασκείτο 
παραδοσιακά η δραστηριότητα της βόσκησης. Για παράδειγμα, στην Εσθονία, τη Γαλλία, τη 
Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία, οι γεωργοί κόβουν ή συνθλίβουν τα χόρτα και τα 
αφήνουν επιτόπου να αποσυντεθούν, με αποτέλεσμα να παραμένει το έδαφος καλυμμένο 
και να μειώνεται έτσι η ποικιλότητα των φυτικών ειδών καθώς καταπνίγεται η εκ νέου 
ανάπτυξή τους (King, 2010). Είναι πιθανό επίσης οι γεωργοί να κόψουν τα χόρτα κατά την 
περίοδο της άνθισης. Από την άλλη πλευρά, η απόφαση να εφαρμοστούν εντατικότερα 
συστήματα παραγωγής μπορεί να είναι εξίσου επιζήμια, αν τα ενσταβλισμένα ζώα δεν 
χρησιμοποιούν πια τους θερινούς βοσκότοπους, και οι θεριζόμενοι λειμώνες 
χρησιμοποιούνται πλέον για την παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών.  

Αν το γεωργικό σύστημα του δικτύου Natura 2000 είναι συνολικά αντιοικονομικό, η 
παροχή στήριξης για τη διαχείριση συγκεκριμένων οικοτόπων και χαρακτηριστικών 
ενδέχεται να μην αρκεί από μόνη της για να διασφαλιστεί η συνέχιση αυτών των 
πρακτικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες ένα μόνο τμήμα της γης της γεωργικής 
εκμετάλλευσης εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000 (π.χ. γαλακτοπαραγωγικές 
εκμεταλλεύσεις με αλπικούς θερινούς βοσκότοπους), είναι αναγκαίο να λαμβάνεται 
υπόψη η γεωργική εκμετάλλευση συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της γης που δεν 
εμπίπτει στο δίκτυο Natura 2000. 

Είναι συνεπώς σημαντικό να καταρτίζεται ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης για τους 
γεωργούς του δικτύου Natura 2000, το οποίο κατά πρώτον θα διασφαλίζει την οικονομική 
βιωσιμότητα του συστήματος εκτατικής γεωργίας από το οποίο εξαρτάται η επωφελής 

                                                      
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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διαχείριση, και κατά δεύτερον θα αφορά τις ειδικές πρακτικές διαχείρισης που 
απαιτούνται για τη διατήρηση των σημαντικών οικοτόπων και ειδών.  

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώπιση των βασικών απειλών της εγκατάλειψης 
και της εντατικοποίησης διασφαλίζοντας αφενός τη δυνατότητα του γεωργού να συνεχίσει 
(ή να ξαναρχίσει) να καλλιεργεί τη γη και αφετέρου την επιβίωση του συστήματος 
εκτατικής γεωργίας. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας με τη χορήγηση στοχευμένης στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την 
αξιοποίηση των προϊόντων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αφού πρώτα διαμορφωθεί 
και αρχίσει να εφαρμόζεται το βασικό επίπεδο στήριξης του γεωργικού συστήματος, τότε η 
δέσμη μέτρων μπορεί να συμπληρωθεί με τη στήριξη ειδικών πρακτικών διαχείρισης 
οικοτόπων και ειδών Natura 2000, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 5.1. Για την κατάρτιση 
αυτού του ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύ φάσμα 
μέτρων από αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ, όπως εξηγείται στις ενότητες 5.7 έως 5.12. 
 
Σχήμα 5.1. Κατάρτιση ολοκληρωμένου πακέτου στήριξης των γεωργικών συστημάτων του 
δικτύου Natura 2000 
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5.7  Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας 
των συστημάτων εκτατικής γεωργίας του δικτύου Natura 2000  

Τα συστήματα εκτροφής ήπιας και μέτριας έντασης που εφαρμόζονται στην ΕΕ εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό για την οικονομική τους βιωσιμότητα από τις άμεσες εισοδηματικές 
ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα (Osterburg et al, 2010). Σε πολλά κράτη μέλη, οι ενισχύσεις 
αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε εκτάσεις 
γης που αλλιώς θα εγκαταλείπονταν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφευχθεί η 
εγκατάλειψη αυτών των εκτάσεων, διότι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε αυτές 
διαθέτουν τις παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες εκμετάλλευσης της γης που 
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μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και που είναι προσαρμοσμένες στα τοπικά 
οικοσυστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παύση της γεωργικής δραστηριότητας ενέχει 
τον κίνδυνο να χαθούν ανεπιστρεπτί αυτές οι γεωργικές δεξιότητες. 

Το πρώτο βήμα καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η συνέχιση της γεωργικής 
δραστηριότητας στις περιοχές Natura 2000 είναι η επιλεξιμότητα για τη χορήγηση 
ενισχύσεων μέσω του πρώτου πυλώνα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000, για παράδειγμα 
κάνοντας χρήση του διευρυμένου ορισμού του «μόνιμου βοσκότοπου», κατά τον 
καθορισμό των κριτηρίων και της ελάχιστης δραστηριότητας σύμφωνα με τα απαιτούμενα 
στα σημεία ii) και iii) του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, και κατά τη θέσπιση κανόνων για τα χαρακτηριστικά τοπίου και το ελάχιστο 
μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι οι 
γεωργοί του δικτύου Natura 2000 διαθέτουν «δικαιώματα ενίσχυσης», ιδίως δε εάν δεν 
έχουν υποβάλει ποτέ στο παρελθόν αίτηση για άμεσες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποφασίσουν (πριν από την 1η Αυγούστου 2014) να χορηγήσουν νέα δικαιώματα 
ενίσχυσης σε ενεργούς γεωργούς που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση για ενισχύσεις 
μέσω του πρώτου πυλώνα (για παράδειγμα, σε κράτη μέλη που εφαρμόζουν ΚΕΣΕ, επειδή 
απλώς κατείχαν γη που δεν πληρούσε την απαίτηση περί «καλής γεωργικής κατάστασης» 
κατά τον χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης για τα τρέχοντα καθεστώτα το 
2003). Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος το ΚΕΕ μπορούν επίσης να 
χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης σε γεωργούς που ουδέποτε είχαν τέτοια δικαιώματα και 
που υποβάλλουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ασκούν πράγματι 
γεωργική δραστηριότητα50. Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία να ενταχθούν ξανά στο 
πεδίο εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ εκτάσεις γεωργικής γης του δικτύου 
Natura 2000 οι οποίες δεν λαμβάνουν στήριξη επί του παρόντος. 

Αφού βεβαιωθεί η επιλεξιμότητα της γης και του γεωργού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διάφορες ενισχύσεις από αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ, συχνά μάλιστα συνδυαστικά, 
για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των εν λόγω γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
όπως, μεταξύ άλλων, οι εξής: 

 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης και καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, καθώς 
και συνδεδεμένες απαιτήσεις για οικολογική μέριμνα (πρώτος πυλώνας) Ή 

 Καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές (πρώτος πυλώνας) 

 Ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (πρώτος και δεύτερος πυλώνας) 

 Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (πρώτος πυλώνας) 

 Ενισχύσεις για βιολογική γεωργία (δεύτερος πυλώνας) 

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης και καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (πρώτος 
πυλώνας) 

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ), μέσω του οποίου καταβάλλονται ουσιαστικά 
ενισχύσεις για την εισοδηματική στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανεξαρτήτως της 
γεωργικής παραγωγής, αντικαθιστά το ισχύον επί του παρόντος καθεστώς ενιαίας 
ενίσχυσης (ΚΕΕ) το 2015. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το καθεστώς ενιαίας 

                                                      
50 Άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17 Δεκεμβρίου 2013 
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στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) μπορούν να συνεχίσουν να το εφαρμόζουν μέχρι το 2020. 
Μέσω του ΚΒΕ θα καταβληθούν κατ’ αποκοπή ενισχύσεις ανά εκτάριο, το αργότερο το 
2019. Τα κράτη μέλη έχουν, πάντως, την δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη ιστορικούς 
παράγοντες με την προϋπόθεση ότι καμία ενίσχυση ανά εκτάριο δεν θα έχει αξία 
χαμηλότερη από το 60% του μέσου όρου. Έχουν, επιπλέον, τη δυνατότητα να καθορίσουν 
διαφορετικές ενισχύσεις για διαφορετικές περιφέρειες εφόσον ο προσδιορισμός των 
τελευταίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως π.χ. «τα γεωπονικά και 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους και το περιφερειακό γεωργικό δυναμικό τους ή η 
θεσμική ή διοικητική δομή τους»51. 

Καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές (πρώτος πυλώνας) 

Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές και να παρέχουν μέσω αυτού απλουστευμένη άμεση ενίσχυση ύψους 
από 50052 έως 1250 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση ανά έτος, την οποία μπορούν να 
επιλέξουν οι μικροκαλλιεργητές αντί όλων των άλλων ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα53.  
Με το εν λόγω καθεστώς επιδιώκεται ουσιαστικά να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση 
που προκύπτει από την καταβολή εισοδηματικών ενισχύσεων στις πολυάριθμες πολύ 
μικρές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ και, εφόσον χρησιμοποιηθεί, το συγκεκριμένο καθεστώς 
μπορεί να βοηθήσει τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ημι-αυτοσιτιστικής παραγωγής 
του δικτύου Natura 2000 να αποκτήσουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε ενισχύσεις. 
Επισημαίνεται ότι οι γεωργοί θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να επιλέξουν εάν θα υπαχθούν ή 
όχι στο εν λόγω καθεστώς, εντός σύντομης προθεσμίας από την έναρξη ισχύος της σχετικής 
νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη έχουν, πάντως, τη δυνατότητα να εντάξουν αυτόματα στο 
συγκεκριμένο καθεστώς γεωργούς που λαμβάνουν ήδη χαμηλές άμεσες ενισχύσεις. 

Ενισχύσεις για οικολογική μέριμνα (πρώτος πυλώνας) 

Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε περιοχές Natura 2000 θα πρέπει απλώς να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για οικολογική μέριμνα που συνάδουν με τους στόχους 
για το δίκτυο Natura 2000, ενώ από τις υποχρεώσεις για οικολογική μέριμνα θα 
απαλλάσσονται όσοι υπάγονται στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές. Στην πράξη, 
κατά πάσα πιθανότητα, οι περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δικτύου Natura 
2000 είναι ήδη συμμορφωμένες με τις σχετικές απαιτήσεις (για λεπτομέρειες βλ. 5.3 
ανωτέρω). Είναι σημαντικό, ωστόσο, προτού ξεκινήσει η χορήγηση των ενισχύσεων να 
καθορίσουν με ακρίβεια τα κράτη μέλη τι θα πρέπει να κάνουν οι γεωργοί που 
δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου Natura 2000. Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί έχουν κατανοήσει πλήρως τι πρέπει να κάνουν, προκειμένου 
να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο να προξενήσουν βλάβη σε οικοτόπους Natura 2000 
(όπως, π.χ., να μετατρέψουν σε ΠΟΕ αρόσιμη γη υπό εκτατική διαχείριση επειδή έχουν 
θεωρήσει ότι συνιστά προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης). 

Οι νέες απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν εντός 
των τόπων Natura 2000 πολύτιμους βοσκότοπους παρέχουν πρόσθετη προστασία στις 
περιοχές αυτές, καθώς οι γεωργοί δεν θα μπορούν πλέον να τις οργώνουν ή να τις 

                                                      
51 Άρθρο 22 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
52 Το κατώτατο όριο μπορεί να είναι 200 ευρώ στην Κύπρο, την Κροατία και τη Σλοβενία, και 50 ευρώ στη 
Μάλτα 
53 Άρθρα 61 ως 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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μετατρέπουν (εκτός εάν δεν τους ενδιαφέρει να χάσουν ένα μέρος ή το σύνολο των 
άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν). Εάν το επιθυμούν, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβαίνουν στον καθορισμό συναφών περιοχών και εκτός των τόπων Natura 2000.  

Ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (πρώτος και δεύτερος πυλώνας) 

Οι ενισχύσεις για μειονεκτικές περιοχές (ή περιοχές με φυσικούς περιορισμούς) παρείχαν 
πάντοτε καίρια στήριξη για τη διατήρηση συστημάτων εκτατικής κτηνοτροφίας, τα οποία 
είναι καθοριστικής σημασίας για πολλούς σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους και πολλά 
σημαντικά γεωργικά είδη. Για παράδειγμα, στην Ιταλία το μεγαλύτερο μέρος των αλπικών 
βοσκότοπων χαμηλής παραγωγικότητας ανήκει στο κράτος, και οι τοπικές κοινότητες 
χρησιμοποιούν ενισχύσεις για μειονεκτικές περιοχές (ΜΠ) προκειμένου να στηρίξουν τα 
παραδοσιακά συστήματα εκτατικής εκτροφής που βασίζονται στην εποχιακή μετακίνηση 
των ποιμνίων. Μέσω του εν λόγω μέτρου παρέχεται επίσης σημαντική 
κοινωνικοοικονομική στήριξη σε μειονεκτούσες αγροτικές περιοχές, με συνέπεια αρκετά 
κράτη μέλη να διαθέτουν μεγάλο ποσοστό των προϋπολογισμών των ΠΑΑ τους στο 
συγκεκριμένο μέτρο (μεταξύ άλλων, Αυστρία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Σλοβενία) (Cooper et al, 2006). Πάνω από τις μισές γεωργικές 
εκτάσεις της Πολωνίας λαμβάνουν ενισχύσεις για μειονεκτικές περιοχές και, συνολικά, 
πάνω από τις μισές γεωργικές εκτάσεις της ΕΕ έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη ως 
μειονεκτικές περιοχές. Η χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θεωρείται ότι στέλνει ένα 
σημαντικό μήνυμα για την κοινωνική αξία της γεωργίας στις περιοχές αυτές και 
επισημαίνει τη δέσμευση της κοινωνίας όσον αφορά την οικονομική τους βιωσιμότητα 
(Poláková et al, 2011). Για τις ενισχύσεις αυτές δεν προβλέπονται συνήθως ειδικές 
απαιτήσεις διαχείρισης, και οι γεωργοί έχουν καταλήξει να θεωρούν τις ενισχύσεις για 
μειονεκτικές περιοχές μέσω του δεύτερου πυλώνα ως μια μορφή εισοδηματικής στήριξης 
της ΚΓΠ, παρότι κατά την περίοδο 2007-2013 ορισμένα κράτη μέλη αντικατέστησαν τις 
ενισχύσεις για μειονεκτικές περιοχές με περισσότερο στοχευμένα γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα (για παράδειγμα, στην Αγγλία και την Ουαλία).  

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ) θα 
καθοριστούν με τη βοήθεια νέων, βιοφυσικών κριτηρίων54, γεγονός που θα επιφέρει 
κάποιες μεταβολές στα όρια των τωρινών μειονεκτικών περιοχών (προβλέπεται η διάθεση 
μεταβατικών ενισχύσεων μέσω του δεύτερου πυλώνα για μειονεκτικές περιοχές που δεν 
θα χαρακτηριστούν ως ΠΦΠ). Τα κράτη μέλη έχουν την επιλογή να παρέχουν στους 
γεωργούς δύο διαφορετικές ενισχύσεις ΠΦΠ: μια πρόσθετη εισοδηματική ενίσχυση μέσω 
του πρώτου πυλώνα επιπλέον του ΚΒΕ και των ενισχύσεων για οικολογική μέριμνα, και μια 
επικαιροποιημένη έκδοση της περισσότερο γνώριμης αντισταθμιστικής ενίσχυσης μέσω 
του δεύτερου πυλώνα ( η οποία συνδεόταν αρχικά με το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου ή 
με την έκταση των καλλιεργειών, αλλά πλέον καταβάλλεται ανά εκτάριο).  

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθορίζουν τρεις διαφορετικούς τύπους περιοχών ΠΦΠ55: 

a) Ορεινές περιοχές: περιοχές όπου η ύπαρξη πολύ δυσχερών κλιματικών 
συνθηκών, εξαιτίας του υψομέτρου, μικραίνει σημαντικά την καλλιεργητική 
περίοδο, ή περιοχές όπου η ύπαρξη πλαγιών με μεγάλη κλίση καθιστά αδύνατη 

                                                      
54 Παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
55 Άρθρο 32 και παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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τη χρήση μη εξειδικευμένων μηχανημάτων στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης, 
ή περιοχές βορείως του 62ου παραλλήλου· 

b) Άλλες περιοχές: άλλες περιοχές, εκτός των ορεινών, θεωρείται ότι 
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα εάν τουλάχιστον το 66% της 
ΧΓΕ πληροί τα κατώτατα όρια τουλάχιστον ενός από τα κριτήρια για τις 
κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες που περιορίζουν την παραγωγή. Τα 
κράτη μέλη πρέπει, πάντως, να μεριμνούν για τον αποκλεισμό από τις περιοχές 
αυτές των εκτάσεων γης στις οποίες έχουν ξεπεραστεί οι περιορισμοί με 
γεωργικές επενδύσεις ή με οικονομική δραστηριότητα· 

c) Άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα: περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και στις οποίες η διαχείριση γης πρέπει 
να συνεχισθεί προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον, να 
διατηρηθεί η ύπαιθρος, να διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της περιοχής ή 
να προστατευθεί η ακτογραμμή. Η συνολική έκταση των περιοχών αυτών δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10% της έκτασης των κρατών μελών. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η καθοριστικής σημασίας νέα απαίτηση περί 
αποκλεισμού από τον τύπο β) των εκτάσεων γης στις οποίες έχουν ξεπεραστεί οι 
περιορισμοί να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο που αποκλείει ορισμένες εκτάσεις γης του 
δικτύου Natura 2000 (για παράδειγμα, θεριζόμενους λειμώνες).  

Η νομοθεσία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ενισχύσεις για ΠΦΠ μέσω 
οποιουδήποτε εκ των δύο πυλώνων, εάν όμως το πράξουν, οι γεωργοί του δικτύου Natura 
2000 με εκτάσεις γης στις νέες ΠΦΠ θα μπορούν να αιτηθούν αντισταθμιστικές ενισχύσεις 
για ΠΦΠ μέσω του δεύτερου πυλώνα και επίσης άμεσες ενισχύσεις για ΠΦΠ μέσω του 
πρώτου πυλώνα (εκτός εάν έχουν επιλέξει να ενταχθούν στο καθεστώς για τους 
μικροκαλλιεργητές). Στις ενισχύσεις για ΠΦΠ μέσω του πρώτου πυλώνα δεν μπορεί να 
διατίθεται πάνω από το 5% του εθνικού ανώτατου ορίου του προϋπολογισμού για τον 
πρώτο πυλώνα. Οι εν λόγω ενισχύσεις δεν χρειάζεται, επιπλέον, να διατίθενται σε όλες τις 
ΠΦΠ ενός κράτους μέλους56. 

Οι ενισχύσεις για ΠΦΠ μέσω του δεύτερου πυλώνα θα κυμαίνονται από 25 έως 250 ευρώ 
(ή 450 ευρώ σε ορεινές περιοχές) ανά εκτάριο ανά έτος, με βάση το διαφυγόν εισόδημα 
και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα του φυσικού μειονεκτήματος, σε 
σύγκριση με εκτάσεις γεωργικής γης που δεν παρουσιάζουν μειονέκτημα. Η απαίτηση αυτή 
περί σύγκρισης συνιστά σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της ενίσχυσης και 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του ύψους των ενισχύσεων σε ορισμένες εκτάσεις γης 
του δικτύου Natura 2000 καθώς και σε άλλες εκτάσεις γης ΥΦΑ, σε σύγκριση με την 
τρέχουσα περίοδο. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίον 
θα γίνεται η σύγκριση και από το είδος των δαπανών που θα λαμβάνονται υπόψη. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος εγκατάλειψης γεωργικών γαιών του δικτύου 
Natura 2000, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος γεωργικής 

                                                      
56 Άρθρα 48 και 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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εκμετάλλευσης της γης (Barnes et al, 2011). Οι εν λόγω ενισχύσεις για ΠΦΠ θα είναι 
φθίνουσες για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος57. 

Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (πρώτος πυλώνας) 

Οι άμεσες ενισχύσεις μέσω του πρώτου πυλώνα περιλαμβάνουν ένα μέσο (παρεμφερές με 
την προηγούμενη ειδική στήριξη που προβλεπόταν στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο 
β) του κανονισμού 73/2009) το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το 8% (ή 
και περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις), του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου του 
προϋπολογισμού τους για άμεσες ενισχύσεις προκειμένου να χορηγούν συνδεδεμένη 
στήριξη σε ορισμένους τομείς και ορισμένα παραγόμενα είδη, «σε τομείς ή σε περιφέρειες 
όπου συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας ή συγκεκριμένοι γεωργικοί τομείς 
αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, 
κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους»58. Τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τα μέτρα στήριξης που σκοπεύουν να εφαρμόσουν. 

Αυτοί οι τύποι ενισχύσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη στοχευμένη στήριξη για 
οικονομικά ευάλωτους τύπους κτηνοτροφίας, ιδίως δε σε υψίπεδα και ορεινές περιοχές, 
παρότι στο παρελθόν τα κράτη μέλη δεν όριζαν γενικώς περιβαλλοντικά κριτήρια για τους 
γεωργούς που λάμβαναν κονδύλια δυνάμει του άρθρου 68, ούτε παρακολουθούσαν εάν 
επιτυγχάνονταν ή όχι περιβαλλοντικά οφέλη (IEEP & Alterra, 2010). Τα κράτη μέλη 
επέλεξαν κυρίως να στηρίξουν τον κλάδο του βόειου κρέατος, ενώ παρείχαν και κάποια 
στήριξη στους κλάδους του αιγοπρόβειου κρέατος και των γαλακτοκομικών, ιδίως δε σε 
ευαίσθητες περιοχές από οικονομικής ή περιβαλλοντικής άποψης (Pitts et al, 2010). 
Παραδείγματα της χρήσης ενισχύσεων για την προστασία της φύσης δυνάμει του άρθρου 
68 είναι το καθεστώς εκτατικής κτηνοτροφίας στην περιοχή Burren της Ιρλανδίας που είναι 
ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000 (βλ. περιπτωσιολογική μελέτη στο παράρτημα Ε)· το 
καθεστώς που αφορά τις τοπικές φυλές ζώων και την εκτατική κτηνοτροφία στην 
Πορτογαλία, ιδίως δε σε λειμώνες ΥΦΑ και συστήματα dehesas· και το καθεστώς που 
αφορά την εκτατική κτηνοτροφία και τους μόνιμους βοσκότοπους στη Δανία (Hart et al, 
2010).  

Ενισχύσεις για βιολογική γεωργία (ενίσχυση για οικολογική μέριμνα πρώτου πυλώνα και 
δεύτερος πυλώνας) 

Πολλά συστήματα εκτατικής γεωργίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 απαιτούν κατά 
πάσα πιθανότητα σχετικά λίγες αλλαγές προκειμένου να πληρούν τα πρότυπα βιολογικής 
παραγωγής. Οι πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες είναι αυτόματα επιλέξιμες για 
ενισχύσεις για οικολογική μέριμνα μέσω του πρώτου πυλώνα. Στα κράτη μέλη στα οποία η 
εκμετάλλευση μεγάλων εκτάσεων των μόνιμων βοσκότοπων γίνεται στο πλαίσιο σχεδόν 
βιολογικών συστημάτων, η στήριξη μέσω του δεύτερου πυλώνα της στροφής σε πρακτικές 
βιολογικής γεωργίας ή της διατήρησης των εν λόγω πρακτικών θα μπορούσε να αποτελέσει 

                                                      
57 Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
58 Άρθρα 52 – 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Το 8% μπορεί να αυξηθεί 
κατά παρέκκλιση ως το 13%, συν 2% για στήριξη σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, και υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις μπορεί να υπερβεί το 13% με έγκριση της Επιτροπής.  
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σημαντική πρόσθετη πηγή εισοδήματος για τους γεωργούς του δικτύου Natura 200059, και 
επίσης δυνητικά για τα συστήματα εκτατικής εκτροφής αιγοπροβάτων σε χώρες της 
Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία, και για τα συστήματα εκτατικής 
εκμετάλλευσης αρόσιμης γης σε εδάφη οριακής απόδοσης (π.χ. βλ. περιπτωσιολογική 
μελέτη για την παραγωγή σιτηρών στην Ισπανία).  

Στη νέα νομοθεσία, γίνεται διάκριση ανάμεσα στο μέτρο της στήριξης της στροφής σε 
συστήματα βιολογικής γεωργίας ή της διατήρησής τους και στις ενισχύσεις για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και το κλίμα. Παρόλα αυτά, τα δύο μέτρα μοιάζουν μεταξύ τους ως προς τη 
δομή, καθώς οι ενισχύσεις για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας είναι ετήσιες και 
καταβάλλονται για περίοδο πέντε έως επτά ετών60. Προβλέπεται ακόμη αποζημίωση των 
γεωργών για το κόστος συναλλαγής με πρόσθεση ποσοστού 20% στον αρχικό υπολογισμό 
της ενίσχυσης (ή ποσοστού 30% όταν πρόκειται για ομάδες γεωργών). Οι ενισχύσεις 
κυμαίνονται κατ’ ανώτατο όριο από 450 ως 600 ευρώ ανά εκτάριο, ανάλογα με το γεωργικό 
σύστημα. 

5.8 Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 2000 

Χωρίς στήριξη, πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δικτύου Natura 2000 απλώς δεν θα 
επιβιώσουν. Η μακροπρόθεσμη οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 
γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 εξαρτάται από την ανάπτυξη των 
διοικητικών και περιβαλλοντικών ικανοτήτων του γεωργού και των οικονομικών 
ικανοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης:  

 για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρέχει η χρηματοδοτούμενη από 
δημόσιους πόρους στήριξη, ο γεωργός πρέπει καταρχάς να κατανοήσει τους 
στόχους του δικτύου Natura 2000 και τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η 
γεωργική του εκμετάλλευση στην επίτευξή τους· και κατόπιν να διαθέτει τις γνώσεις 
και τις διοικητικές ικανότητες για να υποβάλει αίτηση για τις εν λόγω ενισχύσεις και 
υπηρεσίες, να κατανοήσει τις σχετικές απαιτήσεις και να φυλάξει τα αναγκαία 
στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουν οι γεωργοί ότι οι στόχοι της 
παρεχόμενης στήριξης αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και όχι την 
εντατικοποίηση της γεωργίας. 

 πολλοί γεωργοί που δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου Natura 2000 θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τις δαπάνες και να βελτιώσουν το εισόδημά τους εάν 
ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες εξοικονόμησης εργασίας, να έχουν 
πρόσβαση σε αγορές για προϊόντα γεωργικών εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 
2000 και να ανταποκριθούν στα πρότυπα ποιότητας.  Η ανάπτυξη των ικανοτήτων 
της γεωργικής επιχείρησης και όσων εργάζονται σε αυτήν προς την κατεύθυνση που 
περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να διασφαλίσει τη γεωργική εκμετάλλευση και το 
οικογενειακό εισόδημα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις υπηρεσίες προς το 
περιβάλλον.  

                                                      
59 Πρόκειται για την Τσεχική Δημοκρατία (πάνω από 25%), την Ελλάδα, τη Λετονία και τη Σλοβακία (όλες 
πάνω από 15-16%), καθώς και την Αυστρία και την Πορτογαλία (πάνω από 10%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2010a) 
60 Άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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Δημόσια χρηματοδοτική στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων διατίθεται από αμφότερους 
τους πυλώνες της ΚΓΠ, είναι όμως σημαντικό η στήριξη αυτή να είναι ειδικά 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γεωργών και των γεωργικών συστημάτων του δικτύου 
Natura 2000 για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Στο πλαίσιο της στήριξης που 
παρέχεται για την ανάπτυξη ικανοτήτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα: 

 υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (πρώτος και δεύτερος 
πυλώνας) 

 μεταφορά γνώσεων και ενημέρωση (δεύτερος πυλώνας) 

 επενδύσεις σε στήριξη (δεύτερος πυλώνας) 

 ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (δεύτερος πυλώνας) 

 εισοδηματικές και λοιπές ενισχύσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας (πρώτος και 
δεύτερος πυλώνας) 

 ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των γεωργών που 
δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου Natura 2000 (δεύτερος πυλώνας) 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (πρώτος και δεύτερος 
πυλώνας) 

Η παροχή συμβουλών, στήριξης και κατάρτισης σε γεωργούς είναι ζωτικής σημασίας για 
την επιβίωση των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 και την επιτυχημένη 
διαχείριση σημαντικών οικοτόπων και ειδών.  

Υπάρχει ακόμη μεγάλη ανάγκη για παροχή συμβουλών και στήριξης στους γεωργούς της ΕΕ 
η οποία δεν έχει καλυφθεί: το 2008, μόνο το 5% περίπου των γεωργών που εισέπραξαν 
άμεσες ενισχύσεις έλαβαν εξατομικευμένες συμβουλές (European Commission, 2010a). Οι 
μικροκαλλιεργητές δεν προσεγγίζονται κατάλληλα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
οι σύμβουλοι σε θέματα πολλαπλής συμμόρφωσης δεν διαθέτουν συνήθως κατάρτιση 
στον τομέα της διατήρησης γεωργικών οικοτόπων και ειδών. Αναγκαία είναι επίσης η 
αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ έρευνας και εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης 
(Angileri, 2011). Κάποιοι γεωργοί δήλωσαν ότι ο φόβος μήπως παραβούν τις απαιτήσεις 
πολλαπλής συμμόρφωσης τους απέτρεψε από την εφαρμογή μέτρων διατήρησης (Goßler, 
2009), γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της παροχής και της διάδοσης πληροφοριών 
για ζητήματα βιοποικιλότητας στους γεωργούς στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης της 
γεωργικής τους εκμετάλλευσης, καθώς και της αξιολόγησης της ειδικής κατάστασης του 
εκάστοτε γεωργού και της παροχής συμβουλών που αφορούν συγκεκριμένα την περίπτωσή 
του, αντί για γενικές πληροφορίες. 

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις το οποίο από το 2015 πρέπει να παρέχει συμβουλές στους γεωργούς 
σχετικά με: την πολλαπλή συμμόρφωση (ΚΑΔ και ΚΓΠΚ)· τις απαιτήσεις για οικολογική 
μέριμνα· τις απαιτήσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που απορρέουν από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα και τα φυτοφάρμακα· και τα μέτρα που προβλέπονται στα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) με στόχο τον εκσυγχρονισμό των 
εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την τομεακή ολοκλήρωση, την 
καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά καθώς και την προαγωγή της 
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επιχειρηματικότητας61.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν μέσω του 
συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολύ ευρύτερο φάσμα 
συμβουλών, συγκεκριμένα δε σχετικά με: τη μετατροπή και τη διαφοροποίηση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων· τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων 
προληπτικών μέτρων· τις βασικές απαιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα· και συμβουλές για μια σειρά συγκεκριμένων ζητημάτων που 
σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, τη 
βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων62.  

Στο παρελθόν, οι βασικοί δικαιούχοι του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις ήταν οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι αρχές ορισμένων κρατών 
μελών αντιμετώπιζαν δυσκολίες όσον αφορά την παροχή συμβουλών σε μικρές 
εκμεταλλεύσεις.  

Από το 2015, τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρέχουν σε ορισμένες 
κατηγορίες γεωργών κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο σύστημα παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στην περίπτωση αυτή, πάντως, πρέπει να φροντίζουν ώστε να 
δίνεται προτεραιότητα τουλάχιστον στους γεωργούς εκείνους που έχουν την πλέον 
περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, και πρέπει να εξασφαλίζουν 
«την πρόσβαση των δικαιούχων σε συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική 
κατάσταση της εκμετάλλευσής τους»63.  

Το πεδίο εφαρμογής και οι απαιτήσεις για το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις από το 2015 δίδουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να παρέχουν πολύ 
συγκεκριμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις περιβαλλοντικές 
και οικονομικές ανάγκες των γεωργών του δικτύου Natura 2000. Δεν υπάρχει, ωστόσο, 
καμιά διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη θα ενεργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ή ότι θα 
δώσουν προτεραιότητα στις συμβουλευτικές ανάγκες των γεωργών που 
δραστηριοποιούνται σε εκτάσεις γης Natura 2000 και ΥΦΑ έναντι των αναγκών των 
γεωργών που ακολουθούν εντατικότερους τρόπους εκμετάλλευσης της γης. 

Η θέσπιση συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις συνιστά 
απαίτηση του πρώτου πυλώνα, όμως η χρηματοδότηση προς τα κράτη μέλη για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενο μέτρο ΠΑΑ64 του 
δεύτερου πυλώνα. Οι ενισχύσεις μέσω του εν λόγω μέτρου καταβάλλονται στους παρόχους 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ προβλέπεται και οικονομική στήριξη για την κατάρτιση 
συμβούλων. Η αποτελεσματικότητα του εκάστοτε συστήματος παροχής συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα εξαρτηθεί από την ποιότητα και την εμπειρογνωσία των 
συμβούλων, καθώς και από τον τρόπο με τον οποίον θα προσεγγίζουν τους διαχειριστές 
γης και θα επικοινωνούν μαζί τους. Οι σύμβουλοι διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό 
ρόλο ως σύνδεσμοι μεταξύ ερευνητών και γεωργών, καθώς προσδιορίζουν τις ανάγκες των 
γεωργών, συλλέγουν πρακτικές εμπειρίες και εφαρμόζουν σε τοπικές καταστάσεις γνώσεις 
που έχουν προκύψει από έρευνες. Επιβάλλεται να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα άτομα που 
παρέχουν τις συμβουλές να διαθέτουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρογνωσία που 

                                                      
61 Άρθρο 12 – 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
62 Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
63 Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
64 Άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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απαιτείται για τον σκοπό αυτόν, ιδίως δε όσον αφορά τη γεωργική γη που βρίσκεται σε 
περιοχές Natura 2000. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν τομέα στον οποίον θα μπορούσε να 
διατεθεί σημαντική χρηματοδότηση τόσο για την κατάρτιση συμβούλων όσο και για την 
παροχή υπηρεσιών στους γεωργούς. Τα κράτη μέλη παρείχαν συχνά συμβουλές για 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα στους γεωργούς μέσω χωριστού οργανισμού ή ιδιωτών 
αναδόχων, όμως οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται επίσης από φορείς που 
δραστηριοποιούνται τοπικά, όπως ΜΚΟ και ενώσεις γεωργών, και διαδραματίζουν συχνά 
καίριο ρόλο στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ μικροκαλλιεργητών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τα παραδείγματα στο πλαίσιο 5.2. 

Πλαίσιο 5.2. Παραδείγματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς που 
διαχειρίζονται οικοτόπους και είδη Natura 2000 

Η Αυστρία και το γερμανικό ομόσπονδο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου πρωτοπορούν στην 
παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διατήρησης και γεωπονίας σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στη διατήρηση ειδών 
και οικοτόπων σε επίπεδο εκμετάλλευσης, δίνοντας έμφαση κυρίως στην προσαρμογή των 
γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων στην εκάστοτε γεωργική εκμετάλλευση και σε καινοτόμες 
εθελοντικές πρωτοβουλίες. 

Στην περιοχή Târnava Mare της Ρουμανίας, η ΜΚΟ Fundaţia ADEPT Transilvania έχει συστήσει 

υπηρεσία παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέει τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, τις υποχρεώσεις διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών Natura 2000, και τη 

στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και με τα Υπουργεία 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και Περιβάλλοντος και Δασών. Το όραμά της είναι να 

επιτύχει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε κλίμακα τοπίου μέσω της συνεργασίας με 

μικροκαλλιεργητές για τη θέσπιση κινήτρων με στόχο τη διατήρηση των ημιφυσικών τοπίων που 

έχουν δημιουργήσει. Η υπηρεσία έχει βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές να καταστούν επιλέξιμοι 

για άμεσες ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ, έχει συμβάλει στον σχεδιασμό και την προώθηση 

στοχευμένων γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, και έχει δημιουργήσει ευκαιρίες εμπορικής 

προώθησης για τους γεωργούς. 

Στη Σκωτία (Ηνωμένο Βασίλειο), αναλήφθηκε η πρωτοβουλία Strathspey για τους υγρότοπους και 
τα ελόβια πτηνά (Strathspey Wetlands and Waders Initiative) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της απότομης μείωσης των τοπικών πληθυσμών ελόβιων πτηνών, όπως η τουρλίδα 
(Numenius arquata) και ο κοκκινοσκέλης (Tringa tetanus), στην ημιφυσική πεδιάδα πλημμυρών του 
ποταμού Spey, όπου οι αριθμοί των πτηνών αναπαραγωγής μειώθηκαν κατά 42% μεταξύ των ετών 
2000 και 2010. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των υπέρμαχων 
της διατήρησης, των υπέρμαχων της γεωργικής εκμετάλλευσης και των διαχειριστών γης για την 
κατάρτιση υψηλής ποιότητας σχεδίων διαχείρισης οικοτόπων σε κλίμακα τοπίου, και να 
ενθαρρυνθεί η απορρόφηση γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων. Στους εκμισθωτές και στους 
μισθωτές γεωργικής γης παρέχονται πολύ συγκεκριμένες επιτόπιες συμβουλές για τους οικοτόπους 
των πτηνών αναπαραγωγής, όπως π.χ. τι ύψος πρέπει να έχουν τα χόρτα που προορίζονται για τη 
σίτιση των ζώων, πόση έκταση του βοσκότοπου επιτρέπεται να καταλαμβάνεται από βούρλα 
(Juncus) και πόσοι αβαθείς νερόλακκοι πρέπει να υπάρχουν. Προβλέπονται επίσης και άλλες 
μορφές ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως κατάρτιση, έρευνα και δικτύωση. Οι τεχνικές συμβουλές 
παρέχονται από ευρύ φάσμα φορέων όπως, μεταξύ άλλων, από τη Γεωργική Σχολή της Σκωτίας, από 
τη διαχειριστική αρχή του εθνικού πάρκου Cairngorm, από ανεξάρτητους γεωργικούς οργανισμούς 
και από τη βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών, μια ΜΚΟ που 
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δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα που 
αξιολογήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 προκύπτει ότι στην πρωτοβουλία εγγράφηκαν 2.250 
εκτάρια γης και εκφράζεται η ελπίδα ότι, χάρη σε αυτή την εκτεταμένη συμμετοχή και τη 
βελτιωμένη διαχείριση των υγροτόπων, θα αντιστραφεί με τον καιρό η πτωτική πορεία του 
πληθυσμού των ελόβιων πτηνών. 

 

Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωση (δεύτερος πυλώνας) 

Εκτός από την παροχή συμβουλών, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το 
συγκεκριμένο μέτρο του δεύτερου πυλώνα για τη χρηματοδότηση δράσεων 
επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων, εργαστηρίων και 
ατομικής καθοδήγησης, δράσεων επίδειξης και επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
και βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών για τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων65. 
Χρηματοδότηση μπορεί ακόμη να διατεθεί για την κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει 
την υπηρεσία και για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής των γεωργών σε αυτές τις 
εκδηλώσεις (οδοιπορικά, δαπάνες διαμονής, ημερήσιες δαπάνες και δαπάνες 
αντικατάστασης του γεωργού κατά την απουσία του). Η κατάρτιση και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μπορούν να προσαρμοστούν ούτως ώστε να στηρίζουν κάθε συνδυασμό 
μέτρων ανεξαρτήτως βαθμού λεπτομέρειας, με γενικό στόχο τη βελτίωση της ικανότητας 
των διαχειριστών γης να επιτυγχάνουν τους στόχους που προβλέπονται για το δίκτυο 

                                                      
65 Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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Natura 2000. 

Τα εργαστήρια και οι επιδείξεις συγκαταλέγονται μεταξύ των δραστηριοτήτων που 
μπορούν ενδεχομένως να συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των διαχειριστών γης 
σε προσπάθειες επίτευξης οφελών τα οποία είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε κλίμακα 
γεωργικής εκμετάλλευσης και απαιτούν παρέμβαση σε κλίμακα τοπίου όπως, π.χ., δίκτυα 
οικοτόπων ή διαχείριση εκτεταμένης ζώνης σημαντικού οικοτόπου. Οι επισκέψεις σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι ανταλλαγές μεταξύ γεωργών μπορούν να συμβάλουν 
καθοριστικά στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γεωργών σε κοινά 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα, στην ενίσχυση των κινήτρων τους και στην τόνωση της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τις πρακτικές διαχείρισης της 
διατήρησης (βλ. ενδεικτικά τις περιπτωσιολογικές μελέτες από την Ιρλανδία, τη Γερμανία, 
την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες, μεταξύ άλλων, 
όπου εφαρμόζονται αποτελεσματικά συστήματα παροχής συμβουλών και υπάρχει τακτική 

επικοινωνία με τους γεωργούς).  
 
Οι δυνατότητες που παρέχει το εν λόγω μέτρο πολλαπλασιάζονται όταν χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με μέτρα διαχείρισης της γης στο πλαίσιο των οποίων η μεταφορά γνώσεων 
και η ενημέρωση προσαρμόζονται στις ανάγκες συγκεκριμένου συστήματος ή έργου. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση ΠΑΑ για τη 
στήριξη οργανισμών προστασίας της φύσης, άλλων ΜΚΟ και γεωργών που ενδεχομένως 
παρέχουν ήδη συμβουλές σε εθελοντική βάση. Χρηματοδότηση για δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε τόπους με υψηλή φυσική αξία διατίθεται επίσης 
μέσω του μέτρου για βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές66. 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (δεύτερος πυλώνας) 

Η νέα νομοθεσία συγκεντρώνει σε ένα μέτρο67 ευρύ φάσμα επενδυτικής στήριξης όπως, 
μεταξύ άλλων, βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης, 
μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη προϊόντων, βελτιώσεις υποδομών και μη παραγωγικές 
επενδύσεις που συνδέονται με το περιβάλλον (οι τελευταίες εξετάζονται χωριστά στην 
ενότητα 5.10 ακολούθως). Το ύψος της στήριξης μπορεί να αυξηθεί για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας, ομαδικές επενδύσεις, ολοκληρωμένα έργα, ορισμένες περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (ΠΦΠ), επενδύσεις σχετικά με τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, και 
ενισχύσεις Natura 2000. 

Πολλές από αυτές τις επενδύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
οικονομικής βιωσιμότητας συστημάτων εκτατικής γεωργίας του δικτύου Natura 2000. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσαν να διατηρηθούν μικρές γαλακτοκομικές μονάδες μέσω της 
χρηματοδότησης επιτόπιων ή κοντινών μονάδων μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων 
που παράγουν εισόδημα από προϊόντα προστιθέμενης αξίας για τους τοπικούς 
παραγωγούς. Οι επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποθήκευσης κοπριάς και 
της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να 
μειώσουν τις δαπάνες και να αποφέρουν έμμεσα οφέλη για τη βιοποικιλότητα και τους 
οικοτόπους μέσω της βελτίωσης της ποιότητας ή της διαθεσιμότητας του νερού, καθώς και 
μέσω της μείωσης της οφειλόμενης στο άζωτο ρύπανσης, όπως και των εκπομπών αερίων 
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του θερμοκηπίου (Boccaccio et al, 2009· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010c). Μέσω του 
προηγούμενου ΠΑΑ της Κύπρου παρεχόταν στήριξη για επενδύσεις στην «ανάπτυξη της 
γης για σκοπούς κτηνοτροφίας» όπως, μεταξύ άλλων, σχεδιασμός, διαμόρφωση τοπίων και 
υποδομές (υδροδότηση, ηλεκτροδότηση) για βοσκότοπους. Στη Γαλλία, την Ιταλία, την 
Ισπανία και την Τσεχική Δημοκρατία, η επενδυτική στήριξη συνδέθηκε ρητώς με ορεινές 
περιοχές και με δραστηριότητες ορεινής γεωργίας. Διατέθηκαν, ωστόσο, πόροι του ΕΓΤΑΑ 
και για επενδύσεις που μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον (Boccaccio et 
al, 2009).  

Το μέτρο αυτό έχει τη δυνατότητα να παρέχει σημαντική στήριξη για τη διατήρηση 
υφιστάμενων συστημάτων ήπιας γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως δε όταν 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα διαφοροποίησης και 
ανάπτυξης επιχειρήσεων, όπως π.χ. βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές. Οι 
μικροκαλλιεργητές και οι γεωργοί ημι-αυτοσιτιστικής παραγωγής ενδέχεται, ωστόσο, να 
μην συνιστούν προτεραιότητα για επενδυτική στήριξη, με αποτέλεσμα η χρήση του 
συγκεκριμένου μέτρου να απαιτεί την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων όπως, 
μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: δυσκολία μεμονωμένης στόχευσης μικρότερων παραγωγών 
οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι· δαπάνες που συνδέονται με την προσέγγιση των 
πολυάριθμων πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων, με τη διστακτικότητα των γεωργών να 
συνεργαστούν, και με την προχωρημένη ηλικία και το χαμηλό επίπεδο μόρφωσης πολλών 
γεωργών αυτοσιτιστικής παραγωγής (Redman, 2010). 

Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι η επενδυτική 
στήριξη που παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου μέτρου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του 
δικτύου Natura 2000 δεν εγκυμονεί σε καμία περίπτωση άμεσες ή έμμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον. 

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (δεύτερος πυλώνας) 

Μέσω του μέτρου της ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, το οποίο 
είναι σημαντικό για μικρές εκμεταλλεύσεις και εκμεταλλεύσεις ημι-αυτοσιτιστικής 
παραγωγής, παρέχονται ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς και μικρές 
εκμεταλλεύσεις, καθώς και για διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, οι 
οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση του οικογενειακού εισοδήματος της 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Το μέτρο αυτό68 μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την 
παροχή στους γεωργούς που υπάγονται στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές (βλ. 
σχετικά ενότητα 5.7) πρόσθετης ετήσιας ενίσχυσης μέχρι το 2020 σε περίπτωση που 
μεταβιβάσουν ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης 
σε άλλο γεωργό.  

Αν και στη νομοθεσία δεν περιέχεται συγκεκριμένη αναφορά στις περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες, η συγκεκριμένη στήριξη θα μπορούσε, εφόσον υπάρξει μέριμνα για την 
προσεκτική στοχοθέτησή της στο πλαίσιο δέσμης μέτρων, να συμβάλει στη διατήρηση της 
οικονομικής βιωσιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κοινοτήτων σε ευάλωτες 
περιοχές. 
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Ενισχύσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας (πρώτος και δεύτερος πυλώνας) 

Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της 
γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 και άλλων εκτάσεων γης ΥΦΑ είναι ότι πολλοί 
γεωργοί πλησιάζουν στην ηλικία συνταξιοδότησης και δεν έχουν διαδόχους. Σημαντική 
συνιστώσα της ανάπτυξης ικανοτήτων για πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι η 
εξασφάλιση μελλοντικών ευκαιριών εργασίας σε νέους ανθρώπους, τόσο με την ιδιότητα 
του γεωργού όσο και στους κόλπους του συνδεδεμένου τομέα μεταποίησης. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας μπορούν δυνητικά να ωφεληθούν από διάφορα μέτρα της 
νομοθεσίας. 

Δυνάμει της νέας δομής των άμεσων ενισχύσεων μέσω του πρώτου πυλώνα, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να χορηγούν σε γεωργούς νεαρής ηλικίας πρόσθετη ετήσια ενίσχυση για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, παράλληλα με την ενίσχυση ΚΒΕ ή ΚΕΣΕ που 
δικαιούνται69. Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται περίπου στο 25% της ενίσχυσης ΚΒΕ 
που λαμβάνουν και θα διατίθεται σε γεωργούς ηλικίας έως 40 ετών οι οποίοι δημιουργούν 
για πρώτη φορά τη δική τους γεωργική εκμετάλλευση (ή που τη δημιούργησαν κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το ΚΒΕ).  Τα 
κράτη μέλη έχουν επίσης την επιλογή να θεσπίζουν στοχευμένα μέτρα ΠΑΑ για τους 
γεωργούς νεαρής ηλικίας όπως, μεταξύ άλλων, επενδυτική στήριξη και συγκεκριμένη 
ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης, και οι γεωργοί νεαρής ηλικίας θα μπορούν να 
αποκτήσουν ευκολότερα πρόσθετη γη εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να παρέχουν 
χρηματικό κίνητρο στους μικροκαλλιεργητές για τη μεταβίβαση της γης και των 
δικαιωμάτων τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

5.9  Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ και άλλων μέσων για την αξιοποίηση των 
προϊόντων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του δικτύου Natura 2000 

Πολλοί γεωργοί σε βοσκότοπους Natura 2000 και υψηλής φυσικής αξίας αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά την πώληση των προϊόντων τους, διότι πρόκειται συνήθως για 
μικρούς παραγωγούς σε απομακρυσμένες περιοχές όπου υπάρχουν λίγοι πελάτες οι οποίοι 
μπορούν να πληρώσουν υψηλές τιμές για τα εν λόγω προϊόντα. Από την άλλη πλευρά, 
ορισμένοι βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση που τους επιτρέπει να επωφελούνται από την 
απευθείας προώθηση των προϊόντων τους σε οικοτουρίστες και τουριστικές υπηρεσίες 
όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια. Σε ορισμένες περιοχές Natura 2000, οι γεωργοί έχουν 
αναπτύξει με επιτυχία διαύλους απευθείας προώθησης των προϊόντων τους σε 
σουπερμάρκετ.  

Στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχεται σε γεωργούς οι οποίοι επιθυμούν να 
αξιοποιήσουν τα προϊόντα τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα: 

 σύσταση ομάδων παραγωγών (δεύτερος πυλώνας) 

 συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων (δεύτερος πυλώνας) 

 επισήμανση και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
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Σύσταση ομάδων παραγωγών (δεύτερος πυλώνας) 

Η στήριξη που παρέχεται μέσω του συγκεκριμένου μέτρου για τη σύσταση ομάδων 
παραγωγών για γεωργικά (ή δασικά) προϊόντα μπορεί να βοηθήσει τους γεωργούς που 
δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου Natura 2000 να καρπωθούν τα οφέλη οικονομίας 
κλίμακας από την εμπορία περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων. Το μέτρο αυτό70, που 
αφορά συγκεκριμένα ΜΜΕ, παρέχει χρηματοδότηση για περίοδο πέντε ετών προκειμένου 
να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών με σκοπό την προσαρμογή της 
παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς, την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, τη 
θέσπιση κανόνων για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
την καινοτομία.  

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων (δεύτερος πυλώνας) 

Η δημιουργία τοπικών και περιφερειακών αγορών για φυσικά προϊόντα καλής ποιότητας 
από τους τόπους Natura 2000 μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του εισοδήματος της 
γεωργικής εκμετάλλευσης και στη διατήρηση των παραδοσιακών συστημάτων εκτατικής 
γεωργίας. Για παράδειγμα, τα εν λόγω συστήματα μπορούν να παρέχουν προϊόντα 
προστιθέμενης αξίας, όπως βόειο κρέας, τυριά, κρασιά, καρπούς και μέλι «πράσινης» 
προέλευσης, προϊόντα από απειλούμενες τοπικές φυλές ζώων ή ποικιλίες καλλιεργειών και 
από άγριους καρπούς, μανιτάρια και φαρμακευτικά φυτά. Τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα 
συμβάλλουν επίσης στην τόνωση του τουρισμού και, συνεπώς, στην περαιτέρω 
εισοδηματική ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.  Το μέτρο αυτό71 παρέχει αποζημίωση σε 
γεωργούς για τις δαπάνες συμμετοχής τους σε συστήματα πιστοποίησης ποιοτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που διέπονται από σαφείς 
υποχρεώσεις εγγύησης ειδικών μεθόδων γεωργίας ή παραγωγής. Η στήριξη παρέχεται για 
μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. 

Επισήμανση και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 

Η επισήμανση χρησιμοποιείται επιτυχώς σε συνδυασμό με την άμεση εμπορία για τη 
στήριξη της διαχείρισης της εκτατικής γεωργίας σε τόπους Natura 2000 με τη χρήση 
παραδοσιακών φυλών ζώων, όπως καταδεικνύεται από τα παραδείγματα στο πλαίσιο 5.3. 
Για να διατηρηθούν τα οφέλη των πρακτικών εκτατικής γεωργίας και παραγωγής, καθώς 
και η πολιτιστική αξία της περιφερειακής ταυτότητας, οι αγορές-στόχοι πρέπει κατά 
κανόνα να οργανώνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και 
άμεσης σχέσης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών είναι καίριας σημασίας για την 
επιτυχία των συστημάτων επισήμανσης. Υπάρχουν επίσης πολλά τοπικά συστήματα 
επισήμανσης και, μεταξύ αυτών, μερικά που κάνουν συγκεκριμένη αναφορά σε περιοχές 
Natura 2000. 

Στην αποδοτικότητα γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από συστήματα εκτατικής 
κτηνοτροφίας μπορεί επίσης να συμβάλει η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Στα 
σήματα βιολογικής γεωργίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το σήμα της ΕΕ που 
αναπαριστά ένα φύλλο, καθώς και διάφορα εθνικά ή ανεξάρτητα συστήματα και σήματα 

                                                      
70 COM(2011) 627 τελικό/3 άρθρο 28 
71 COM(2011) 627 τελικό/3 άρθρο 17 
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πιστοποίησης που συνδέονται με την IFOAM72. Επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί ποσοτικά ο όγκος της βιολογικής παραγωγής από περιοχές Natura 2000. 
Είναι, όμως, γεγονός ότι η βιολογική γεωργία συμβάλλει καθοριστικά στη στήριξη της 
εκτατικής εκτροφής αιγοπροβάτων στις χώρες της Μεσογείου, και στην παραγωγή τυριών 
σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η φέτα, το caprino, το casu marzu ή το χαλούμι. Στην 
ενότητα 5.7 ανωτέρω παρατίθενται και άλλες ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω της ΚΓΠ 
για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. 

Οι ονομασίες γεωργικών προϊόντων από καθορισμένες περιοχές προστατεύονται από ένα 
πανευρωπαϊκό σύστημα επισήμανσης για προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) 
(ενώ υπάρχουν και άλλα, λιγότερο απαιτητικά, συστήματα για τη χορήγηση σήματος 
προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και σήματος εγγυημένου παραδοσιακού 
ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ)73). Για να είναι επιλέξιμο για σήμα ΠΟΠ, ένα προϊόν πρέπει να 
έχει ιδιότητες και χαρακτηριστικά που οφείλονται ουσιαστικά στην περιφέρεια παραγωγής 
του, ενώ η παραγωγή, η μεταποίηση και η συσκευασία του πρέπει να γίνονται 
αποκλειστικά στην εν λόγω περιφέρεια. Παραδείγματα ΠΟΠ προϊόντων είναι το Prosciutto 
Toscano (ζαμπόν από την περιφέρεια της Τοσκάνης στην Ιταλία) και το Bryndza 
Podhalańska (πολωνικό τυρί από πρόβειο γάλα).  

Στο πλαίσιο 5.4 παρατίθενται παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης του σήματος ΠΟΠ σε 
προϊόντα από οικοτόπους Natura 2000 που διατίθενται στην αγορά. Επισημαίνεται, 
πάντως, ότι το σήμα ΠΟΠ δεν παρέχει καμιά εγγύηση ότι το προϊόν ωφελεί τη 
βιοποικιλότητα κάποιας περιοχής, πολύ δε περισσότερο κάποιου τόπου Natura 2000, 
καθώς στα κριτήρια χορήγησης του σήματος δεν περιλαμβάνονται γενικώς συγκεκριμένα 
μέτρα διαχείρισης οικοτόπων. Τα τοπικά συστήματα επισήμανσης «Natura 2000» είναι 
πιθανό να έχουν αμεσότερα οφέλη για τη διαχείριση της γεωργικής γης. 

                                                      
72 International Federation of Organic Agriculture Movements (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής 
Γεωργίας) http://www.ifoam.org/· http://www.organic-bio.com/en/labels/ 
73 [Μοναδική προϋπόθεση για τη χορήγηση σήματος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) σε προϊόν 
από δεδομένη περιφέρεια είναι να έχει καλή φήμη (αντί για αντικειμενικά διαφορετικά χαρακτηριστικά) υπό 
την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε από τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της συσκευασίας 
λαμβάνει χώρα εντός της περιφέρειας. Παραδείγματα ΠΓΕ είναι το Scotch Beef και το Scotch Lamb από τη 
Σκωτία, το τυρί Stilton από τρεις επαρχίες της Αγγλίας, το Oscypek (καπνιστό τυρί από αλατισμένο πρόβειο 
γάλα) από τα όρη Τάτρα της Πολωνίας (ή από οποιαδήποτε περιοχή στην οποία έχουν μεταναστεύσει 
αυτόχθονες από τα όρη Τάτρα). Σήμα εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος (ΕΠΙΠ) μπορεί να 
χορηγηθεί σε προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται με τη χρήση παραδοσιακών συστατικών ή τα οποία 
διαθέτουν χαρακτηριστικές ιδιότητες παραδοσιακού τύπου παρασκευής ή μεταποίησης, όμως το ίδιο το 
προϊόν δεν χρειάζεται απαραιτήτως να παρασκευάζεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Το σύστημα αυτό 
εφαρμόζεται παράλληλα με συστήματα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπως το 
σύστημα Appellation d'origine contrôlée (AOC) που χρησιμοποιείται στη Γαλλία, το σύστημα Denominazione di 
origine controllata (DOC) που χρησιμοποιείται στην Ιταλία, το σύστημα Denominação de Origem Controlada 
(DOC) που χρησιμοποιείται στην Πορτογαλία, και το σύστημα Denominación de Origen (DO) που 
χρησιμοποιείται στην Ισπανία. Υπάρχουν δε κάποια προϊόντα που φέρουν το σήμα της χώρας τους και όχι της 
ΕΕ, όπως π.χ. γαλλικά κρασιά και τυριά] 

http://www.ifoam.org/
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Πλαίσιο 5.3. Παραδείγματα επιτυχημένων τοπικών συστημάτων επισήμανσης που 
στηρίζουν τη διαχείριση της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000  
(Βλ. επίσης τις περιπτωσιολογικές μελέτες από το Λουξεμβούργο, την Εσθονία και την Ισπανία στο 
παράρτημα Ε) 

Εσθονία – παραγωγή κρέατος από ζώα που εκτρέφονται σε παράκτιους 
λειμώνες. Η υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση της διαχείρισης 
βόρειων παράκτιων λειμώνων έδωσε ώθηση σε μια διαρκώς 
αναπτυσσόμενη αγορά παραγωγής ντόπιου βιολογικού κρέατος υψηλής 
ποιότητας. Η προσφάτως συσταθείσα εταιρεία εκτροφέων βοοειδών 
διοργανώνει περιηγήσεις μελέτης για τα μέλη της, καθώς και για γεωργούς 
από γειτονικές περιοχές. Η αναβίωση παραδοσιακών βιοτεχνιών που 
χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες έχει συμβάλει στην εδραίωση μιας 
παράδοσης διοργάνωσης εκθέσεων με τοπικά προϊόντα στη νήσο Hiiumaa, 
ενώ οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις ανθίζουν. 

 

Γερμανία – Rhönschaf. Το Καταφύγιο Βιόσφαιρας Rhön αξιοποίησε πόρους 
του προγράμματος LIFE για να προωθήσει το πρόβειο κρέας από τους 
βοσκότοπους Natura 2000 ως φιλικό προς τη φύση προϊόν μέσω του 
συνεταιρισμού «Natur- und Lebensraum Rhön e.V.». Ένας τυπικός βοσκός 
σε κάποιον από τους τόπους που έχουν αποκατασταθεί πωλούσε, ως το 
2002, το 70% της πλεονάζουσας ετήσιας αρνίσιας παραγωγής του 
απευθείας σε τοπικά εστιατόρια και ξενοδοχεία σε καλές τιμές. Τα τοπικά 
ξενοδοχεία και εστιατόρια που συμμετείχαν στο δίκτυο δεσμεύτηκαν να 
χρησιμοποιούν στους καταλόγους φαγητών τους μόνο πρόβεια προϊόντα 
από την περιοχή Rhön, και να εξηγούν στους επισκέπτες πώς η κατανάλωση 
των συγκεκριμένων πιάτων συμβάλλει στη διατήρηση του τοπίου που 
απολαμβάνουν.  

 

 

Γερμανία – Altmuehltaler Lamm. Βασικό χαρακτηριστικό της περιφέρειας 
Altmuehltal στη Βαυαρία είναι η παρουσία ειδών του γένους Juniperus σε 
ασβεστούχους λειμώνες (τύπος οικοτόπου 5130 του παραρτήματος Ι). Από 
τα κοπάδια προβάτων που βόσκουν υπό την επίβλεψη βοσκού παράγεται 
υψηλής ποιότητας κρέας και μαλλί. Οι βοσκοί και οι ιδιοκτήτες γης που 
συμμετέχουν στον περιφερειακό συνεταιρισμό συμφώνησαν να βόσκουν 
μέσα στο φυσικό καταφύγιο Altmuehltal τουλάχιστον τα μισά πρόβατά 
τους, να χορηγούν στα ζώα συμπληρωματικές ζωοτροφές που έχουν 
παραχθεί αποκλειστικά στην περιοχή, και να ακολουθούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την καλή μεταχείριση των ζώων και την 
πυκνότητα της βόσκησης, καθώς και μια απαγόρευση σχετικά με τη χρήση 
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Οι βοσκοί εισπράττουν εγγυημένο εύλογο 
τίμημα, και το αρνίσιο κρέας πωλείται σε τοπικά ξενοδοχεία και 
κρεοπωλεία. 

 

Ισπανία - Riet Vell. Η οργάνωση SEO/BirdLife προέβη στη σύσταση 
εταιρείας παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων που συνδέονται 
με την προστασία της φύσης (Riet Vell). Η εταιρεία δραστηριοποιείται με 
επιτυχία στον τομέα της εμπορίας ρυζιού που παράγεται στο δέλτα του 
ποταμού Έβρου (ΖΕΠ) και βιολογικού σκληρού σιταριού από τις στέπες των 
περιοχών Belchite και Monegros (το οποίο παράγεται κατά κύριο λόγο σε 
περιοχές Natura 2000), καθώς και στον τομέα της παραγωγής μακαρονιών 
και σπαγγέτι υψηλής ποιότητας από το τελευταίο. Από το 2003, η εταιρεία 
Riet Vell έχει πουλήσει περίπου 180.000 κιλά προϊόντων (βλ. 
περιπτωσιολογική μελέτη από την Ισπανία για περισσότερες λεπτομέρειες). 

Πηγές: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-
07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Πλαίσιο 5.4 Παραδείγματα προϊόντων που φέρουν σήμα προστατευόμενης ονομασίας 
προέλευσης (ΠΟΠ) της ΕΕ τα οποία παράγουν οφέλη για τους οικοτόπους Natura 2000 

Γερμανία: Η υλοποίηση προγράμματος ΠΟΠ για το κρέας προβάτων που εκτρέφονται σε 
βαλτότοπους («Diepholzer Moorschnucke») συνέβαλε σημαντικά στην κερδοφόρα διαχείριση των 
ημιφυσικών βαλτότοπων και των καταχωρισμένων στον κατάλογο Ramsar υγροτόπων  στην πόλη 
Diepholz της Γερμανίας, οι οποίοι σε αντίθετη περίπτωση θα υποβαθμίζονταν. Το πρόγραμμα 
αφορά τοπική φυλή προβάτων η οποία χρησιμοποιείτο κατά παράδοση για βόσκηση σε 
βαλτότοπους και υγρότοπους. Η διαχείριση συνέβαλε στην αναγέννηση περισσότερων από 5.000 
εκταρίων βαλτότοπου. Αρκετά απειλούμενα είδη όπως, μεταξύ άλλων, η δροσερά και η 
δεντροσταρήθρα, επέστρεψαν στην περιοχή, ενώ η διατήρηση της παραδοσιακής φυλής προβάτων 
συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροβιοποικιλότητας.  

Γαλλία: Υλοποίηση προγράμματος ΠΟΠ στην περιοχή Pays d’auge για την παραγωγή μηλίτη και 
calvados από παραδοσιακούς οπωρώνες με μηλιές, οι οποίοι αποτελούν σημαντικούς οικοτόπους 
για πτηνά και νυχτερίδες που φωλιάζουν σε κουφάλες δέντρων. 

Ισπανία: Υλοποίηση επιτυχημένου προγράμματος ΠΟΠ για την παραγωγή τυριού από γάλα 
προβατίνας («Idiazabal») που εκτρέφεται στους ορεινούς εκτατικούς βοσκότοπους των 
περιφερειών της Χώρας των Βάσκων και της Ναβάρρα στην Ισπανία με τη χρήση μεθόδων 
παραγωγής που βασίζονται στην ήπιας έντασης εκτροφή των παραδοσιακών φυλών προβάτων 
Laxta και Carranzana. Η αγορά που έχει διαμορφωθεί για το συγκεκριμένο προϊόν συμβάλλει στη 
διατήρηση των πρακτικών της εποχιακής μετακίνησης των ποιμνίων και της βόσκησης υπό την 
επίβλεψη βοσκού, οι οποίες έχουν διαμορφώσει ουσιαστικά τους ημιφυσικούς οικοτόπους.  

Ισπανία: Οι παραδοσιακές ποικιλίες ρυζιού που παράγονται μέσω του συστήματος ΠΟΠ «Arroz de 
Valencia» καλλιεργούνται μέσα στους προστατευόμενους υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου 
Albufera στην περιφέρεια της Βαλένθια, οι οποίοι είναι σημαντικοί για μεταναστευτικά και υδρόβια 
πτηνά, καθώς και για αμφίβια, ψάρια και πολλά άλλα είδη. Οι μέθοδοι παραγωγής έχουν 
προσαρμοστεί στον οικότοπο και βασίζονται σε ποικίλα επίπεδα κατάκλυσης από ύδατα που 
συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθηκών του εδάφους των υγροτόπων, ενώ ελάχιστη είναι η 
χρήση αγροχημικών προϊόντων.  

Ισπανία: Σε συστήματα dehesas, των οποίων η διαχείριση γίνεται με παραδοσιακούς τρόπους, οι 
χοίροι τρέφονται με βελανίδια το φθινόπωρο και τον χειμώνα, και βόσκουν χόρτα την άνοιξη, 
συχνά μαζί με πρόβατα ή βοοειδή. Το ιβηρικό ζαμπόν ΠΟΠ που παράγεται από χοίρους που 
βόσκουν σε συστήματα dehesas μπορεί να λάβει το σήμα «τρέφεται με βελανίδια» (de bellota) 
μόνο αν οι χοίροι έχουν τραφεί με βελανίδια για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών πριν από τη 
σφαγή, και περιλαμβάνει επιπλέον την προϋπόθεση ελέγχου της πυκνότητας του ζωικού 
πληθυσμού από επιθεωρητές ώστε να κυμαίνεται εντός των πλαισίων της φέρουσας ικανότητας 
του συστήματος dehesa (σε σχέση με την παραγωγή βελανιδιών). Οι χοίροι πρέπει επομένως να 
βόσκουν στο σύστημα dehesa για τουλάχιστον ένα μέρος του έτους ώστε να πληρούν την απαίτηση 
ΠΟΠ, και να στηρίζουν επομένως τη βιώσιμη χρήση του συγκεκριμένου οικοτόπου. 

Πηγές: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 

 

5.10 Παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τη διαχείριση γεωργικών οικοτόπων και ειδών 
του δικτύου Natura 2000 

Στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου περιγράφηκαν οι πιθανές πηγές 
στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τη διασφάλιση της συνέχισης των συστημάτων ήπιας γεωργικής 
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εκμετάλλευσης στους κόλπους του δικτύου Natura 2000, και την ενίσχυση των ικανοτήτων 
και του εισοδήματος των οικείων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην παρούσα ενότητα 
περιγράφονται οι ενισχύσεις για τη διαχείριση οικοτόπων και ειδών οι οποίες, βασιζόμενες 
στις προαναφερθείσες πηγές στήριξης, διασφαλίζουν τη διατήρηση των τόπων Natura 
2000, ξεκινώντας από τις πηγές χρηματοδότησης που συμβάλλουν στην κατάρτιση σχεδίων 
διαχείρισης για τους τόπους Natura 2000, καθώς τα σχέδια αυτά (ή παρόμοιες 
πρωτοβουλίες) προωθούν τον σχεδιασμό σημαντικών μέτρων στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και 
των μη παραγωγικών επενδύσεων. Η συγκεκριμένη δέσμη στήριξης περιλαμβάνει: 

 Σχέδια διαχείρισης της αγροτικής κληρονομιάς και του δικτύου Natura 2000 
(δεύτερος πυλώνας) 

 Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (δεύτερος πυλώνας) 

 Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα, και με το δίκτυο Natura 2000 (δεύτερος πυλώνας) 

 Αντισταθμιστικές ενισχύσεις για το δίκτυο Natura 2000 (δεύτερος πυλώνας) 

 Ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων (δεύτερος πυλώνας) 

 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και αποκατάσταση του 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού (δεύτερος πυλώνας) 

Σχέδια διαχείρισης της αγροτικής κληρονομιάς και του δικτύου Natura 2000 (δεύτερος 
πυλώνας) 

Το μέτρο74 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 
περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της εκπόνησης και της επικαιροποίησης 
«σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και άλλων περιοχών 
μεγάλης φυσικής αξίας». Πόροι διατίθενται επίσης για υποδομές μικρής κλίμακας, καθώς 
και για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με «τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και 
τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών 
πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης». Οι περισσότερες 
επιδοτήσεις της ΕΕ δεν μπορούν να παρέχουν τον τύπο χρηματοδότησης που παρέχεται 
μέσω του συγκεκριμένου μέτρου για την ενίσχυση ή τη στήριξη συμμετοχικών διαδικασιών 
που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης. Το συγκεκριμένο μέτρο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για να στηρίξει την ανάπτυξη 
στιβαρών σχεδίων διαχείρισης των τόπων Natura 2000, χρησιμοποιώντας συμμετοχικές 
προσεγγίσεις που διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες στηρίζουν τους 
στόχους διαχείρισης (Boccaccio et al, 2009) και συμβάλλοντας στην αποτροπή του 
κινδύνου συγκρούσεων που σημειώθηκαν σε αρκετά κράτη μέλη (Apostolopoulou and 
Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak and Cent, 2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 
 
Αρκετά άλλα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν το αντίστοιχο μέτρο στα ΠΑΑ τους για την 
περίοδο 2007-2013. Το μέτρο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στη Γερμανία για τον σχεδιασμό 
τόπων Natura 2000, τη διατήρηση/αποκατάσταση οικοτόπων και την υλοποίηση 
προγραμμάτων διατήρησης ειδών, έργων που σχετίζονταν με την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα και προγραμμάτων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διατήρηση του 
φυσικού περιβάλλοντος. Στη Γαλλία, το συγκεκριμένο μέτρο χρησιμοποιήθηκε για τη 
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χρηματοδότηση σχεδίων διαχείρισης του δικτύου Natura 2000, συμβάσεων Natura 2000 με 
ιδιοκτήτες γης που δεν είχαν σχέση με τη γεωργία ή τη δασοκομία, και δράσεων 
ευαισθητοποίησης. Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μέτρου εφαρμόστηκαν 
επίσης στη Γαλλία μέτρα για τον περιορισμό των συγκρούσεων με μεγάλα σαρκοφάγα. Οι 
φινλανδικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος μπορούν πλέον 
να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου μέτρου για την κατάρτιση σχεδίων 
διαχείρισης ιδιωτικών δασών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και, π.χ., για 
την προώθησή τους για σκοπούς οικοτουρισμού (Figeczky et al, 2010). Στην Ουαλία, το 
μέτρο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των ελών και των αλυκών βόσκησης 
στην πεδιάδα πλημμυρών του φυσικού καταφυγίου Ynys-hir, για τη βελτίωση της 
πρόσβασης των επισκεπτών στον τόπο και των εγκαταστάσεών του, για την καλύτερη 
κατανόηση της σημασίας του τόπου και των στόχων από το ευρύτερο κοινό, και για την 
ενθάρρυνση συμπράξεων αποτελεσματικής συνεργασίας σε όλο το φάσμα του τουριστικού 
κλάδου (Allen et al. 2012b). 

Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα (δεύτερος πυλώνας) 

Το συγκεκριμένο μέτρο, το πεδίο του οποίου διευρύνθηκε, όπως φαίνεται από τη νέα 
ονομασία του, εξακολουθεί να είναι το μόνο υποχρεωτικό μέτρο που οφείλουν να 
εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στα ΠΑΑ τους (πλην του Leader)75. Το εν λόγω μέτρο, όπως 
διαμορφώθηκε μετά την αναθεώρηση, έχει ως στόχο «τη διατήρηση καθώς και την 
προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές που έχουν ευνοϊκές 
συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίμα».  

Η προσθήκη του κλίματος στο μέτρο για τη γεωργία και το περιβάλλον σηματοδοτεί μια 
δέσμευση περί παροχής στήριξης για πρακτικές γεωργικής διαχείρισης που συμβάλλουν 
στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στον μετριασμό της, και ενδέχεται να 
καταστεί ακόμη σημαντικότερη αν η ΕΕ υιοθετήσει λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου από χρήσεις της γης, αλλαγές στη χρήση της γης και δασοκομικές 
δραστηριότητες. Άλλες αλλαγές είναι, μεταξύ άλλων, η νέα έμφαση που δίδεται στις 
ομαδικές αιτήσεις γεωργών και άλλων διαχειριστών γης, οι οποίες συνοδεύονται από πιο 
γενναιόδωρο κόστος συναλλαγής, και θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μεγαλύτερης 
κλίμακας διαχείριση οικοτόπων και ειδών του δικτύου Natura 2000 εφόσον τα κράτη μέλη 
επιλέξουν να τις χρησιμοποιήσουν. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης συνεργατικών 
προσεγγίσεων και ομαδικών αιτήσεων στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων 
διαπιστώνεται ήδη στις Κάτω Χώρες (Franks and McGloin 2006). 

Το μέτρο διαθέτει στους γεωργούς και σε άλλους διαχειριστές γης ετήσιες ενισχύσεις με 
αντάλλαγμα την παροχή, μέσω πολυετών δεσμεύσεων, υπηρεσίας διαχείρισης του 
περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής σαφώς καθορισμένων πρακτικών διαχείρισης. Οι 
πρακτικές αυτές παράγουν συγκεκριμένο περιβαλλοντικό όφελος πάνω και πέρα από το 
επίπεδο αναφοράς της προστασίας που παρέχεται ήδη μέσω της νομοθεσίας για το 
περιβάλλον και την πολλαπλή συμμόρφωση (βλ. ενότητα 5.3 για λεπτομέρειες σχετικά με 
το επίπεδο αναφοράς). Η συμμετοχή είναι εθελοντική, και για να λάβουν την ενίσχυση, οι 
γεωργοί πρέπει να υπογράψουν σύμβαση διαχείρισης με κάποιον διαχειριστικό φορέα, 
συνήθως για πέντε έως επτά χρόνια. Η σύμβαση καθορίζει τις απαιτήσεις διαχείρισης σε 
επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, συχνά με αρκετές λεπτομέρειες, και ενδέχεται να 
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απαιτεί σχεδιασμό και τήρηση αρχείων (π.χ. για τη χρήση θρεπτικών στοιχείων και τις 
μετακινήσεις των ζώων)76. 

Ο σχεδιασμός, η στοχοθέτηση και η υλοποίηση των μέτρων για τη γεωργία, το περιβάλλον 
και το κλίμα μπορούν να γίνονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για 
ένα από τα πλέον ευέλικτα μέτρα στήριξης της ΚΓΠ, σύμφωνα με τους κανόνες που 
προβλέπονται στη νομοθεσία, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη την ελευθερία να 
χειρίζονται τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες με τρόπο που αντικατοπτρίζει τη μεγάλη 
ποικιλία των τοπικών βιοφυσικών, κλιματικών, περιβαλλοντικών και γεωπονικών 
συνθηκών στις διάφορες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις διάφορες περιφέρειες της 
Ευρώπης. Τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει ευρύ φάσμα ποικίλων γεωργοπεριβαλλοντικών 
καθεστώτων, όχι μόνο ως απάντηση στις διάφορες περιβαλλοντικές προτεραιότητες και 
πιέσεις, αλλά επίσης ως απάντηση σε κοινωνικές προτιμήσεις, θεσμικές ρυθμίσεις, και 
οικονομικοπολιτικές πιέσεις (IEEP, 2011).  

Αρκετά κράτη μέλη έχουν αναπτύξει γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα ειδικά 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαχείρισης των τόπων Natura 2000 ή της γεωργικής γης 
στην οποία απαντούν οικότοποι και είδη Natura 2000 (βλ. πλαίσια 5.5 και 5.6). Για 
παράδειγμα, η Ισπανία στηρίζει μέσω γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος το 
παραδοσιακό της σύστημα εκτατικής γεωργίας και εκτροφής προβάτων σε αρόσιμη γη 
(Caballero and Fernández-Santos, 2009). Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένα κράτη (όπως η 
Ελλάδα, η Γαλλία και το μεγαλύτερο τμήμα της Ισπανίας) τα οποία έχουν δαπανήσει 
ελάχιστους πόρους από τον προϋπολογισμό ΕΓΤΑΑ τους για τη γεωργία και το περιβάλλον 
(Boccaccio et al, 2009). Γενικά, τα συστήματα των κρατών μελών για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα πρέπει να είναι ισορροπημένα ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες τόσο της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο το γεωργικό τοπίο όσο και των 
σπανιότερων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος.   

Διαχειριστές γης που δεν έχουν ως βασική τους απασχόληση τη γεωργία, όπως οι ιδιωτικοί 
φορείς προστασίας της φύσης, κατέχουν σημαντικές εκτάσεις γης καίριας σημασίας για τη 
βιοποικιλότητα. Η στήριξη για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα μπορεί να 
καταβάλλεται όχι μόνο σε γεωργούς, αλλά και σε άλλους διαχειριστές γης, είτε 
μεμονωμένους είτε σε ομάδες. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ΠΑΑ θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διασφαλίζεται η διάθεση στήριξης στα άτομα που 
είναι πλέον κατάλληλα για να υλοποιούν την περιβαλλοντική διαχείριση που απαιτείται για 
την υλοποίηση περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται κατά 
κανόνα σε ετήσια βάση, για 5 έως 7 έτη (και για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον απαιτείται 
για την επίτευξη ή τη διατήρηση περιβαλλοντικών οφελών), αλλά μπορούν επίσης να έχουν 
τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ή εφάπαξ πληρωμής για δεσμεύσεις «παραίτησης από 
την εμπορική χρήση μιας περιοχής». Στον υπολογισμό της ενίσχυσης περιλαμβάνεται 
κόστος συναλλαγής 20% (30% για ομάδες). 

Το κληρονομικό κεφάλαιο κάθε περιοχής και οι τοπικές φυλές ζώων, ιδίως βοοειδών και 
προβάτων, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των ημιφυσικών βοσκότοπων. 

                                                      
76 Οι δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων τις οποίες οφείλουν να θεσπίζουν τα κράτη 
μέλη (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού 1698/2005) 
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Το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο παρέχει στήριξη για τη διατήρηση και την αξιοποίησή 
τους, αποτελεί επομένως χρήσιμο πρόσθετο πόρο για τη διαχείριση της γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000. Γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα για τη διατήρηση γενετικών 
πόρων χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα ΠΑΑ, π.χ. στην Ιταλία, την Πορτογαλία, τη 
Γερμανία και την Αυστρία, για τη στήριξη σημαντικού ποσοστού των εθνικών φυλών ζώων 
(Nitsch, 2006), όπως π.χ. τα γκρι διάστικτα βοοειδή, οι χοίροι της φυλής Mangalica και τα 
πρόβατα Racka που βόσκουν στις παννωνικές αλατούχες στέπες και στα αλατούχα έλη της 
Ουγγαρίας· το γηγενές άλογο της Εσθονίας και η εσθονική φυλή βοοειδών που απαντά 
στους παράκτιους λειμώνες της χώρας· και το σύστημα της Σλοβενίας για 14 φυλές ζώων, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα βοοειδή Cika, η καρνιολική μέλισσα, και τα 
πρόβατα της φυλής Jezersko-Solčava που βόσκουν σε αλπικούς λειμώνες. Στη Βουλγαρία, η 
χρηματοδότηση των σαρακατσάνικων ποιμενικών σκύλων συνέβαλε καθοριστικά στη 
στήριξη των οικοτόπων εκτατικής βόσκησης του παραρτήματος Ι. 

Η επιτυχία των προγραμμάτων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων σημαντικοί είναι η παροχή συμβουλών και 
κατάρτισης σε γεωργούς για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης της γης, και οι επαρκείς 
τεχνικές και θεσμικές ικανότητες για τον σχεδιασμό συστημάτων και την παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων. Τα προγράμματα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία όταν σχεδιάζονται με τη 
συμμετοχή των ίδιων των γεωργών, και όταν χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό οι γνώσεις 
των γεωργών (βλ., π.χ., τις περιπτωσιολογικές μελέτες από τη Γερμανία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, τη Ρουμανία και την Εσθονία στο παράρτημα Ε).  

Οι συμβάσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα είναι προαιρετικές για τους 
γεωργούς. Συνεπώς, η επιτυχία του εν λόγω μέτρου, που κρίνεται από το ποσοστό 
συμμετοχής των γεωργών σε αυτό, εξαρτάται από τα επίπεδα των ενισχύσεων που 
αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος για τον γεωργό και παρέχουν επαρκή στήριξη για 
τη διατήρηση οικονομικά μη βιώσιμων γεωργικών συστημάτων. Για τον υπολογισμό των 
γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων λαμβάνονται υπόψη οι πρόσθετες δαπάνες και το 
διαφυγόν εισόδημα λόγω των απαιτήσεων διαχείρισης, όμως με τον τρόπο που 
χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος τύπος δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις 
εκμεταλλεύσεων με πολύ χαμηλά εισοδήματα, ιδίως δε οι ορεινές κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις ΥΦΑ, οι οποίες παρέχουν ήδη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική 
διαχείριση, αλλά δεν έχουν περιθώρια για απώλεια εισοδήματος και οι οποίες δεν 
χρειάζεται να προβούν σε πρόσθετες δαπάνες, καθώς δεν υφίσταται ανάγκη αλλαγής του 
γεωργικού συστήματος. Χωρίς γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που να λαμβάνουν 
επιπλέον υπόψη το κόστος εργασίας και τις πάγιες δαπάνες του γεωργικού συστήματος, η 
ρεαλιστική, από οικονομικής άποψης, επιλογή για τους συγκεκριμένους γεωργούς είναι να 
εγκαταλείψουν τη γεωργία. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν περισσότερο 
την ευελιξία που διέπει τους κανόνες εμπορίας στους οποίους βασίζεται ο συγκεκριμένος 
τύπος ώστε να αντικατοπτρίζεται το πλήρες κόστος της συνέχισης της γεωργίας ΥΦΑ όπου 
υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος εγκατάλειψης ή εντατικοποίησης (Barnes et al, 2011; 
RSPB & Birdlife International, 2011). Καθοριστικής σημασίας συνιστώσα του υπολογισμού 
της ενίσχυσης, που συχνά παραγνωρίζεται από τα κράτη μέλη, είναι η πρόσθετη ενίσχυση 
για το κόστος συναλλαγής που βαρύνει τον γεωργό (ήτοι για τον χρόνο που διαθέτει και 
την προσπάθεια που καταβάλλει για την κατάρτιση και τη διαχείριση της σύμβασης). Η εν 
λόγω ενίσχυση μπορεί να προσθέσει ένα επιπλέον ποσοστό 20% στον υπολογισμό της 
ενίσχυσης (30% για ομαδικές συμβάσεις), κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους 
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γεωργούς. Πολλές διαχειριστικές αρχές, όμως, δεν προσθέτουν επί του παρόντος το κόστος 
συναλλαγής στους υπολογισμούς της γεωργοπεριβαλλοντικής ενίσχυσης παρά τα στοιχεία 
που δείχνουν ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή των γεωργών στο συγκεκριμένο 
μέτρο (Keenleyside et al, 2012).  
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Πλαίσιο 5.5. Γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα που σχεδιάστηκαν για οικοτόπους 
Natura 2000 κατά την περίοδο 2007-2013 

Ρουμανία – διαχείριση λειμώνα ΥΦΑ. Το σύστημα περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση 
παραδοσιακής κοπριάς, τη μη χρήση χημικών λιπασμάτων, τη συλλογή των κομμένων χόρτων εντός δύο 
εβδομάδων από την κοπή, την επιβολή περιορισμών όσον αφορά τη βόσκηση σε πλημμυρισμένους 
βοσκότοπους, ενώ διατίθεται πρόσθετη ενίσχυση για τη «διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών» (στην 
οποία περιλαμβάνεται οδηγία για αποκλειστική χρήση της μεθόδου της χειρωνακτικής χορτοκοπής) 
(ENRD, 2010; Güthler and Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Το σύστημα επιτρέπει τη διατήρηση του 
παραδοσιακού προτύπου διαχείρισης του μωσαϊκού θεριζόμενων λειμώνων, με ποικίλες ημερομηνίες 
χορτοκοπής, οι οποίες συμβάλλουν ιδανικά στην ανάπτυξη των διαφόρων ζωικών και φυτικών 
κοινοτήτων. 

Σλοβακία – διαχείριση ημιφυσικών βοσκότοπων και λειμώνων. Τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα 
για την προστασία των ημιφυσικών και φυσικών λειμώνων περιλαμβάνουν διαχείριση προσαρμοσμένη σε 
επτά τύπους λειμώνων (ξηρούς λειμώνες, μεσοφιλικούς λειμώνες, ορεινούς θεριζόμενους λειμώνες, 
υγρούς λειμώνες χαμηλότερου υψόμετρου, αλλουβιακούς λειμώνες με Cnidion, υγρούς λειμώνες 
μεγαλύτερου υψόμετρου, λειμώνες με βάλτους και Molinia, λειμώνες πολύ μεγάλου υψόμετρου) οι 
οποίοι αναγνωρίζονται στον εθνικό κατάλογο λειμώνων ως ημιφυσικοί (βάσει ειδών που λειτουργούν ως 
δείκτης διάγνωσης). Στις οδηγίες διαχείρισης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κοπή χόρτων μεταξύ 
καθορισμένων ημερομηνιών, βόσκηση υπό την επίβλεψη βοσκού χωρίς τη χρήση περίφραξης, και 
απαγόρευση αποστράγγισης και κάλυψης του εδάφους με κομμένα χόρτα υπό αποσύνθεση. Η βόσκηση 
απαγορεύεται στους λειμώνες με βάλτους και Molinia, ενώ επιτρέπεται μετά την πρώτη χορτοκοπή στους 
αλλουβιακούς λειμώνες χαμηλού υψομέτρου και στους ορεινούς θεριζόμενους λειμώνες. Μέσω των 
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων διατίθεται επί του παρόντος χρηματοδότηση σε περισσότερα από 
102.000 εκτάρια ημιφυσικών λειμώνων (17 εκατ. EUR ετησίως). 

Ισπανία – διατήρηση των συστημάτων «dehesas». Τα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα που 
εφαρμόζονται στις περιφέρειες της Εξτρεμαδούρα, της Καστίλλης-Λα Μάντσα και της Ανδαλουσίας 
(καθώς και της Καστίλλης και Λεόν για «δασικό περιβάλλον») περιλαμβάνουν απαιτήσεις διαχείρισης για 
μηδενική ή περιορισμένη καλλιέργεια σιτηρών/ψυχανθών/κτηνοτροφικών φυτών (που συνηθίζεται σε 
τμήματα των «dehesas» υπό εντατικότερη διαχείριση), αποθήκευση πυκνοτήτων που κυμαίνονται από 0,1 
ως 1,0 μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο, και άλλους περιορισμούς για την αποτροπή της 
υπερβόσκησης, τη διασφάλιση της διατήρησης διαφόρων χαρακτηριστικών τοπίου (π.χ. ξερολιθιές), τη 
διατήρηση ή την αύξηση της πυκνότητας των δέντρων (Quercus, Olea), απαιτήσεις για το κλάδεμα και την 
αναγέννησή τους, καθώς και για τη διαχείριση της χαμηλής βλάστησης, και ορισμένες προαιρετικές 
δεσμεύσεις όπως εξαίρεση περιοχών από τη βόσκηση ή βιολογική γεωργία. Το μέτρο μπορεί να 
συνδυαστεί με άλλο γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς για την προστασία τοπικών φυλών – χοίρων, 
βοοειδών, προβάτων, κ.λπ. – οι οποίες στηρίζουν παραδοσιακά τους οικοτόπους των συστημάτων 
dehesas, και με βιολογική κτηνοτροφία. (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al, 2009; SEO and Birdlife 
International, 2011) 

Σουηδία – διαχείριση βοσκότοπων Natura 2000. Η Σουηδία προβλέπει μέτρα για τη στήριξη βοσκότοπων 
με συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως ασβεστόφιλους βοσκότοπους, ορεινούς βοσκότοπους, θεριζόμενους 
λειμώνες και υγρότοπους, τα οποία εφαρμόζονται σε διάφορους τύπους οικοτόπων Natura 2000. Για 
δασώδεις βοσκότοπους έχουν σχεδιαστεί άλλα συστήματα. Τα συστήματα ενθαρρύνουν τη συνέχιση της 
διαχείρισης χαμηλών εισροών που είναι κατάλληλη για τους συγκεκριμένους οικοτόπους, με απαιτήσεις 
που περιλαμβάνουν διαχείριση της βόσκησης και της συγκομιδής, απαγόρευση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, και περιορισμούς στην περιτροπική άροση.   

Ηνωμένο Βασίλειο– βόσκηση ζώων σε κοινόχρηστο υγρό ρεικότοπο. Η ένταξη κοινόχρηστης δημοτικής 
γης σε γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα παρουσιάζει συνήθως δυσκολίες, όμως στην Ουαλία (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 16 ιδιώτες κτηνοτρόφοι βόσκουν τα πρόβατά τους σε κοινόχρηστο ρεικότοπο Natura 2000 
έκτασης 800 εκταρίων βάσει πενταετούς γεωργοπεριβαλλοντικής σύμβασης η οποία προβλέπει αύξηση 
των επιπέδων βόσκησης των βοοειδών την άνοιξη και το καλοκαίρι, με στόχο τον περιορισμό της φτέρης 
και τη βόσκηση της άγριας βλάστησης που έχει αρχίσει να επικρατεί στον υγρό ρεικότοπο. Ο αριθμός των 
προβάτων μειώνεται τον χειμώνα προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβόσκηση, ενώ για την απομάκρυνση 
της φτέρης και των λοχμών με γνώμονα την αποκατάσταση του οικοτόπου χρησιμοποιείται το μέτρο της 
μη παραγωγικής επένδυσης. 

 
Πηγές: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB and Birdlife International, 2011)και 
περιπτωσιολογικές μελέτες με θέμα τη διαχείριση γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 (βλ. 
παράρτημα E) 
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Ορισμένα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα που έχουν ως στόχο τη διατήρηση πλούσιων 
σε βιοποικιλότητα οικοτόπων ή συγκεκριμένων ειδών έχουν βασιστεί στη χορήγηση 
«ενίσχυσης βάσει αποτελεσμάτων», αφήνοντας στους γεωργούς την ευελιξία να 
αποφασίσουν τον τύπο διαχείρισης που απαιτείται (βλ., π.χ., την περιπτωσιολογική μελέτη 
από την Ιρλανδία στο παράρτημα Ε). Το μέτρο αυτό μπορεί να λειτουργήσει καλά για 
τύπους οικοτόπων και είδη όταν ένα αποτέλεσμα του οποίου η παρακολούθηση είναι 
εύκολη μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη συνολική κατάσταση του οικοτόπου. Ωστόσο, 
ενδέχεται να εγκυμονεί μεγαλύτερο κίνδυνο για τους γεωργούς, διότι τα περιβαλλοντικά 
αποτελέσματα εξαρτώνται πιθανώς από εξωτερικούς παράγοντες που δεν εμπίπτουν στον 
έλεγχό τους (π.χ. καιρικές συνθήκες και μετανάστευση). Παρουσιάζει επίσης δυσκολίες για 
τις εθνικές αρχές όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης, και μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση του ποσοστού σφάλματος και σε μείωση των ενισχύσεων. Για να εφαρμοστούν με 
επιτυχία, τα καθεστώτα αυτά πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα και να μην εγκυμονούν 
πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου για τους γεωργούς.  

Πλαίσιο 5.6. Επιτυχημένα παραδείγματα προσαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών 
μέτρων σε είδη Natura 2000 

Γαλλία – καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών για την προστασία της χαμωτίδας (Tetrax tetrax). Από το 2004 που 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται στοχευμένο γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς στην περιφέρεια Πουατού-Σαράντ, οι 
πληθυσμοί χαμωτίδας άρχισαν να ανακάμπτουν στην περιοχή. Με την εφαρμογή του συστήματος επιδιώκεται να 
αντιμετωπιστούν οι δύο σημαντικές αιτίες μείωσης των πληθυσμών του πτηνού: η καταστροφή των φωλιών και η 
έλλειψη τροφής. Μεταξύ των διαφόρων επιλογών περιλαμβάνονται η μετατροπή ετήσιων καλλιεργειών σε 
καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών και σε βοσκότοπους· η επιβολή περιορισμών στην κοπή αγρών όπου 
καλλιεργείται αλφάλφα· και η απαγόρευση της χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. 

Πορτογαλία – εκτατική καλλιέργεια σιτηρών σε ψευδοστέπα για την προστασία του αγριόγαλου (Otis tarda) και 
άλλων πτηνών της στέπας. Το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς «Castro Verde Zonal Programme» παρέχει στήριξη σε 
γεωργούς για τη διατήρηση παραδοσιακών πρακτικών περιτροπικής καλλιέργειας σιτηρών, και παράλληλα προωθεί 
τη μειωμένη χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων και τα χαμηλά επίπεδα βόσκησης. Το εν λόγω σύστημα είχε ως 
αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του πληθυσμού αγριόγαλου (Otis tarda) στην περιοχή, ενώ βελτιώθηκαν επίσης οι 
πληθυσμοί κιρκινεζιού (Falco naumanni) και χαμωτίδας (Tetrax tetrax), και τούτο παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα των 
ενισχύσεων δεν επαρκούν για να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις 
δραστηριότητες διαχείρισης.  

Σλοβενία - προστασία οπωρώνων σε λειμώνες και των συνδεδεμένων πτηνών. Το σύστημα παρέχει στήριξη για το 
κλάδεμα και την αναφύτευση δέντρων (από τουλάχιστον 50 έως το πολύ 200 δέντρα ανά εκτάριο)· επιβάλλει 
περιορισμούς στις ημερομηνίες κλαδέματος των ήδη υφιστάμενων δέντρων· επιτρέπει τη βόσκηση ποικίλων ειδών 
χόρτων κάτω από τα δέντρα με περιορισμένες πυκνότητες ζωικού πληθυσμού· και επιβάλλει περιορισμούς στην 
εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων. Είδη του παραρτήματος I που επωφελούνται από τους 
παραδοσιακούς οπωρώνες είναι, μεταξύ άλλων, η κουκουβάγια Athene noctua, ο τσαλαπετεινός Upupa epops και ο 
στραβολαίμης Jynx torquilla. 

Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) – διαχείριση λειμώνων για την προστασία της πεταλούδας των ελών  (Euphydryas 
aurinia). Οι πληθυσμοί της πεταλούδας των ελών, που είχαν σχεδόν εκλείψει σε μεγάλα τμήματα της Ευρώπης λόγω 
της απώλειας υγρών και ασβεστούχων λειμώνων, σταθεροποιήθηκαν ή αυξάνονται χάρη στην εφαρμογή 
στοχευμένου γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος. Το καθεστώς χρηματοδοτεί εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης που 
συμβάλλουν στη δημιουργία ανομοιόμορφου μωσαϊκού κοντής και ψηλής βλάστησης σε υγρούς ασβεστούχους 
λειμώνες, μέσω της εκτατικής βόσκησης από βοοειδή ή παραδοσιακές φυλές αλόγων, και της επιλεκτική κοπής και 
απομάκρυνσης λοχμών.  

Πηγές: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da natureza (LPN) personal 
communication· περιπτωσιολογικές μελέτες με θέμα τη διαχείριση γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 στο 
παράρτημα E 
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Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με τη γεωργία, το περιβάλλον και το δίκτυο 
Natura 2000 (δεύτερος πυλώνας) 

Το μέτρο αυτό, που αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα των μέτρων για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και των μέτρων για το δίκτυο Natura 2000, παρέχει μεν 
ετήσιες ενισχύσεις για καθορισμένη διαχείριση της γης, αλλά δεν παρέχει χρηματοδοτική 
στήριξη. Οι μη παραγωγικές ενισχύσεις για το περιβάλλον, οι οποίες απαιτούνται συχνά 
«προκαταβολικά», ήτοι κατά την έναρξη ισχύος μιας πενταετούς σύμβασης, μπορεί να 
είναι ζωτικής σημασίας για την σκοπιμότητα εφαρμογής των απαιτήσεων διαχείρισης της 
γης, ιδίως δε σε καθεστώτα που έχουν ως στόχο τη γεωργία ΥΦΑ και τους οικοτόπους και 
τα είδη Natura 2000. 

Το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου του προηγούμενου ΕΓΤΑΑ, το οποίο τώρα 
εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερου επενδυτικού μέτρου77, έχει διευρυνθεί ώστε να 
περιλαμβάνει επενδύσεις που συνδέονται με την «κατάσταση διατήρησης της 
βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτημάτων» καθώς και με την πιο οικεία «επίτευξη 
των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων» και με την «ενίσχυση της αξίας ως 
δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλων συστημάτων 
μεγάλης φυσικής αξίας». 

Το μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τη χρηματοδότηση υποδομών που 
απαιτούνται για τη διαχείριση οικοτόπων του δικτύου Natura 2000, όπως εκβάθυνση 
υγροτόπων, αποκατάσταση συστημάτων διαχείρισης υδάτων με γνώμονα την 
αποκατάσταση της υδρολογίας υγροτόπων, οδούς πρόσβασης, περίφραξη και μηχανήματα. 
Μπορεί να καλύψει έως και το 100% του κόστους περιβαλλοντικών επενδύσεων, όπως την 
αποκατάσταση ή την κατασκευή φυτικών φρακτών, περιφράξεων, τοίχων και άλλων δομών 
που έχουν μεν όφελος για το περιβάλλον αλλά μικρό ή μηδενικό παραγωγικό σκοπό, και 
δεν είναι επομένως ελκυστικά, από οικονομικής άποψης, για τους γεωργούς. Το εν λόγω 
μέτρο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως παράλληλα με το γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο, ενώ 
μέσω των δύο αυτών μέτρων έχουν χρηματοδοτηθεί και πολλές δράσεις του 
γεωργοπεριβαλλοντικού καθεστώτος 2007-2013.  

Το μέτρο παρέχει σημαντική χρηματοδότηση για εργασίες αποκατάστασης οικοτόπων σε 
εκτάσεις γης του δικτύου Natura 2000, και οι συναφείς επενδύσεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση και απομάκρυνση λοχμών· αποκατάσταση 
παραδοσιακών δομών της γεωργικής γης, όπως αναβαθμίδες, ξερολιθιές και 
ποιμνιοστάσια· αποκατάσταση υγροτόπων, όπως λίμνες, καλαμιώνες, έλη και τάφρους· και 
αποκατάσταση παραδοσιακών οπωρώνων, ελαιώνων και δασωδών βοσκότοπων. Όσον 
αφορά τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση 
περίφραξης, παροχής νερού και άλλων αναγκαίων υποδομών διαχείρισης του ζωικού 
κεφαλαίου μπορεί να έχει σημαντικό κόστος για τα συστήματα βόσκησης στο περιβάλλον, 
ιδίως δε όπου εφαρμόζονται εκ νέου από την αρχή. Μέσω του μέτρου παρέχεται επίσης 
στήριξη για επενδύσεις που αφορούν την κατασκευή μονοπατιών και παρατηρητηρίων 
πτηνών, καθώς και την παροχή πληροφοριών σε όσους επισκέπτονται τους τόπους Natura 
2000, άλλες προστατευόμενες περιοχές διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και 
εκτάσεις γης ΥΦΑ. 
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Αντισταθμιστικές ενισχύσεις για το δίκτυο Natura 2000 (δεύτερος πυλώνας) 

Ο νέος κανονισμός για τον δεύτερο πυλώνα επιφέρει τροποποιήσεις στο μέτρο78 σε μια 
προσπάθεια να το απλοποιήσει και να ενθαρρύνει τη χρήση του. Επιλέξιμοι για ενισχύσεις 
μπορούν να είναι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και οι διαχειριστές γης που δεν 
έχουν την ιδιότητα του γεωργού. Η καταβολή ενισχύσεων είναι δυνατή και για «άλλες 
οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη γεωργία ή τα δάση που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10» της οδηγίας 
για τους οικοτόπους. Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% των 
χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο 
εφαρμογής κάθε προγράμματος. 

Το μέτρο αυτό διαφέρει από άλλα μέτρα ΠΑΑ ως προς το ότι παρέχει αντισταθμιστικές 
ενισχύσεις για περιορισμούς στη διαχείριση γεωργικής και δασικής γης οι οποίοι 
επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία με την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι οδηγίες για 
τους οικοτόπους και τα πτηνά (και επίσης η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα). Η καταβολή 
ενισχύσεων σε γεωργούς, δασοκαλλιεργητές ή άλλους διαχειριστές γης περιοχών Natura 
2000 εξαρτάται από τον επίσημο χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως τόπου Natura 2000, 
καθώς και από την ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης ή ισοδύναμης νομοθεσίας που καθορίζει 
τις δράσεις διαχείρισης τις οποίες υποχρεούνται εκ της νομοθεσίας να υλοποιούν οι 
διαχειριστές γης προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της 
ικανοποιητικής, από οικολογικής άποψης, κατάστασης του εκάστοτε τόπου.  

Οι ενισχύσεις καταβάλλονται με τη μορφή κατ’ αποκοπής ποσού ανά εκτάριο, με βάση το 
διαφυγόν εισόδημα και/ή τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν λόγω περιορισμών που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία για το δίκτυο Natura 2000 οι οποίοι υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης του ΚΓΠΚ και τις ελάχιστες δραστηριότητες που 
προβλέπονται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να είναι, 
μεταξύ άλλων, ενδεικτικά περιορισμοί που επιβάλλονται στην πυκνότητα του ζωικού 
πληθυσμού, στις ημερομηνίες βόσκησης και χορτοκοπής, ή δέσμευση αποχής από 
δραστηριότητες αποστράγγισης και δάσωσης.  

Το εν λόγω μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικότατη συνιστώσα πακέτων μέτρων 
ΠΑΑ που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης σημαντικών γεωργικών 
οικοτόπων της ΕΕ. Η καταβολή του μπορεί να γίνεται βάσει τυποποιημένων ποσοστών σε 
επιλέξιμους γεωργούς και δασοκαλλιεργητές, επισύρει σχετικά χαμηλό κόστος συναλλαγής 
και παρέχει τη βάση για περισσότερο στοχευμένες ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και για μη παραγωγικές επενδύσεις, π.χ. όπου απαιτείται 
αποκατάσταση οικοτόπου ή εξειδικευμένη διαχείριση για τα είδη του παραρτήματος Ι. Η 
διεύρυνση της επιλεξιμότητας με στόχο τη συμπερίληψη πρόσθετων περιοχών προστασίας 
της φύσης θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της συνεκτικότητας των οικοτόπων και 
της προσαρμογής της βιοποικιλότητας στην αλλαγή του κλίματος, όμως περιορίζεται 
ενδεχομένως από την απαίτηση περί «περιβαλλοντικών περιορισμών» που συνοδεύει τις 
εν λόγω περιοχές. 

Παρότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι σχετικά απλό, η χρήση του στο δίκτυο Natura 2000 
καταγράφεται πολύ περιορισμένη σε πολλά κράτη μέλη κατά την περίοδο 2007-2020, 
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καθώς αντιπροσωπεύει μόνο το 0,5% των δαπανών ΠΑΑ σε ολόκληρη την ΕΕ. Πολύ λίγα 
κράτη μέλη διέθεσαν σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους για το συγκεκριμένο μέτρο 
στο πλαίσιο των προϋπολογισμών των ΠΑΑ τους για την περίοδο 2007-2013. Όμως, μέχρι 
το 2009, μόνο η Γερμανία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία 
είχαν εκπληρώσει τους στόχους τους79. Πόρους διέθεσε στο συγκεκριμένο μέτρο και η 
Ιρλανδία, χωρίς όμως να εκπληρώσει τον στόχο της. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός 
ότι πολλοί τόποι Natura 2000 δεν έχουν καθορίσει ακόμη απαιτήσεις διαχείρισης, το οποίο 
σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να αποδεσμεύσουν ενισχύσεις στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου μέτρου (European Commission, 2010c). Για παράδειγμα, στο ΠΑΑ της 
Πολωνίας για την περίοδο 2007-2013 περιλαμβανόταν η δυνατότητα καταβολής άμεσων 
ενισχύσεων για το δίκτυο Natura 2000, όμως η εφαρμογή του μέτρου αναβλήθηκε έως 
ότου καταρτιστούν τα σχέδια διαχείρισης και προσδιοριστούν τα πραγματικά οικονομικά 
κόστη και οι περιορισμοί σε επίπεδο διαχείρισης (CEEweb, 2011) (παροχή στήριξης στις 
περιοχές Natura 2000 προτάθηκε δε μέσω εθελοντικού γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου). 

Κάποια κράτη μέλη προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το εθελοντικό γεωργοπεριβαλλοντικό 
μέτρο για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης τόπων Natura 2000, καθώς τα καθεστώτα 
αυτά υπήρχαν ήδη, δεν εξαρτώνταν από σχέδια διαχείρισης τόπων και παρείχαν 
περισσότερο ευέλικτη χρηματοδότηση. 

Ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων (δεύτερος πυλώνας) 

Το μέτρο της καλής μεταχείρισης των ζώων80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
γεωργικών εργασιών που διασφαλίζουν την καλή μεταχείριση των ζώων πέραν των 
υποχρεωτικών δεσμεύσεων όπως, μεταξύ άλλων, νερό και τροφή που προσιδιάζουν στις 
φυσικές ανάγκες των ζώων· βελτιωμένες συνθήκες σταβλισμού όπως απαιτήσεις χώρου, 
στρωμνές, φυσικός φωτισμός· πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους, κ.λπ.  

Το μέτρο αυτό χρησιμοποιήθηκε από ορισμένα κράτη μέλη για τη στήριξη συστημάτων 
ελεύθερης βόσκησης των ζώων, μεταξύ άλλων, και σε περιοχές Natura 2000. Για 
παράδειγμα, η Γερμανία παρείχε στήριξη για τη βόσκηση βοοειδών σε θερινούς 
βοσκότοπους όπως, μεταξύ άλλων, αλπικούς λειμώνες, καθώς και για τον ελεύθερο 
σταβλισμό βοοειδών και χοίρων (στάβλοι ελευθέρου ενσταβλισμού) παράλληλα με 
βόσκηση. Η περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια στην Ιταλία παρείχε στήριξη σε παραγωγούς 
παρμεζάνας (Parmigiano-Reggiano) που έβοσκαν τα βοοειδή τους σε ορεινές περιοχές, και 
η Καταλονία (Ισπανία) παρείχε πρόσθετη στήριξη σε όσους ασχολούνταν με τη βιολογική 
κτηνοτροφία (Zemekis et al, 2007). Μέσω του μέτρου της καλής μεταχείρισης των ζώων 
μπορεί να στηριχθεί επίσης η χρήση υλικών στρωμνής για τα ζώα, γεγονός που θα 
μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία αγοράς για τα κομμένα χόρτα των λειμώνων. 

Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και αποκατάσταση του 
γεωργικού παραγωγικού δυναμικού (δεύτερος πυλώνας) 

                                                      
79 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (2011) Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 Δείκτες 
επιδόσεων για την περίοδο 2007-2009. Μέτρο 213: Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα) (επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011). 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-
tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
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Όπου η γεωργική γη του δικτύου Natura 2000 συνορεύει με δάση (ή με γεωργική γη που 
είναι καταχωρισμένη ως δασική έκταση), υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη ή την αποκατάσταση της βόσκησης σε βοσκότοπους που 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως αντιπυρικές ζώνες μεταξύ δασών ή με δάση.  

Μέσω του μέτρου για τα δάση81 παρέχεται στήριξη για ενέργειες διαχείρισης της γης που 
συμβάλλουν στη διατήρηση προστατευτικών υποδομών, όπως οι αντιπυρικές ζώνες. Το 
μέτρο στήριξης που αφορά την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού έπειτα από 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα82 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
τη χρηματοδότηση ενεργειών αποκατάστασης οικοτόπων έπειτα από πυρκαγιές, όπως 
επαναφορά της βόσκησης σε λοχμώδεις εκτάσεις επιρρεπείς στις φυσικές πυρκαγιές. 

5.11   Χορήγηση ενισχύσεων μέσω της ΚΓΠ για έργα συνεργασίας και τοπικές συμπράξεις  

Οι τοπικές συμπράξεις συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση της διαχείρισης της 
διατήρησης του δικτύου Natura 2000 στο πεδίο. Το ΕΓΤΑΑ περιλαμβάνει διάφορες 
δυνατότητες για τη χρηματοδότηση ομάδων δράσης γεωργών, ή συμπράξεων μεταξύ 
ομάδων γεωργών και άλλων τοπικών φορέων, όπως π.χ. τοπικών αρχών ή ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος Leader, ομάδων παραγωγών, και έργων 
συνεργασίας. Η συγκεκριμένη δέσμη στήριξης περιλαμβάνει: 

 Συνεργασία (δεύτερος πυλώνας) 

 Τοπικές συμπράξεις - Leader (δεύτερος πυλώνας) 

Συνεργασία (δεύτερος πυλώνας) 

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ παρέχει στα κράτη μέλη ένα διευρυμένο και περισσότερο 
ευέλικτο μέτρο για την υλοποίηση έργων συνεργασίας83 που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών, και στη διευκόλυνση της υιοθέτησης 
συλλογικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών, από τοπικό 
έως διεθνικό επίπεδο. Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να συνδυαστεί με 
χρηματοδοτικούς πόρους από άλλες πηγές της ΕΕ. Η κάλυψη καλύπτει προκαταρκτικές 
μελέτες, κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, και διευκόλυνση και υλοποίηση έργων, ενώ είναι 
δυνατή η παράταση της αρχικής επταετούς περιόδου σε περίπτωση συλλογικών 
περιβαλλοντικών έργων. 

Πολλές περιβαλλοντικές προτεραιότητες απαιτούν στήριξη και διαχείριση σε κλίμακα 
ευρύτερου τοπίου που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια των επιμέρους γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Η αποτελεσματική διαχείριση των τόπων Natura 2000 και άλλων 
προστατευόμενων περιοχών απαιτεί την ανάληψη κοινής δράσης από τους διάφορους 
τύπους διαχειριστών γης (γεωργούς, κατόχους δασών, δημόσιες αρχές που διαχειρίζονται 
δημόσια γη) και το εν λόγω μέτρο θα μπορούσε να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο για την 
προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικονομικής αναζωογόνησης σε 
σημαντικές, από περιβαλλοντικής άποψης, περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από οικονομική 
υποβάθμιση. 

                                                      
81 Άρθρο 24 του κανονισμού για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
82Άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013  
83 Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
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Μεγάλη ώθηση στην εμβέλεια των γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων σε κλίμακα 
πεδίου μπορούν να δώσουν οι περιφερειακές ενώσεις και η συμμετοχή ομάδων ατόμων 
που δεν φέρουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως προκύπτει σαφώς από τους ολλανδικούς 
περιβαλλοντικούς συνεταιρισμούς (Franks and Mc Gloin, 2007) και από τις γερμανικές 
ενώσεις για την προστασία της γης. Οι εν λόγω συνεργατικές ενώσεις συνδέουν ομάδες 
προστασίας της φύσης με τοπικούς γεωργούς και τοπικές κοινότητες μιας ολόκληρης 
περιφέρειας και μπορούν ενίοτε να επιτύχουν τη συνεργασία ομάδων ατόμων με 
αντικρουόμενα συμφέροντα για την προστασία τόπων Natura 2000. Ενώνοντας τα 
συμφέροντα και τις τοπικές δυνάμεις, οι ενώσεις για την προστασία της γης στη Βαυαρία 
εφαρμόζουν πρακτικές ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης της γης για την 
προστασία φιλοξενούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και για τη στήριξη 
της αειφόρου ανάπτυξης. Οι τοπικοί συντονιστές αναπτύσσουν έργα για συγκεκριμένους 
τύπους τοπίων όπως, μεταξύ άλλων, επιστημονικά μέτρα, οικονομικούς υπολογισμούς και 
την εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων. Υποβάλλουν αιτήσεις για 
χρηματοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι σε επίπεδο κράτους και επιβλέπουν την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται ως επί το πλείστον από τοπικούς 
γεωργούς, και επιπλέον παρακολουθούν τα αποτελέσματα του έργου. Στη βάση της 
επιτυχημένης υλοποίησης των έργων βρίσκεται η στενή συνεργασία με τους γεωργούς, τις 
τοπικές κοινότητες, τις ομάδες διατήρησης και τις κρατικές αρχές. Στο πλαίσιο 5.7 
παρατίθενται μερικά παραδείγματα πρωτοβουλιών συνεργασίας στους κόλπους του 
δικτύου Natura 2000. 

Πλαίσιο 5.7  Επιτυχημένες πρωτοβουλίες συνεργασίας για την προώθηση των προϊόντων 
και του αγροτουρισμού σε περιοχές Natura 2000 με τη χρήση χρηματοδότησης μέσω του 
προγράμματος Leader και της ΚΓΠ 

Αυστριακή «Almo Genussregion» – Εμπορία και προώθηση βοείου κρέατος μέσω εστιατορίων 
στην περιφέρεια Almenland 

Η περιφέρεια «Almenland Teichalm – Sommeralm» της Στυρίας που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
Leader+ παράγει άριστης ποιότητας βόειο κρέας από ζώα που εκτρέφονται σε αλπικούς 
βοσκότοπους έκτασης 3.600 εκταρίων. Το Almo, ήτοι το βόδι που εκτρέφεται σε αυτούς τους 
αλπικούς βοσκότοπους, αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν και το προϊόν λαμβάνει πιστοποίηση. Η 
ομάδα τοπικής δράσης (ΟΤΔ) προωθεί την περιφέρεια Almo ως «Genussregion» για τους τουρίστες, 
ενώ στα καλά εστιατόρια και καταστήματα διατίθεται προς πώληση τοπικό βόειο κρέας Almo. Το 
κλειδί της επιτυχίας όλης αυτής της διαδικασίας ήταν η ανοιχτή επικοινωνία με τον τοπικό 
πληθυσμό και η στενή συνεργασία μεταξύ δημοτικών αρχών, γεωργών, παρόχων τουριστικών 
υπηρεσιών, ενός περιφερειακού σφαγείου και της εταιρείας παραγωγής. Το βόειο κρέας πωλείται 
πλέον και σε ειδικά περίπτερα σε περίπου 250 σημεία πώλησης εθνικής αλυσίδας σουπερμάρκετ. 

Ιταλική επαρχία Γκροσέτο – ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη 

Η επαρχία Γκροσέτο στην ύπαιθρο της Τοσκάνης υιοθέτησε δυναμική ολοκληρωμένη προσέγγιση 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης. Οι επισκέψεις αγροτουρισμού στην 
επαρχία Γκροσέτο διπλασιάστηκαν κατά την περίοδο 2000-2007. Ο αγροτικός τουρισμός θεωρείται 
ως δίαυλος προώθησης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, καθώς και της φυσικής και ιστορικής 
κληρονομιάς. Η προστιθέμενη γεωργική αξία παρουσίασε αύξηση κατά 2% περίπου ετησίως. 
Ταυτόχρονα, η έκταση που καλύπτεται από περιφερειακές προστατευόμενες περιοχές αυξήθηκε 
περίπου στο 10% της περιφέρειας, περιλαμβάνοντας 3 περιφερειακά πάρκα και 35 εθνικά 
καταφύγια. Η περιοχή διακρίνεται επίσης για την πλούσια βιοποικιλότητα της χλωρίδας της. 
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Πηγές: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); και http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Παράδειγμα συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο εντοπίζεται στις Κάτω Χώρες όπου 
εφαρμόστηκε το μέτρο της σύναψης συλλογικών συμβάσεων για όσους υπέβαλλαν αίτηση 
για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Σκοπός αυτών των συλλογικών συμβάσεων ήταν να 
βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των γεωργών και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική τους 
ευαισθητοποίηση με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους να παρέχουν 
περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η εν λόγω προσέγγιση 
θεωρήθηκε επίσης ως οικονομικά αποδοτικότερο μέσο επίτευξης των 
γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων. Οι εν λόγω συλλογικές συμβάσεις είχαν πολλαπλά οφέλη 
για τη βιοποικιλότητα, και συγκεκριμένα για τοπικά είδη όπως το χάμστερ και τα πτηνά των 
λειμώνων, καθώς και για τα χαρακτηριστικά του τοπίου (Allen et al, 2012b).  

Τοπικές συμπράξεις – προσέγγιση Leader (δεύτερος πυλώνας) 

Στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader υπάρχουν πολλές δυνατότητες για χρήση ομάδων 
τοπικής δράσης με σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων έργων στον τομέα της κατάρτισης 
γεωργών, την εφαρμογή επωφελούς διαχείρισης της γης σε κλίμακα τοπίου, την ανάπτυξη 
και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης τόπων Natura 2000, και τη χρηματοδότηση διεθνικών 
έργων που αποσκοπούν στη συλλογή γνώσεων για προστατευόμενους οικοτόπους πέραν 
των συνόρων (Cooper et al, 2006). Το πρόγραμμα Leader συμπληρώνει τα 
γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους για την διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος διότι εστιάζει σε δράσεις βαθιά ριζωμένες σε τοπικές εδαφικές 
περιοχές, εξασφαλίζει τη συμμετοχή τοπικών παραγόντων μέσω συμπράξεων, και 
χρηματοδοτεί την κατάρτιση και την καινοτομία. 

Το Leader δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής από τα κράτη μέλη ως σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης μέτρων διαχείρισης που αφορούν το δίκτυο Natura 2000, θα μπορούσε 
όμως να παρέχει ουσιαστικά οφέλη μέσω της προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των 
τοπικών παραγόντων και της ανάπτυξης ολοκληρωμένων έργων που συνδυάζουν τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη χρήση της γης με αειφόρο τρόπο. Για 
παράδειγμα, η Φινλανδία παρείχε μέσω του Leader χρηματοδότηση σε ΜΚΟ για τη 
διαχείριση λειμώνων και υγροτόπων Natura 2000 που δεν ανήκαν σε επαγγελματίες 
γεωργούς (Figeczky et al, 2010). Ορισμένα έργα Leader συνέβαλαν στην ενίσχυση της αξίας 
των τόπων Natura 2000 μέσω καθεστώτων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, ή 
προγραμμάτων για την παραγωγή και την εμπορία ποιοτικών τοπικών γεωργικών 
προϊόντων όπως το βόειο κρέας, υποστηρίζοντας έτσι τα τοπικά γεωργικά συστήματα και 
τους συνδεδεμένους με αυτά ημιφυσικούς οικοτόπους. Δεν υπάρχουν, εντούτοις, πολλά 
στοιχεία για τα πραγματικά επιτεύγματα στο πεδίο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα 
(Beaufoy & Marsden, 2010· Cooper et al, 2006· Redman, 2010), και τα καθεστώτα έχουν 
επικριθεί για την έλλειψη διαφάνειας που τα διακρίνει όσον αφορά τις διαδικασίες και την 
υλοποίηση (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2010), και για την αδυναμία τους να 
συμπεριλάβουν στις ομάδες τοπικής δράσης επαρκή αριθμό εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
περιβάλλοντος (Birdlife International, 2009a· Boccaccio et al, 2009) 

Η προσέγγιση Leader ενσωματώνει συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε τοπικό 
επίπεδο, ανάπτυξη ικανοτήτων και στοχευμένη διαχείριση, και για τον λόγο αυτόν έχει 
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πολλές δυνατότητες να ωφελήσει τη βιοποικιλότητα. Το μέτρο84 επιτρέπει στις ομάδες 
τοπικής δράσης (ΟΤΔ) Leader να εκτελούν καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τη 
διαχειριστική αρχή, παρέχοντας έτσι δυνατότητες υλοποίησης στοχευμένων 
περιβαλλοντικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο, τα οποία συνδέονται ενδεχομένως με 
θεματικά υποπρογράμματα. Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού έχει 
αναγνωριστεί ότι η δημιουργία ικανοτήτων είναι καίριας σημασίας για την προσέγγιση 
Leader, και το εν λόγω μέτρο καλύπτει πλέον το κόστος ενός συνόλου εργαλείων εκκίνησης 
Leader, και επιπλέον της δημιουργίας ικανοτήτων, της κατάρτισης και της δικτύωσης. 

Η προσέγγιση Leader παρέχει μεγαλύτερο βαθμό τοπικής αυτονομίας και ευελιξίας για την 
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων σε σύγκριση με τη 
συμβατική παροχή στήριξης «από την κορυφή προς τα κάτω» μέσω του ΕΓΤΑΑ. Η 
πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους του προγράμματος Leader είναι δυνατή σε ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων από τον αγροτικό κλάδο και επομένως το πρόγραμμα παρέχει 
περισσότερες ευκαιρίες. Στο μέλλον, τα έργα Leader μπορούν ενδεχομένως να είναι 
περισσότερο στοχευμένα στους στόχους των περιοχών Natura 2000, ιδίως όπου το Leader 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα μέτρα διαχείρισης της γης για την υλοποίηση 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων. Η νέα θεματική δομή του ΕΓΤΑΑ ενθαρρύνει 
περισσότερο τις ομάδες του Leader να συμμετέχουν σε δραστηριότητες διαχείρισης της 
γης, σε αντίθεση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δραστηριότητες 
που αναπτύσσονταν μέσω του Leader περιορίζονταν ενίοτε στην υλοποίηση μέτρων του 
τρίτου άξονα. Τα μέτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη και τη βελτίωση 
της κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας της γεωργίας σε περιοχές Natura 2000 μέσω της 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων υψηλής αξίας σε τοπικό επίπεδο, του αγρο-οικο-
τουρισμού, ή άλλων πρωτοβουλιών όπως παροχή εκπαιδευτικών ή πολιτιστικών 
υπηρεσιών. Ο ήπιος τουρισμός σε γεωργικές περιοχές Natura 2000 μπορεί να αποτελέσει 
σημαντική κινητήρια δύναμη της τοπικής οικονομίας και καταλύτη για την ανάπτυξη 
τοπικών αγορών για υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα Natura 2000, όπως επίσης και 
για την αναβίωση άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Καίριας σημασίας 
μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διαδικασία σχεδιασμού της διαχείρισης 
των περιοχών Natura 2000, στην οποία ενσωματώνονται οι απαιτήσεις των διαφόρων 
ομάδων χρηστών, όπως π.χ. αναψυχή, τουρισμός και τοπικές επιχειρήσεις, από κοινού με 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ειδών και των οικοτόπων.  

Δύο παραδείγματα που δείχνουν με ποιους τρόπους μπορούν το πρόγραμμα Leader και οι 
ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) να στηρίξουν τις εγκάρσιες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες 
που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ενότητας προέρχονται από την περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 της Πολωνίας. Η ΟΤΔ Kraina Łęgów Odrzańskich παρείχε 
στήριξη σε μικρά τοπικά έργα με στόχο τη διατήρηση και προστασία βαλτότοπων και 
υγρότοπων σε προστατευόμενες περιοχές, και συγκεκριμένα σε περιοχές που βρίσκονταν 
μέσα σε τόπους Natura 2000. Στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων συμμετείχαν 
ντόπιοι πολίτες. Η ΟΤΔ Wrzosowa Kraina ασχολήθηκε με τη διατήρηση και την προστασία 
τοπικής περιοχής περιβαλλοντικής σημασίας όπου φυτρώνουν ρείκια. Η συγκεκριμένη ΟΤΔ 
αναπτύσσει δραστηριότητες κατάρτισης, παροχής σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και επικοινωνιακής προβολής για την προστασία της περιοχής. Στηρίζει επίσης τον τοπικό 
τουρισμό μέσω της δημιουργίας μονοπατιών στην περιοχή. Παρότι οι δύο αυτές τοπικές 

                                                      
84 COM(2011) 627 final/3 άρθρα 42-45 
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πρωτοβουλίες εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη για τα τοπικά περιβάλλοντα, οι 
περισσότερες ΟΤΔ στην Πολωνία δεν εστιάζουν στην προστασία της φύσης. Το δίδαγμα 
που αντλείται από την εν λόγω περίοδο προγραμματισμού στην Πολωνία είναι ότι το 
πρόγραμμα Leader πρέπει να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα για την προστασία και τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

5.12   Άλλα ταμεία της ΕΕ για το δίκτυο Natura 2000 

Πρόγραμμα LIFE  

Το πρόγραμμα LIFE, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το κύριο 
χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Αν και 
είναι μικρό ταμείο, παρέχει καταλυτικής σημασίας χρηματοδότηση σε έργα βέλτιστων 
πρακτικών ή επίδειξης τα οποία καλούνται στη συνέχεια να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Το πρόγραμμα LIFE για την περίοδο 2014-2020 χωρίζεται 
σε δύο υποπρογράμματα, ένα με θέμα το περιβάλλον και ένα με θέμα τη δράση για το 
κλίμα85. Το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» περιλαμβάνει τρεις τομείς προτεραιότητας: 
περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων· φύση και βιοποικιλότητα· και περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το LIFE παρέχει κυρίως επιχορηγήσεις δράσης για τη 
χρηματοδότηση έργων που υλοποιούνται κατόπιν ετήσιων προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων, αλλά μπορεί να παρέχει και λειτουργικές επιχορηγήσεις σε μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος ή της 
δράσης για το κλίμα. 

Το πρόγραμμα LIFE έχει συμβάλει καθοριστικά στη χρηματοδότηση της σύστασης του 
δικτύου Natura 2000 και της έναρξης της διαχείρισής του (COWI, 2009). Το πρόγραμμα LIFE 
είναι στρατηγικής σημασίας για το δίκτυο Natura 2000, διότι χρηματοδοτεί πολύ 
συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα διατήρησης, τα οποία είναι δυσκολότερο να 
χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές της ΕΕ, όπως παρακολούθηση και επίβλεψη, 
καθορισμό και θέσπιση τεχνικών διαχείρισης, και διαχείριση κινδύνων σε τόπους Natura 
2000 (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Η χρηματοδότηση μέσω του 
προγράμματος LIFE είναι ιδιαίτερα σημαντική για τόπους όπου έχει εγκαταλειφθεί η 
διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο σχεδιασμός 
της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές (Kettunen et al, 2011).  

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος LIFE είναι να παρέχει παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών. Συνεπώς, υπό εξέλιξη δραστηριότητες διαχείρισης οι οποίες δεν είναι πιθανό 
να θεωρηθούν ως «βέλτιστη πρακτική» μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να χάνεται η θετική επίδραση του έργου αν η κατάλληλη 
διαχείριση δεν υποστηριχθεί από άλλες πηγές, ιδίως δε από γεωργοπεριβαλλοντικά 
καθεστώτα, μετά το πέρας του έργου (COWI, 2009). Η ανάπτυξη γεωργοπεριβαλλοντικών 
καθεστώτων για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 αποτελεί επομένως προτεραιότητα 
του προϋπολογισμού του προγράμματος LIFE (European Commission, 2003). Πολλά έργα 

                                                      
85 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 
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αποκατάστασης που αφορούν το δίκτυο Natura 2000 έχουν συνδυάσει με επιτυχία 
χρηματοδοτικά κονδύλια του προγράμματος LIFE με την ανάπτυξη γεωργοπεριβαλλοντικής 
χρηματοδότησης σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη οικονομική 
στήριξη (WWF & IEEP, 2009).   

Για τη διάθεση κονδυλίων μέσω του LIFE απαιτείται συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 60%, 
όμως για έργα που αφορούν οικοτόπους και είδη προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000 
διατίθεται συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 75%. Επιβάλλεται επομένως η εξεύρεση 
χρηματοδότησης από άλλες πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος κανονισμός που διέπει το 
πρόγραμμα LIFE δίνει έμφαση στην ενεργοποίηση συνεργιών με άλλες πολιτικές και 
ταμεία, καθώς και στη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως, μεταξύ άλλων, 
κοινή χρηματοδότηση ολοκληρωμένων έργων που υλοποιούνται σε εκτεταμένη εδαφική 
κλίμακα. Τα έργα αυτά σχεδιάζονται με στόχο την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής και την καλύτερη ενσωμάτωση των στόχων των εν λόγω πολιτικών σε 
άλλους τομείς πολιτικής. Στο μέλλον, θα είναι ολοένα και πιο σημαντικό να επιδεικνύονται 
τα προστιθέμενα οφέλη των έργων που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος LIFE: τον 
Ιούνιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε εξωτερική και ανεξάρτητη ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προγράμματος LIFE, ενώ από το 2018 οι εθνικές κατανομές θα 
καταργηθούν σταδιακά και τα έργα θα επιλέγονται σε όλη την ΕΕ με βάση την αξία τους.  

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία: Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και 
Κοινωνικό Ταμείο 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ του 
κεντρικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο γενικός στόχος των εν λόγω ταμείων είναι η 
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης περιφερειών, τομέων και κοινωνικών 
ομάδων της ΕΕ που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μέσω της μείωσης των περιφερειακών 
ανισοτήτων και της στήριξης της διαρθρωτικής ανάπτυξης και της προσαρμογής των 
περιφερειακών οικονομιών (Farmer, 2011). Για την περίοδο 2014-2020, τα ταμεία είναι 
προσανατολισμένα στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου 
προγράμματος δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και άλλων συναφών στρατηγικών και 
σχεδίων της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους 11 
θεματικούς στόχους του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων (βλ. ενότητα 5.1).   

Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαίο να καταδειχθούν τα ευρύτερα οφέλη των 
επενδύσεων στη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000, όπως η σύνδεση 
δραστηριοτήτων διατήρησης της βιοποικιλότητας με οφέλη σε επίπεδο δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας (ιδίως για μικρές επιχειρήσεις), άλλα κοινωνικά οφέλη, η οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος ή η 
αποδοτικότητα των πόρων (μέσω οικοσυστημικών υπηρεσιών και πράσινων υποδομών). 
Για παράδειγμα, οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, καθώς και περί ενίσχυσης της 
θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, σχετίζονται 
άμεσα με τη γεωργική γη του δικτύου Natura 2000. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα στοιχεία 
και κατευθυντήριες γραμμές που καταδεικνύουν τα εν λόγω οφέλη του δικτύου Natura 
2000 (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ακολούθως). 
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων 
για τη βιοποικιλότητα, ιδίως δε στο πλαίσιο του στόχου της διατήρησης και προστασίας 
του περιβάλλοντος και της προαγωγής της αποδοτικής χρήσης των πόρων, μεταξύ άλλων, 
μέσω της φυσικής κληρονομιάς, του δικτύου Natura 2000 και των πράσινων υποδομών86. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων με 
στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας που σχετίζονται με το δίκτυο Natura 2000 
και τις μικρές επιχειρήσεις. 

Τα ταμεία προβλέπουν επίσης τη διάθεση χρηματοδοτικών κονδυλίων για προγράμματα 
διεθνικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας που μπορούν να ωφελήσουν 
τους τόπους και τα είδη του δικτύου Natura 2000, όπως π.χ. ανάπτυξη οικοτουριστικών 
περιοχών και προστασία, αποκατάσταση και διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών, 
παράκτιων ζωνών, θαλάσσιων πόρων και υγροτόπων. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 
μπορούν να παρέχουν σημαντική χρηματοδότηση για δράσεις αποκατάστασης, 
διατήρησης, διαχείρισης και παρακολούθησης του δικτύου Natura 2000 (European 
Commission, 2011) (βλ. πλαίσιο 5.8). Η χρηματοδότηση θα μπορούσε επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνίας, κατάρτισης και εκπαίδευσης στους τόπους Natura 2000. 

Επισημαίνεται ότι οι ευκαιρίες που προσδιορίζονται σε επίπεδο ΕΕ (ήτοι, οι ευκαιρίες 
δυνάμει διαφόρων κανονισμών και άρθρων) είναι απλώς ενδεικτικές. Οι χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες για κάθε διαρθρωτικό ταμείο καθορίζονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Είναι δε ζωτικής σημασίας οι 
χρηματοδοτικές προτεραιότητες για το δίκτυο Natura 2000 να καθορίζονται με προσήκοντα 
τρόπο στα εν λόγω προγράμματα ώστε να εξασφαλίζεται η διάθεση των χρημάτων. Κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να παραπέμπει στο πλαίσιο δράσης προτεραιότητας του 
αντίστοιχου κράτους μέλους για το δίκτυο Natura 2000. Υπάρχουν διαθέσιμες 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους τρόπους προσήκουσας συμπερίληψης των 
προτεραιοτήτων για το δίκτυο Natura 2000 στα επιχειρησιακά προγράμματα (για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. ακολούθως).  

Οι περισσότερες περιφέρειες και τα περισσότερα κράτη μέλη συμπεριέλαβαν τη 
βιοποικιλότητα ως προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα για την περίοδο 
2007-2020, και διέθεσαν κάποια κονδύλια μέσω του ΕΤΠΑ για την προστασία της φύσης 
και το δίκτυο Natura 2000 (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). Ωστόσο, από την 
ανάλυση της περιόδου χρηματοδότησης 2007-2013 προκύπτει ότι δεν αξιοποιήθηκαν 
πλήρως οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας που παρέχονταν μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων (Kettunen et al, 2011). Γενικά, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν 
ποσοτικά οι πόροι που δαπανήθηκαν για το δίκτυο Natura 2000 και ο αντίκτυπος που είχαν 
στη βιοποικιλότητα (Kettunen et al, 2011).  

Σημαντικοί περιορισμοί όσον αφορά την αξιοποίηση των διαρθρωτικών και περιφερειακών 
ταμείων της ΕΕ για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 είναι ο μεγάλος κόπος που 

                                                      
86 Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/289-
302 
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απαιτείται για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και η μακρά αναμονή έως τη διάθεση 
των κονδυλίων. Γενικά, η πρόσβαση στα κονδύλια των εν λόγω ταμείων είναι δυνατή μόνο 
για έργα μεγάλης κλίμακας.  

 

 

5.13 Αγορακεντρικά μέσα και καινοτόμα μέσα 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται διάφορα μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης με σκοπό τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000 
και/ή την αύξηση της οικονομικής βιωσιμότητας της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000. 
Οι εν λόγω πρωτοβουλίες λαμβάνουν συχνά χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω ενός ή 
περισσοτέρων εκ των μέτρων που περιγράφηκαν ανωτέρω, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
θέσπιση των συναφών καθεστώτων. Υπάρχουν και διάφορα άλλα πιθανά μέτρα μέσω των 
οποίων η δημόσια χρηματοδότηση και/ή οι δράσεις πολιτικής μπορούν δυνητικά να 
τονώσουν την αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας, συχνά σε 
συνδυασμό με δημόσια χρηματοδότηση, για παράδειγμα από μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς (π.χ. ΜΚΟ, ιδρύματα), φιλανθρωπικές δωρεές από εταιρείες, ή από αγροτικές 
κοινότητες (Kettunen et al, 2011). Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες για 
μικροχρηματοδότηση τοπικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως πρωτοβουλίες απευθείας εμπορικής 
προώθησης. Η προστιθέμενη αξία που προσδίδουν οι επισκέπτες και οι τουρίστες στους 

Πλαίσιο 5.8 - Η χρήση πόρων του ΕΤΠΑ για παράκτιους οικοτόπους Natura 2000 κατά 
την περίοδο 2007-2013 

Παράδειγμα πρωτοποριακής αξιοποίησης πόρων του ΕΤΠΑ για τη διαχείριση περιοχών Natura 2000 
αποτελεί το έργο με θέμα την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του ποταμού Βέζερ, το 
οποίο αφορούσε τις εκβολές του ποταμού Βέζερ, με τους 3 ΤΚΣ και τις 3 ΖΕΠ του, και τις πόλεις Βρέμη και 
Μπρεμερχάφεν. Στο πλαίσιο του έργου (2010-2013) καταρτίστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης με 
υψηλού επιπέδου δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, και αποκαταστάθηκαν πολλοί οικότοποι και πολλά 
είδη στις εκβολές του ποταμού. Οι πόροι του ΕΤΠΑ διατέθηκαν μέσω της προτεραιότητας 2 «Ενεργοποίηση 
της αστικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής», για δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να επανέλθουν οι 
όχθες του ποταμού στη φυσική τους κατάσταση και να βελτιωθούν οι ευκαιρίες αναψυχής, καθώς και για 
δραστηριότητες αποκατάστασης και διαχείρισης της λεκάνης του ποταμού.  

Το έργο Natureship που χρηματοδοτήθηκε μέσω της πρωτοβουλίας Interreg του ΕΤΠΑ (Φινλανδία, 
Σουηδία, Εσθονία και Λετονία) και υλοποιήθηκε από το 2009 ως το 2013 έδωσε έμφαση σε μια καινούργια 
προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση παραδοσιακών αγροτικών τοπίων κατά μήκος 
της ακτογραμμής της Βαλτικής. Στόχος του έργου ήταν η εξεύρεση επωφελών λύσεων για τη φύση, την 
προστασία των υδάτων, τους τοπικούς γεωργούς και επιχειρηματίες, αλλά και τους κατοίκους, με βάση τον 
ολοκληρωμένο αειφόρο παράκτιο σχεδιασμό και με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Natura 2000.  

Το έργο TIDE (Ανάπτυξη ποταμών υποκείμενων σε παλίρροια) (2010-2013), το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
μέσω της πρωτοβουλίας Interreg IV B του ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Βόρεια Θάλασσα, 
αφορούσε τις εκβολές των ποταμών Έλβα (Γερμανία), Χάμπερ (Αγγλία), Σκάλδη (Βέλγιο και Κάτω Χώρες) 
και Βέζερ (Γερμανία). Στόχος του έργου TIDE ήταν η ανάπτυξη εργαλείων για την ενσωμάτωση του 
σχεδιασμού στην τοπική πολιτική, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εκπλήρωση των απαιτήσεων Natura 
2000 και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, και προσδιορίζοντας τις σημαντικότερες οικοσυστημικές 
υπηρεσίες στις εκβολές κάθε ποταμού και τα συναφή οφέλη. Στο πλαίσιο του έργου εφαρμόστηκαν 
διάφορα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης των οικοτόπων στις εκβολές των ποταμών όπως, μεταξύ 
άλλων, των παράκτιων ελών στα οποία έβοσκαν ζώα. 

Πηγή: Hjerp et al, 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, 
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,  

http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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τόπους του δικτύου Natura 2000 θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα 
μέσω έργων ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης και διατήρησης. Επιβάλλεται δε να ληφθεί 
υπόψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει γενικά να μπορούν να στηριχθούν στα θεμέλια που 
έχουν διαμορφωθεί από το βασικό πλαίσιο πολιτικής και τα βασικά μέτρα δημόσιας 
χρηματοδότησης της διαχείρισης της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 που 
περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες, και όχι να θεωρούνται ως εναλλακτικές 
λύσεις. 

Καθεστώτα πληρωμών για οικοσυστημικές υπηρεσίες 

Τα καθεστώτα πληρωμών για οικοσυστημικές υπηρεσίες είναι ρυθμίσεις στο πλαίσιο των 
οποίων οι δικαιούχοι των οικοσυστημικών υπηρεσιών πληρώνουν τους παρόχους των εν 
λόγω υπηρεσιών για τη διατήρησή τους (ten Brink, 2011). Οι πληρωμές μπορούν επομένως 
να παρέχουν κίνητρο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της γεωργικής 
βιοποικιλότητας και των οικοτόπων με γνώμονα τη διατήρηση (ή, ενδεχομένως, την 
αύξηση) των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών. Συνήθεις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες τις οποίες στηρίζουν τα καθεστώτα ΠΟΥ εκ σχεδιασμού είναι η ποιότητα των 
υπόγειων υδάτων, η ποιότητα των ποτάμιων υδάτων (μέσω του περιορισμού της απορροής 
θρεπτικών στοιχείων και της διάβρωσης του εδάφους) και η παγίδευση του διοξειδίου του 
άνθρακα. Τα καθεστώτα ΠΟΥ μπορούν να λειτουργήσουν μεταξύ διαχειριστών γης ή 
γεωργών και δημόσιων φορέων (όπως δημοτικές εταιρείες ύδρευσης) ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων (όπως ζυθοποιείων), και μπορούν να εφαρμόζονται σε τοπικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, ή σε εθνική κλίμακα. Ως 
καθεστώτα ΠΟΥ λογίζονται και διάφοροι άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης και καταβολής 
ενισχύσεων όπως, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα, εθελοντικές αγορές και μέτρα 
εκτεταμένης δημόσιας χρηματοδότησης όπως γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα, όμως 
στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά μόνο στα συστήματα ΠΟΥ που βασίζονται σε 
άμεσες ενισχύσεις μεταξύ δικαιούχων και παρόχων. 

Στα καθεστώτα ΠΟΥ έχει ασκηθεί κάποιες φορές η κριτική ότι αποτελούν συγκεκαλυμμένες 
επιδοτήσεις με στόχο την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τα υφιστάμενα πρότυπα και 
νομοθετήματα τα οποία οι διαχειριστές γης και οι γεωργοί θα πρέπει να πληρούν χωρίς 
πρόσθετες ενισχύσεις, όπως μέτρα διαχείρισης για τον περιορισμό των εκπομπών νιτρικών. 
Καίριας σημασίας για την επιτυχημένη εφαρμογή καθεστώτων ΠΟΥ στην Ευρώπη είναι 
επομένως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες που διασφαλίζουν: 

 ότι ο σχεδιασμός του καθεστώτος βασίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες για την 
υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τη χρήση γης και τις οικοσυστημικές 
υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται η υπερεκτίμηση της απειλής για το περιβάλλον· 

 τη συμμετοχή στο καθεστώς όλων των βασικών ενδιαφερομένων· 

 τη σύνδεση των πληρωμών με τακτική και διαφανή παρακολούθηση δεικτών οι 
οποίοι μετρούν με κατάλληλο τρόπο τη βελτίωση της/των οικοσυστημικής/-ών 
υπηρεσίας/-ιών· 

 τη μη χρησιμοποίηση του καθεστώτος για πληρωμές που αφορούν πρακτικές 
διαχείρισης οι οποίες θα έπρεπε να υλοποιούνται για την εκπλήρωση νομικών 
υποχρεώσεων· 
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 την προσαρμογή του καθεστώτος κάθε φορά που οι υφιστάμενοι κανονισμοί και 
κανόνες καθίστανται αυστηρότεροι· 

 τη μη υπονόμευση του καθεστώτος από αντικρουόμενες πολιτικές και κανονισμούς 
που οδηγούν στην υποβάθμιση των οικοσυστημικών υπηρεσιών. 

Για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή των εν λόγω καθεστώτων, απαιτείται διαφάνεια, 
αξιοπιστία (π.χ. όσον αφορά τις πληρωμές), αποδοχή αξιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
εμπιστοσύνη και ανάληψη ισχυρής δέσμευσης από όλους τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους. Στην πράξη, τα καθεστώτα ΠΟΥ θα μπορούν να ανακόψουν την 
υποβάθμιση ή την απώλεια των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας μόνο 
εάν είναι ενσωματωμένα σε μια ευρύτερη δέσμη ποικίλων μέσων πολιτικής που αφορούν 
το σύνολο των οικοσυστημικών υπηρεσιών μιας περιοχής (ten Brink, 2011). 

Τα καθεστώτα πληρωμών για οικοσυστημικές υπηρεσίες πλην των καθεστώτων 
εκτεταμένης δημόσιας χρηματοδότησης δεν είναι ακόμη πολύ διαδεδομένα, όμως η 
επιτυχία ορισμένων καθεστώτων καταδεικνύει ότι έχουν μεγάλες δυνατότητες να 
συμβάλουν στη στήριξη και τη βελτίωση της διαχείρισης της γεωργικής γης του δικτύου 
Natura 2000. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα αειφόρου διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών (SCaMP)87, που αναπτύχθηκε από εταιρεία ύδρευσης του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
συνεργασία με τη Βρετανική Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών (RSPB), 
εφαρμόζει καθεστώς πληρωμής για οικοσυστημικές υπηρεσίες με στόχο τη διατήρηση της 
βοσκής σε ορεινό ρεικότοπο. Η εταιρεία ύδρευσης ωφελείται από τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων μέσω του περιορισμού της διάβρωσης των τυρφωδών εδαφών από 
την καύση και την υπερβόσκηση (βλ. την εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη στο παράρτημα 
Ε για περισσότερες λεπτομέρειες). 

Αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και προστασία πλούσιων σε άνθρακα 
οικοτόπων 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη λειτουργούν πλέον εθελοντικά και νομοθετικά κατοχυρωμένα 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που 
σημαίνει ότι το αποθηκευμένο διοξείδιο του άνθρακα, εφόσον ελεγχθεί, θα μπορούσε να 
έχει οικονομική και εμπορεύσιμη αξία (Worrall et al, 2009). Αυτό σημαίνει ότι θα 
μπορούσαν να προκύψουν νέες ροές εσόδων για τη διαχείριση της γης. Τα κράτη μέλη της 
ΕΕ πρέπει πλέον να καταγράφουν τις εκπομπές/απορροφήσεις που οφείλονται σε 
δραστηριότητες χρήσης της γης, αλλαγής στη χρήση της γης και δασοκομικές 
δραστηριότητες (LULUCF) στους εθνικούς προϋπολογισμούς άνθρακα που καταρτίζουν, 
πρακτική που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την ενίσχυση της προστασίας 
πλούσιων σε άνθρακα οικοτόπων. Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένοι οικότοποι πλήττονται 
σοβαρά τόσο από την αλλαγή στη χρήση της γης όσο και από την κλιματική αλλαγή (Holden 
et al, 2007; Reed et al, 2009).  

Βάλτοι και χερσότοποι σε άθικτα τυρφώδη εδάφη θα μπορούσαν να ωφεληθούν από 
χρηματοδότηση προερχόμενη από συστήματα αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Στο πλαίσιο μελέτης που εκπονήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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μοντελοποίηση των οφελών όσον αφορά τον άνθρακα από στοχευμένες παρεμβάσεις 
διαχείρισης σε ορεινούς τυρφώνες. Η μελέτη κατέληξε στην εκτίμηση ότι, με βάση τις 
τωρινές δαπάνες αποκατάστασης των τυρφώνων και την αξία των αντισταθμίσεων των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ίσως το 51% αυτών των ορεινών περιοχών στις οποίες 
έγινε εκτίμηση οφέλους όσον αφορά τον άνθρακα μπορούν να παρουσιάσουν κέρδη από 
την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε βάθος 30ετίας (Worrall et al, 
2009). Το ποσοστό αυτό εξαρτάται, πάντως, σε μεγάλο βαθμό από την τιμή του διοξειδίου 
του άνθρακα που χρησιμοποιείται. 

Περισσότερες πληροφορίες 

 Εγχειρίδιο οδηγιών χρηματοδότησης περιοχών Natura 2000 για την περίοδο 2007-
2013 (η έκδοση για την περίοδο 2014-2020 θα είναι διαθέσιμη σύντομα) στον 
δικτυακό τόπο 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012), Οδηγός χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης που περιέχει 
προγράμματα και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία συνιστούν «βέλτιστες 
πρακτικές» http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013) Social and Economic Benefits of Protected Areas: 
An Assessment Guide. Routledge. 

 Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under 
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Έκθεση που συντάχθηκε για 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ινστιτούτο 
Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP), Λονδίνο, 2011: 
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

 

Τι περιλαμβάνει το παρόν κεφάλαιο; 
 
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παράσχει καθοδήγηση όσον αφορά τη διαδικασία 
σχεδιασμού, χρηματοδότησης και στήριξης γεωργικών συστημάτων και κοινοτήτων από τις 
οποίες εξαρτάται η διατήρηση σημαντικών ειδών και οικοτόπων Natura 2000. Εστιάζει στον 
πρώτο και δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, που αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης, 
διατυπώνοντας συστάσεις για κάθε στάδιο της διαδικασίας.  
 

 

6.1 Στρατηγικός σχεδιασμός και ιεράρχηση στόχων διατήρησης και χρηματοδότησης 

Συστάσεις:  

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ, αφενός, των αρμόδιων αρχών για 
την προστασία της φύσης και τη γεωργία και, αφετέρου, των οικείων 
ενδιαφερόμενων παραγόντων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά 
το δίκτυο Natura 2000  

 Θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες για τη 
διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών που εξαρτώνται από τη γεωργική γη 
του δικτύου Natura 2000. 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας (ΠΔΠ) ως βάση 
για την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης του δικτύου Natura 
2000 στο ΕΓΤΑΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.  

   Θα πρέπει να ληφθεί εγκαίρως μέριμνα για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης των 
στόχων και των χρηματοδοτικών αναγκών του Natura 2000 της περιόδου 2014-2020 
από το ΕΓΤΑΑ και τα άλλα ταμεία της ΕΕ στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης που 
υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή από το εκάστοτε κράτος μέλος. 

 

Διασφάλιση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για το δίκτυο Natura 2000 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι καίριας σημασίας για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
διατήρησης και των χρηματοδοτικών αναγκών της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 
πριν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Αυτό είναι σημαντικό 
διότι οι χρηματοδοτικοί πόροι είναι περιορισμένοι, η διατήρηση της βιοποικιλότητας 
καλείται να ανταγωνιστεί πολλούς άλλους στόχους, και οι προτεραιότητες για εθνική και 
ενωσιακή χρηματοδότηση καθορίζονται στα πρώτα στάδια της διαδικασίας 
προγραμματισμού. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά τη γεωργική γη 
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του δικτύου Natura 2000 θα πρέπει να γίνεται συνεργατικά και να εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή τόσο των περιβαλλοντικών και γεωργικών αρχών όσο και των βασικών 
ενδιαφερόμενων παραγόντων. 

Τα βασικά στάδια στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, και εξασφάλισης 
χρηματοδότησης περιγράφονται ακολούθως. 

Καθορισμός σαφών στόχων διατήρησης για τη γεωργική γη του δικτύου Natura 2000 

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού θα πρέπει να καθορίζονται σαφείς στόχοι 
διατήρησης και προτεραιότητες σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση διατήρησης σημαντικών γεωργικών οικοτόπων και ειδών, τη 
σημασία τους για τη χώρα ή την περιφέρεια, και άλλες συναφείς πτυχές. Είναι σημαντικό 
να παρέχεται στήριξη σε ήδη υπάρχοντα γεωργικά συστήματα που συμβάλλουν στην 
προστασία της ποιότητας των οικοτόπων, και όχι μόνο στις εκτάσεις γεωργικής γης του 
δικτύου Natura 2000 που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από πιέσεις για εντατικοποίηση ή 
εγκατάλειψη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης οικοτόπων και ειδών που προκύπτει από τις υποβαλλόμενες 
εκθέσεις δυνάμει του άρθρου 17, και τα στοιχεία για τους δείκτες πίεσης όπως, μεταξύ 
άλλων, οι δείκτες που σχετίζονται με τον κίνδυνο εγκατάλειψης. 

Ο καθορισμός των στόχων διατήρησης μπορεί να γίνεται σε περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο, και στη συνέχεια οι στόχοι να προσαρμόζονται σε επίπεδο τόπου, ήτοι των τόπων 
Natura 2000 όπου απαντούν οι οικότοποι και τα είδη που αποτελούν αντικείμενο των εν 
λόγω στόχων (βλ. επίσης ενότητα 3.1 σχετικά με τον καθορισμό των στόχων διατήρησης). 
Απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση 
διατήρησης και την εκάστοτε κατάσταση της γεωργικής γης: από τη διατήρηση των 
υφιστάμενων γεωργικών συστημάτων και πρακτικών μέχρι την αποκατάσταση οικοτόπων 
και την επαναφορά της διαχείρισης σε εγκαταλελειμμένη γη.  

Δεν χρειάζονται όλοι οι τόποι σχέδιο διαχείρισης τόπου (οι προσεγγίσεις δε που υιοθετούν 
τα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τον σχεδιασμό της διαχείρισης τόπων Natura 2000 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους), πρέπει όμως πάντοτε να καθορίζονται τα αναγκαία 
μέτρα διατήρησης για όλες τις ειδικές ζώνες διατήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους (βλ. ενότητα 3.2). Είναι σημαντικό να προσδιορίζεται η 
κατάσταση των γεωργικών οικοτόπων και ειδών, καθώς και οι στόχοι διατήρησης, και να 
παρέχονται οδηγίες για τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης. Είναι η δυνατή η 
χρήση χρηματοδοτικών πόρων μέσω των ΠΑΑ για τη στήριξη της διαδικασίας κατάρτισης 
και επικαιροποίησης των σχεδίων και των διαδικασιών διαχείρισης τόπων Natura 2000 (βλ. 
ενότητα 5.8). 

Τα μέτρα πρέπει να αφορούν στοχευμένα τις σωστές περιοχές και να εφαρμόζονται σε 
επαρκή έκταση ούτως ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση και η ενίσχυση επαρκώς 
συνεκτικού οικοτόπου προκειμένου να μπορούν τα είδη να διατηρήσουν ή και να 
αυξήσουν τον βιώσιμο πληθυσμό τους (Whittingham, 2007). Συνεπώς, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχία της διατήρησης μακροπρόθεσμα, δεν αρκεί ενδεχομένως τα 
καθεστώτα να στοχεύουν μόνο τις περιοχές όπου απαντούν επί του παρόντος πληθυσμοί 
(RSPB & Birdlife International, 2011).  
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Ενσωμάτωση των στόχων διατήρησης της γεωργικής γης Natura 2000 σε συναφείς 
στρατηγικές πολιτικές και συναφή στρατηγικά προγράμματα και εξασφάλιση 
κατάλληλης χρηματοδότησης 

Είναι καίριας σημασίας να προσδιοριστούν οι οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της 
διαχείρισης της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 και να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη οικονομική επιβίωση των γεωργικών συστημάτων από τα οποία 
εξαρτώνται. Ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων διατήρησης στα σχέδια διαχείρισης 
και σε άλλα μέσα είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας.  

Τα πλαίσιο δράσης προτεραιότητας των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση περιοχών 
Natura 2000 θα πρέπει να καθορίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες, τα μέτρα που 
απαιτούνται για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και τα χρηματοδοτικά μέσα που 
μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων (βλ. 
ενότητα 3.3). Για την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης από την ΕΕ για την περίοδο 2014-
2020 απαιτείται έγκαιρη ανάληψη δράσης πριν από την κατάρτιση των συναφών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Στο σχήμα 6.1 απεικονίζεται ο κύκλος προγραμματισμού 
για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020. Κάποιες χώρες έχουν 
αναπτύξει ήδη ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των χρηματοδοτικών 
αναγκών Natura 2000 σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ συναφή προγράμματα όπως, 
μεταξύ άλλων τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (βλ. πλαίσιο 6.1). 

Σχήμα 6.2.  Τυπικός κύκλος προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης 

Προγραμματισμός

Σύμφωνα εταιρικής σχέσης ανάμεσα 
στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή
Σχεδιασμός ΠΑΑ

Εκ των προτέρων εκτίμηση και 
προϋποθέσεις

Συνέπεια και συνοχή με άλλα στοιχεία 
της ΚΓΠ

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Πόροι υλοποίησης
Οργανισμός πληρωμών

Παροχή συμβουλών και κατάρτισης 
/ 

Υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών
Ανάγκες σε στοιχεία και 

πληροφορίες

Υλοποίηση 
προγράμματος

Παρακολούθηση 
και αξιολόγηση

ΚΠΠΑ και Πλαίσιο Επιδόσεων
Εκ των υστέρων αξιολογήσεις

Εθνικά προγράμματα 
παρακολούθησης
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Η ενσωμάτωση των στόχων της πολιτικής Natura 2000 στις περιφερειακές στρατηγικές 
αειφόρου ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική. Οι γεωργικές κοινότητες που βρίσκονται σε 
τόπους Natura 2000 μπορούν επίσης να επωφεληθούν από πρωτοβουλίες όπως ο 
οικοτουρισμός, η αξιοποίηση γεωργικών προϊόντων που προέρχονται από γεωργική γη του 
δικτύου Natura 2000, τα σήματα ποιότητας, και η στήριξη δομών απευθείας προώθησης 
των προϊόντων. Σε κάποιες περιπτώσεις, αγορακεντρικά καθεστώτα που εφαρμόζουν 
πληρωμές για οικοσυστημικές υπηρεσίες έχουν δείξει ότι διαθέτουν δυνατότητες να 
στηρίξουν τη διαχείριση της διατήρησης. Η μακροπρόθεσμη προστασία της 
βιοποικιλότητας του δικτύου Natura 2000 προϋποθέτει ενδεχομένως επίσης την αναβίωση 
του πολιτιστικού και κοινωνικού κεφαλαίου, μέσα από την αξιοποίηση των 
περιβαλλοντικών αξιών, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων για 
καινοτομία που διαθέτουν οι γεωργικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τρόποι αναγνώρισης της εμπειρογνωσίας των 
διαχειριστών γης σε θέματα οικολογίας μέσω δραστηριοτήτων απονομής βραβείων και 
δημόσιας προβολής, καθώς και τρόποι ενθάρρυνσης της σύστασης γεωργικών 
συνεταιρισμών ή ενώσεων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των τόπων Natura 2000 και 
την αποκόμιση πρόσθετων οφελών. Στο σχήμα 6.1 απεικονίζονται τα ευρύτερα οφέλη που 
έχει για τη διατήρηση του δικτύου Natura 2000 η υιοθέτηση προσέγγισης με βάση τις 
τοπικές κοινότητες. 

Σχήμα 6.1 Θετικές συνεργίες και οφέλη που μπορούν να αποκομιστούν από τη διατήρηση 
της γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000. (Βάσει του Mantino, 2011). 
 

Πλαίσιο 6.1 Ένταξη περιοχών Natura 2000 σε χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ  

Το σλοβενικό «Πρόγραμμα διαχείρισης τόπων Natura 2000 2007-2013» είναι αξιοσημείωτο 
παράδειγμα ολοκληρωμένης, σε εθνικό επίπεδο, προσέγγισης όσον αφορά τον σχεδιασμό της 
διατήρησης τόπων Natura 2000.    Στο πλαίσιο του προγράμματος, αναπτύχθηκαν λεπτομερείς 
στόχοι διατήρησης, μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων, και προτάσεις παρακολούθησης 
και έρευνας, για όλους τους οικοτόπους, όλα τα είδη και όλους τους τόπους Natura 2000 της 
Σλοβενίας. Όλες οι δράσεις του προγράμματος υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
δημόσιες υπηρεσίες, τα συναφή υπουργεία και λοιπούς φορείς, με γνώση του νομοθετικού 
πλαισίου και του κτηματολογίου, και με βάση τις προκαταρκτικές εργασίες και τις επιστημονικές 
γνώσεις των εμπειρογνωμόνων. Ταυτόχρονα, συμπεριλήφθηκαν μέτρα στο σχέδιο αγροτικής 
ανάπτυξης 2007-2013 και στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της Σλοβενίας. Στο πλαίσιο 
του προγράμματος έγινε ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών για τη διαχείριση των τόπων 
Natura 2000 και περιγράφηκε λεπτομερώς η χρήση τόσο των ενωσιακών όσο και των εθνικών 
πόρων.  

Πηγή: (Δημοκρατία της Σλοβενίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, 2007). 
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Natura 2000
Διαφοροποιημένες 
δραστηριότητες σε 
αγροτικές περιοχές

Πολιτιστική 
ταυτότητα

Τοπικά 
προϊόντα 
ποιότητας

Τοπίο και 
περιβαλλοντικά 

αγαθά

Αύξηση 
ανταγωνιστικών 

εξαγωγών

Ενίσχυση 
«τοπικής 

ταυτότητας»

Αύξηση τοπικής 
προστιθέμενης 

αξίας

Ενίσχυση 
τουριστικής 

αγοράς

Αύξηση 
προστατευόμεν

ων φυσικών 
πόρων

Αύξηση τοπικής 
προστιθέμενης 

αξίας

Δημιουργία 
οικοτουριστικής

αγοράς

 
 

6.2 Προσδιορισμός της γεωργικής γης και των γεωργικών συστημάτων του δικτύου 
Natura 2000, και εξασφάλιση της συμμετοχής των γεωργών 

Συστάσεις:  

 Θα πρέπει να προσδιοριστεί η έκταση και η θέση της γεωργικής γης Natura 2000 
και, μεταξύ άλλων, της γης που χρησιμοποιείται μεν από γεωργούς αλλά δεν τελεί 
υπό διεκδίκηση και δεν είναι καταχωρισμένη στο ΣΑΑ από τις γεωργικές αρχές ως 
τμήμα της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ)· της γεωργικής γης που έχει 
εγκαταλειφθεί προσφάτως· και της γης εκτός του τόπου Natura 2000 η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του γεωργικού συστήματος που συμβάλλει στη 
διατήρηση του τόπου Natura 2000  

 Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των γεωργικών γαιών 
του δικτύου Natura 2000, της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών 
συστημάτων του δικτύου Natura 2000 και των βασικών πιέσεων και παραγόντων 
που επιφέρουν αλλαγές στη διαχείριση ή τη χρήση της γης  

 Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή των γεωργών και των τοπικών 
κοινοτήτων σε αυτή τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και στην ανάπτυξη 
προσέγγισης σύμπραξης που εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης των μέτρων στήριξης των 
συστημάτων τους γεωργικής εκμετάλλευσης και της αγροτικής οικονομίας. 

Προσδιορισμός της έκτασης και της θέσης της γεωργικής γης Natura 2000  
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Οι γεωργικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΟΣΔΕ ή ΣΑΑ) που ήδη υπάρχουν στα περισσότερα 
κράτη μέλη, στις οποίες καταχωρίζονται οι εκτάσεις γης και οι γεωργοί που είναι επιλέξιμοι 
για στήριξη μέσω της ΚΓΠ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχουν ελλείψεις και ότι δεν 
περιλαμβάνουν το σύνολο της γεωργικής γης Natura 2000. Για να καταστεί, επομένως, 
δυνατός ο προσδιορισμός της πραγματικής έκτασης και θέσης της γεωργικής γης Natura 
2000, επιβάλλεται η συνεργασία με τοπικούς εμπειρογνώμονες, με τους ίδιους τους 
γεωργούς, καθώς και με τις περιβαλλοντικές και γεωργικές αρχές. Διάφοροι πόροι, όπως τα 
αρχεία καταχώρισης οικοτόπων και ειδών ή η απεικόνιση της εδαφοκάλυψης, μπορούν μεν 
να λειτουργήσουν βοηθητικά, όμως οι τοπικές γνώσεις είναι απαραίτητες. 

Στη γεωργική γη Natura 2000 είναι πιθανό να περιλαμβάνεται γη που χρησιμοποιείται μεν 
από γεωργούς αλλά που δεν είναι επί του παρόντος καταχωρισμένη από τις γεωργικές 
αρχές ως τμήμα της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) (για διάφορους λόγους)· 
γεωργική γη που έχει εγκαταλειφθεί προσφάτως· και γη εκτός του τόπου Natura 2000 η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του γεωργικού συστήματος που συμβάλλει στη 
διατήρηση του τόπου Natura 2000 (π.χ. θεριζόμενοι λειμώνες ή βοσκότοποι χαμηλού 
υψομέτρου που παρέχουν χειμερινή χορτονομή για τα ζώα που βόσκουν στους οικοτόπους 
Natura 2000 κατά τη θερινή περίοδο).  

Σημαντικό είναι επίσης να προσδιοριστεί η γη που χρησιμοποιείται μεν από γεωργούς αλλά 
ανήκει σε άλλους, όπως η κοινόχρηστη δημοτική γη, και η αρόσιμη γη ή οι βοσκότοποι 
όπου για κάποιο διάστημα του έτους βόσκουν τα κοπάδια ακτημόνων κτηνοτρόφων. Σε 
κάποια κράτη μέλη, τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν τις χρήσεις γης ενδέχεται να 
είναι πολύ παλιά, ή η γεωργική γη να είναι καταχωρισμένη ως δασική. Η καταγραφή της 
έκτασης και της θέσης της γεωργικής γης που συνδέεται με το δίκτυο Natura 2000 είναι το 
πρώτο, σημαντικό, βήμα για την εξασφάλιση ενισχύσεων. Οι σχετικές πληροφορίες θα 
πρέπει δε να συγκεντρώνονται σε μορφή GIS που μπορεί εύκολα να ενημερωθεί και είναι 
συμβατή με το σύστημα ΣΑΑ που χρησιμοποιούν οι γεωργικές αρχές (βλ. πλαίσιο 6.2).  Η 
ενότητα 6.4 ακολούθως πραγματεύεται το σημαντικό ζήτημα της λήψης υπόψη των 
δυνατοτήτων που παρέχονται για τον καθορισμό των κανόνων επιλεξιμότητας ώστε να 
διασφαλίζεται η συμπερίληψη της γεωργικής γης Natura 2000 για τη χορήγηση ενισχύσεων 
μέσω της ΚΓΠ. 

Πλαίσιο 6.2 - Ένταξη γεωργικών οικοτόπων Natura 2000 στα διοικητικά συστήματα της 
ΚΓΠ 

Εθνικός κατάλογος απογραφής ημιφυσικών λειμώνων στη Σλοβακία: Η Σλοβακία προέβη σε 
χαρτογράφηση των διαφόρων τύπων ημιφυσικών λειμώνων που διαθέτει σε εθνικό επίπεδο και 
ενσωμάτωσε τα αποτελέσματα στο σύστημα διαχείρισης γεωργικών αγροτεμαχίων. Έτσι, ο εθνικός 
κατάλογος απογραφής της Σλοβακίας δεν είναι απλώς ένας από τους καλύτερα ανεπτυγμένους 
στην Ευρώπη, αλλά και ο καλύτερα ενσωματωμένος στα συστήματα χορήγησης 
γεωργοπεριβαλλοντικής στήριξης, αν και χρήζει επικαιροποίησης. Η χαρτογράφηση αυτή 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων για τη 
στήριξη της εκτατικής γεωργίας σε ημιφυσικούς λειμώνες ολόκληρης της χώρας, με έμφαση στις 
περιοχές που διαθέτουν αναγνωρισμένα ένα ελάχιστο επίπεδο αξίας βιοποικιλότητας (υψηλή 
φυσική αξία), συμπεριλαμβανομένων των τόπων Natura 2000. Το πρόγραμμα καθορίζει 
συγκεκριμένες γεωργικές πρακτικές για επτά διαφορετικούς τύπους οικοτόπων σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση του καταλόγου απογραφής (ξηρούς λειμώνες, μεσοφιλικούς λειμώνες, ορεινούς 
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θεριζόμενους λειμώνες, υγρούς λειμώνες χαμηλότερου υψόμετρου, αλλουβιακούς λειμώνες με 
Cnidion, υγρούς λειμώνες μεγαλύτερου υψόμετρου, λειμώνες με βάλτους και Molinia, λειμώνες 
πολύ μεγάλου υψόμετρου).  

Πηγή: Seffer et al 2002, περιπτωσιολογική μελέτη από τη Σλοβακία στο παράρτημα Ε 
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Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της γεωργίας στο δίκτυο Natura 2000 και της 
οικονομικής της βιωσιμότητας, και προσδιορισμός των βασικών παραγόντων αλλαγής  

Για να μπορέσουν να καθορίσουν κατάλληλους στόχους, να ιεραρχήσουν δράσεις και να 
σχεδιάσουν προγράμματα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης 
σημαντικών γεωργικών οικοτόπων και ειδών, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν το 
καθένα τη δική του εθνική και/ή περιφερειακή ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των 
γεωργικών συστημάτων που υπάρχουν στους τόπους Natura 2000 της επικράτειάς του. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω ανάλυσης, θα πρέπει να εξεταστούν η οικονομική βιωσιμότητα των 
συστημάτων εκτατικής γεωργίας, καθώς και οι παράγοντες και οι πιέσεις για αλλαγή που 
ασκούνται σε αυτά, επί του παρόντος αλλά και μελλοντικά. Οι αντιοικονομικές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε σχετικά μικρές μεταβολές της κατάστασής 
τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείζονες αλλαγές στη χρήση και τη διαχείριση 
της γης.  Στο πλαίσιο της ανάλυσης, θα πρέπει μεν να προσδιοριστούν οι περιοχές που 
κινδυνεύουν από πιέσεις για εντατικοποίηση ή εγκατάλειψη, όμως είναι εξίσου σημαντικό 
να προσδιοριστούν τα ήδη υπάρχοντα γεωργικά συστήματα που συμβάλλουν στη 
διατήρηση ειδών και οικοτόπων, όπως είναι οι γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 
(βλ. ενότητες 2.4 και 2.5). 

Μέριμνα για τη συμμετοχή των γεωργών και των τοπικών κοινοτήτων, και ανάπτυξη 
προσέγγισης σύμπραξης όσον αφορά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση μέτρων στήριξης 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής γης στις περιοχές Natura 2000 προϋποθέτει την 
ενεργητική συμμετοχή των γεωργικών και περιβαλλοντικών αρχών/αρχών προστασίας της 
φύσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στον καθορισμό των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων και στον σχεδιασμό κατάλληλων μέτρων, αλλά και τη συμμετοχή των 
ντόπιων φορέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Με γνώμονα την 
ανάπτυξη κατάλληλων μέσων και μέτρων, πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των 
γεωργών και των διαχειριστών γης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των καθεστώτων. 
Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι μηχανισμοί στήριξης είναι 
κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται σε τοπική κλίμακα, καθώς και ότι οι 
τοπικές κοινότητες τους αποδέχονται πλήρως και τους χρησιμοποιούν. Υπάρχουν ολοένα 
περισσότερες ενδείξεις ότι οι γεωργοί επιθυμούν να έχουν λόγο στον σχεδιασμό των 
μέτρων στήριξης και ότι αυτό ευνοεί την επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων (Poláková 
et al, 2011). 

Τα μέσα πολιτικής και χρηματοδότησης δεν δίνουν συχνά σημασία σε τρόπους που 
μπορούν να συμβάλουν στη συσπείρωση των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να μην 
τυγχάνουν επαρκούς αναγνώρισης ούτε να τους διατίθενται επαρκείς πόροι. Έτσι, κάποιες 
κοινότητες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με έντονη δυσπιστία το δίκτυο Natura 2000. 
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την υιοθέτηση συστηματικότερης 
προσέγγισης όσον αφορά τον διάλογο και τη συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, και με τη 
σύσταση και την αξιοποίηση τοπικών οργανώσεων ή συμπράξεων στους κόλπους των 
οποίων συναντώνται οι διάφορες πλευρές για να συζητήσουν τρόπους συγκερασμού όλων 
των συμφερόντων σε πρακτικό επίπεδο (όπως γίνεται συστηματικά στη Γαλλία μέσω των 
local comités). Για τη στήριξη αυτής της διαδικασίας, είναι δυνατή η χρήση 
χρηματοδότησης μέσω των ΠΑΑ (βλ. ενότητα 5.9). 



 

 135 

Η αρχή της σύμπραξης είναι ήδη ενσωματωμένη στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης (όπως 
και σε άλλα συναφή ταμεία της ΕΕ) και συνοδεύεται από την απαίτηση προς τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες να μεριμνούν για τη συμμετοχή των συναφών κοινωνικών, οικονομικών 
και λοιπών κατάλληλων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων) σε όλες τις πτυχές της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης 
και της αξιολόγησης των ΠΑΑ. Δυνάμει της νομοθεσίας για την περίοδο 2014-2020, οι 
«εταίροι» πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο του κύκλου προγραμματισμού και να 
είναι μέλη της επιτροπής παρακολούθησης 

Οι τοπικές συμπράξεις για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 στο πεδίο μπορούν 
πράγματι να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο επιτυχίας και 
στην ουσιαστική επίτευξη τόσο της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης όσο και μιας 
οικονομικά βιώσιμης γεωργίας. Οι αρμόδιες για τη γεωργία και για την προστασία της 
φύσης αρχές, οι ΜΚΟ, οι γεωργοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι παράγοντες συνεργάζονται 
ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο συμπράξεων για την ανάπτυξη καθεστώτων 
διαχείρισης γης σε τόπους Natura 2000. Το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης και της 
οικειοποίησης του εκάστοτε καθεστώτος από τους τοπικούς φορείς αποτελεί δε έναν από 
τους σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχημένης διαχείρισης τόπων (βλ. πλαίσιο 6.3). 

Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως τόπων Natura 2000 έχει συχνά προκαλέσει φόβους και 
παρεξηγήσεις, όμως υπάρχουν και παραδείγματα επιτυχημένης επίλυσης συγκρούσεων 
σχετικά με τις χρήσεις γης μέσω της υιοθέτησης προσέγγισης σύμπραξης σε τοπική 
κλίμακα, καθώς και επιτυχημένου συνδυασμού διαφόρων μέτρων για τη διαμόρφωση μιας 
κατάστασης στο πλαίσιο της οποίας οι οικότοποι Natura 2000 είναι κοινωνικά και 
οικονομικά βιώσιμοι.  

Πλαίσιο 6.3 - Προσαρμογή μέτρων στις τοπικές συνθήκες με τη συμμετοχή γεωργών και 
διαχειριστών γης  

Γεωργία για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην περιοχή Burren (Ιρλανδία) 

Αξιοσημείωτο παράδειγμα γεωργικών μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη διατήρηση 
συγκεκριμένων οικοτόπων εντοπίζεται στους τόπους Natura 2000 που βρίσκονται στην τοποθεσία 
Burren, όπου η πατροπαράδοτη πρακτική της χειμερινής βόσκησης των βοοειδών έχαιρε από πολύ 
παλιά εκτίμησης για την ικανότητά της να διατηρεί την πλούσια ποικιλότητα των ειδών και των 
οικοτόπων που υπάρχουν στην περιοχή. Το πρόγραμμα «Γεωργία για τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος στην περιοχή Burren» (Burren Farming for Conservation Programme - BFCP) παρέχει 
στους γεωργούς συμβουλές για τρόπους μεγιστοποίησης του περιβαλλοντικού οφέλους από τη γη 
τους (μέσω επίσκεψης στον τόπο, ανάπτυξης σχεδίων γεωργικής εκμετάλλευσης και παροχής 
οδηγιών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές). Στο πλαίσιο αυτό, οι γεωργοί καλούνται να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για τη δημιουργία όσο το δυνατόν πλουσιότερων σε είδη λειμώνων, και να 
προτείνουν δράσεις και προτεραιότητες. Οι υποστηριζόμενες δραστηριότητες χαρτογραφούνται και 
κοστολογούνται από εκπαιδευμένο σύμβουλο της ομάδας BFCP (που χρηματοδοτείται από την 
Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων και Άγριας Ζωής). Οι καινοτόμες ρυθμίσεις αποζημίωσης που έχουν 
αναπτυχθεί για το καθεστώς θεωρούνται καίριας σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Τα σχέδια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι πλέον απλά και σαφή, και 
αποτελούνται από δύο μόνο σελίδες (ένα φύλλο): στη μία όψη του φύλλου απεικονίζεται ο χάρτης 
της γεωργικής εκμετάλλευσης με σημειωμένους τους σημαντικούς οικοτόπους, τα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά και τις προτεινόμενες δράσεις, και στην άλλη όψη απαριθμούνται οι διάφορες 
δράσεις συνοδευόμενες από το αντίστοιχο κόστος τους.  
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Πηγή: Περιπτωσιολογική μελέτη από την Ιρλανδία στο παράρτημα Ε και ιρλανδική πρόταση για το 
πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (βλ. 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
 

Διαχείριση λειμώνα στο Εθνικό Πάρκο Krkonoše (Τσεχική Δημοκρατία)  

Από το 2010, η διαχείριση των λειμώνων του Εθνικού Πάρκου Krkonoše και των ΤΚΣ γίνεται 
σύμφωνα με τις προτεραιότητες διατήρησης και τις γεωργικές πρακτικές που προβλέπονται στο 
δεκαετές σχέδιο διαχείρισης. Το πάρκο έχει αναπτύξει ένα πιλοτικό μοντέλο «φιλικής προς το 
περιβάλλον διαχείρισης» σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης με στόχο να διατηρήσει και να 
βελτιώσει την κατάσταση των οικοτόπων μέσω της εφαρμογής οικονομικά βιώσιμων γεωργικών 
πρακτικών κατάλληλα προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες. Επιδιώκεται επίσης η εναρμόνιση 
των μέτρων για την προστασία των διαφόρων ειδών και οικοτόπων σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης και η αποτροπή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας λόγω της εφαρμογής 
ακατάλληλων γεωργικών πρακτικών (π.χ. το κόψιμο των θάμνων μπορεί να είναι επιζήμιο για 
κάποια είδη πεταλούδας). Τα μέτρα καθορίζονται αναλυτικά στα σχέδια της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και αφορούν στοχευμένα λειμώνες πλούσιους σε είδη και επιλεγμένα είδη εθνικής 
και ευρωπαϊκής σημασίας (π.χ. Crex crex). Στο σχέδιο της γεωργικής εκμετάλλευσης περιγράφονται 
οι φυσικές αξίες που διαθέτει η γεωργική εκμετάλλευση και καθορίζονται αναλυτικές οδηγίες 
διαχείρισης για κάθε πολύγωνο γεωργικής γης. Απαριθμούνται ακόμη τα διαθέσιμα μέτρα βάσει 
των υφιστάμενων γεωργοπεριβαλλοντικών καθεστώτων, και ειδικά μέτρα όπως περισσότερο 
ευέλικτη όψιμη κοπή χόρτων, ποικίλα καθεστώτα βόσκησης, στήριξη μερικής χορτοκοπής (ζώνες, 
μωσαϊκό), και μείωση των ζώων ανά εκτάριο. Το σχέδιο μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει εξαιρέσεις 
από τους γενικούς κανόνες με την άδεια της αρχής προστασίας της φύσης, καθώς και 
συγκεκριμένες οδηγίες για την προστασία ορισμένων ειδών εντόμων (π.χ. αγροτεμάχια χωρίς 
διαχείριση), για την προστασία των πτηνών στους λειμώνες (π.χ. κοπή των χόρτων από το κέντρο 
του αγρού προς την περίμετρο) ή σε εκτάσεις αρόσιμης γης (π.χ. μείωση της χρήσης λιπασμάτων). 
Η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος παροχής συμβουλών και η τακτική επικοινωνία με τους 
γεωργούς είναι παράγοντες καίριας σημασίας για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης. 
Πηγή: Περιπτωσιολογική μελέτη από την Τσεχική Δημοκρατία στο παράρτημα Ε 

 

6.3 Διασφάλιση επιλεξιμότητας για την παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ και καθορισμός 
του επιπέδου αναφοράς 

Συστάσεις:  

Μέσω της κοινής και στενής συνεργασίας ανάμεσα στις περιβαλλοντικές και γεωργικές 
αρχές, θα πρέπει:  

 να διασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παρεχόμενες δυνατότητες για την 
ταξινόμηση της χαρακτηρισμένης ως γεωργικής γης του δικτύου Natura 2000 ως 
τμήμα της «γεωργικής έκτασης» όπως αυτή ορίζεται στον καινούργιο κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν γεωργικών περιοχών εκ φύσεως κατάλληλων για 
βοσκή ή καλλιέργεια· και για την καταχώριση της εν λόγω γης στα συστήματα 
ΣΑΑ/ΟΣΔΕ 

 να αξιοποιηθεί η ευελιξία που παρέχεται στις αρχές διαχείρισης της γεωργίας από 
τους κανονισμούς που διέπουν την ΚΓΠ, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των 
γεωργών του δικτύου Natura 2000 που χρησιμοποιούν την εν λόγω γη για στήριξη 
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τόσο από τον πρώτο όσο και από τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ (για τους οποίους 
είναι πιθανό να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες επιλεξιμότητας) 

 εντός των ορίων που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο, να καθοριστούν άλλοι κανόνες 
επιλεξιμότητας για ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται 
τα χαρακτηριστικά γεωργικών γαιών υψηλής φυσικής αξίας και/ή Natura 2000  

 να διασφαλιστεί η σαφής - και εύκολα κατανοητή από τους γεωργούς - διάκριση 
μεταξύ α) των νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τους γεωργούς δυνάμει της 
εθνικής ή περιφερειακής νομοθεσίας περί εφαρμογής του Natura 2000 οι οποίες θα 
πρέπει να αποτελούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) της πολλαπλής 
συμμόρφωσης που σχετίζονται με αμφότερες τις οδηγίες για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους· β) της λοιπής εθνικής ή περιφερειακής νομοθεσίας· και γ) κατά 
περίπτωση, των απαιτήσεων που προβλέπονται στα σημεία ii) και iii) του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2009. 

Διασφάλιση επιλεξιμότητας για την παροχή στήριξης μέσω της ΚΓΠ με αξιοποίηση της 
ευελιξίας που παρέχουν οι κανονισμοί για την ΚΓΠ 

Είναι σημαντικό η γεωργική γη Natura 2000 να ταξινομείται ως «γεωργική έκταση», όχι 
μόνο για να είναι επιλέξιμη για ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ, ιδίως δε για εισοδηματική 
στήριξη μέσω του πρώτου πυλώνα, αλλά διότι οι δείκτες που θα καθοριστούν για την 
αξιολόγηση του αντικτύπου της χρήσης πόρων ΕΓΤΑΑ από τα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
μετρώνται επί της γεωργικής έκτασης. Η γη που δεν αναγνωρίζεται ως γεωργική θα 
αποκλείεται από την προαναφερθείσα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
χρηματοδοτικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, καθιστώντας έτσι δυσχερέστερη την αιτιολόγηση 
χρηματοδότησης κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού. 

Οι γεωργικές αρχές που διαχειρίζονται τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΚΓΠ και του 
ΕΓΤΑΑ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο έχουν την ευθύνη να καθορίζουν και να 
εφαρμόζουν κανόνες επιλεξιμότητας για τη γη και τους δικαιούχους ενισχύσεων ΚΓΠ, 
καθώς και για την τήρηση αρχείων και την παρακολούθηση των δαπανών. Είναι ζωτικής 
σημασίας να υπάρχει στενή και έγκαιρη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές Natura 2000 και 
τις γεωργικές αρχές ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποιητική επίλυση των ζητημάτων 
επιλεξιμότητας προτού οι προτάσεις για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού 
οριστικοποιηθούν και υποβληθούν προς έγκριση στην Επιτροπή. Οι κανονισμοί που 
διέπουν την ΚΓΠ προβλέπουν σημαντική ευελιξία ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γεωργών Natura 2000, όμως δεν υποχρεώνουν τις αρχές να την αξιοποιήσουν 
για τον συγκεκριμένο σκοπό (οι οποίες συχνά δέχονται πίεση από άλλους γεωργικούς 
τομείς για να καθορίσουν κανόνες που αρμόζουν καλύτερα στα μεγαλύτερα και 
εντατικότερα γεωργικά συστήματα). 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην περίπτωση των γεωργών που χρησιμοποιούν 
τη γη άλλων γεωργών είτε άτυπα είτε για κάποιο τμήμα του έτους· στις εκτάσεις γης όπου 
ισχύουν περίπλοκα γαιοκτητικά καθεστώτα, π.χ. κοινόχρηστη γη· και στους πολυάριθμους 
οικοτόπους Natura 2000 όπου ασκείται βόσκηση και όπου υπάρχει μεγάλο ποσοστό 
δέντρων και θάμνων που ενισχύουν την αξία της βιοποικιλότητάς τους, οι οποίοι όμως 
έχουν αποκλειστεί από ενισχύσεις στο παρελθόν, συχνά λόγω του τρόπου με τον οποίον 
ερμήνευσαν τα κράτη μέλη τους κανόνες για την παρουσία των δέντρων. 
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Πλαίσιο 6.4 Παροχή συνδρομής σε μικροκαλλιεργητές του δικτύου Natura 2000 για την 
απόκτηση πρόσβασης σε ενισχύσεις ΚΓΠ 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στην Τρανσυλβάνια (Ρουμανία) 

Η ΜΚΟ Fundaţia ADEPT Transilvania στην περιοχή Târnava Mare της Ρουμανίας έχει συστήσει 

υπηρεσία παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέει τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, τις υποχρεώσεις διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών Natura 2000, και τη 

στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και με τα Υπουργεία 

Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και Περιβάλλοντος και Δασών. Το όραμά της είναι να 

επιτύχει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε κλίμακα τοπίου μέσω της συνεργασίας με 

μικροκαλλιεργητές για τη θέσπιση κινήτρων με στόχο τη διατήρηση των ημιφυσικών τοπίων που 

έχουν δημιουργήσει. Η υπηρεσία έχει βοηθήσει τους μικροκαλλιεργητές να καταστούν επιλέξιμοι 

για άμεσες ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ. Περίπου το 60% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής 

είναι μικρότερες από το ελάχιστο μέγεθος (1 εκτάριο συνολικά, αποτελούμενο από αγροτεμάχια 

ελάχιστης έκτασης 0,3 εκταρίων) που απαιτείται στη Ρουμανία για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων 

μέσω του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ. Η ΜΚΟ συνέβαλε στη διευκόλυνση των ρυθμίσεων βάσει των 

οποίων οι ενεργοί γεωργοί μισθώνουν γη από γείτονες, και δικαιούνται ενισχύσεις σύμφωνα με το 

μέγεθος της γης που διαχειρίζονται. Επιπλέον, οι δημοτικές αρχές, οι οποίες κατέχουν τους 

κοινόχρηστους βοσκότοπους και δεν δικαιούνται ενισχύσεις, συμφώνησαν μακροπρόθεσμες 

μισθώσεις με τις κτηνοτροφικές ενώσεις ώστε να είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για 

γεωργοπεριβαλλοντικές συμβάσεις. Με τον τρόπο αυτόν, μεγάλες εκτάσεις γης εντάχθηκαν σε 

χρηματοδοτούμενα από την ΚΓΠ καθεστώτα διαχείρισης και απέφυγαν τον κίνδυνο εγκατάλειψης. 

Πηγή: Περιπτωσιολογική μελέτη από τη Ρουμανία στο παράρτημα Ε 

Καθορισμός του επιπέδου αναφοράς για ενισχύσεις 

Το επίπεδο αναφοράς για εισοδηματικές ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ, ενισχύσεις για τη 
γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, και λοιπές ενισχύσεις σε σχέση με την έκταση 
μεταβλήθηκε για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με τη θέσπιση ενισχύσεων για 
«οικολογική μέριμνα» και τις αναθεωρήσεις των ΚΓΠΚ και ΚΑΔ στο πλαίσιο της πολλαπλής 
συμμόρφωσης (και των αντίστοιχων προτύπων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο). 

Όπως ισχύει και στην περίπτωση της επιλεξιμότητας για ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ, υπάρχει 
ευελιξία στον τρόπο καθορισμού των προτύπων ΚΓΠΚ και του «μόνιμου βοσκότοπου». Τα 
κράτη μέλη οφείλουν επομένως να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να δίδεται η 
δυνατότητα να υιοθετούνται ορισμοί οι οποίοι θα περιλαμβάνουν σε ευρύτερο βαθμό 
εκτάσεις γης ΥΦΑ και Natura 2000 στα συστήματα στήριξης μέσων του πρώτου και του 
δεύτερου πυλώνα. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται βεβαίως και πάλι στενή και έγκαιρη 
συνεργασία ανάμεσα στις γεωργικές και περιβαλλοντικές αρχές για τον προσδιορισμό τόσο 
του μόνιμου βοσκότοπου όσο και των νέων προτύπων πολλαπλής συμμόρφωσης. Θα 
πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εναλλακτικές που έχουν στη διάθεσή τους τα 
κράτη μέλη κατά τον καθορισμό των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων για τα διάφορα 
καθεστώτα και του ύψους των ενισχύσεων ανά εκτάριο στο πλαίσιο αυτών των 
καθεστώτων. Κατά τον καθορισμό των νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν τους 
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γεωργούς σε σχέση με τη διαχείριση της γης Natura 2000, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζεται ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν επίσης μέρος των βασικών 
απαιτήσεων υπολογισμού των ενισχύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα. Αν 
και οι γεωργοί μπορούν να αποζημιωθούν για τις νομικές απαιτήσεις, οι εν λόγω 
ενισχύσεις Natura 2000 δεν είναι σε θέση να στηρίξουν τη θετική διαχείριση της 
αποκατάστασης στον ίδιο βαθμό με τις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα, και δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν με τις ανάγκες μεμονωμένων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων ή οικοτόπων, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για την πληρωμή του κόστους 
συναλλαγής των γεωργών. Οι νομικές απαιτήσεις δυνάμει των οδηγιών για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά και αυτά τα δύο μέτρα ΠΑΑ θα πρέπει σχεδιάζονται ως 
ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης Natura 2000 το οποίο αντισταθμίζει αποτελεσματικά τις 
δαπάνες των γεωργών για την προστασία της φύσης και τη θετική διαχείριση. 

6.4 Σχεδιασμός και στοχοθέτηση συνεκτικών πακέτων στήριξης μέσω της ΚΓΠ για 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις του δικτύου Natura 2000 

Συστάσεις:  

 Θα πρέπει να υιοθετηθεί προσέγγιση σύμπραξης χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τον 
σχεδιασμό μέτρων στήριξης για περιοχές Natura 2000, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εξασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή των στοχευμένων γεωργών και θα αξιοποιούνται οι 
εξειδικευμένες γνώσεις τους στον τομέα της διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και οικοτόπων. 

 Θα πρέπει να σχεδιαστούν συνεκτικά, ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης μέσω 
αμφότερων των πυλώνων της ΚΓΠ για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000 και των σημαντικών οικοτόπων και 
ειδών που διαχειρίζονται οι γεωργοί. Τα εν λόγω πακέτα θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
τοπικές ανάγκες για στήριξη των ακόλουθων: 

- συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας 
- συστήματα εκτατικής γεωργίας 
- ανάπτυξη ικανοτήτων και αξιοποίηση των προϊόντων των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 
- γεωργική διαχείριση οικοτόπων και ειδών Natura 2000 

 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες που παρέχονται για τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των μικροκαλλιεργητών σε κατάλληλη στήριξη από αμφότερους 
τους πυλώνες της ΚΓΠ. 

 Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες εναλλακτικές επιλογές των θεματικών 
υποπρογραμμάτων στο πλαίσιο των ΠΑΑ για ορεινές και για μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων εναλλακτικών για το δίκτυο 
Natura 2000, με υψηλότερα ποσοστά στήριξης. 

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα επίπεδα των ενισχύσεων για περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς (ΠΦΠ), για περιοχές Natura 2000 και για τη γεωργία, το περιβάλλον και 
το κλίμα αντικατοπτρίζουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης, ιδίως δε όταν τα 
περιθώρια απώλειας εισοδήματος είναι μικρά ή μηδενικά, και να χρησιμοποιηθεί η 
εναλλακτική επιλογή της προσθήκης του κόστους συναλλαγής στους σχετικούς 
υπολογισμούς, όπου είναι διαθέσιμο. 
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 Θα πρέπει να γίνει οικονομικά αποδοτική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης μέσω 
του σχεδιασμού και της στοχοθέτησης της στήριξης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 
απαιτήσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των οικοτόπων, στην κατάλληλη 
χωρική κλίμακα. 

 Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες υιοθέτησης ομαδικών και 
συνεργατικών προσεγγίσεων, ιδίως δε όταν εμπλέκονται πολλές μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, και να ενθαρρυνθεί η προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» 
μέσω του προγράμματος Leader. 
 

Σχεδιασμός συνεκτικών, ολοκληρωμένων πακέτων στήριξης  

Αφού προσδιοριστούν οι ομάδες-στόχοι, καθώς και οι στόχοι και οι ανάγκες διατήρησης 
στην αντίστοιχη κλίμακα, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να επιλεγούν τα κατάλληλα μέσα 
και μέτρα διαχείρισης για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η σαφήνεια όσον αφορά τους 
στόχους είναι καίριας σημασίας για τον σχεδιασμό απαντήσεων πολιτικής που 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων μέτρων, ιδίως σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις απαιτήσεις 
διαχείρισής τους. 

Τα γεωργικά συστήματα Natura 2000 και οι σημαντικοί οικότοποι και τα σημαντικά είδη 
που εξαρτώνται από αυτά απαιτούν συνεκτικά, ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης από 
αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ. Μέσω του πρώτου πυλώνα διατίθενται διαφόρων 
τύπων εισοδηματικές ενισχύσεις, και η νέα διάρθρωση του ΕΓΤΑΑ διευκολύνει πολύ 
περισσότερο τον σχεδιασμό συνεκτικών πακέτων στήριξης μέσω ΠΑΑ για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020 (σε αντίθεση με τα παλαιότερα ΠΑΑ όπου η στήριξη για 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους μπορούσε να συνδυαστεί μόνο 
με χρήση του προγράμματος Leader). 

Επί του παρόντος, πολλά γεωργικά συστήματα του δικτύου Natura 2000 είναι ο «φτωχός 
συγγενής» του συστήματος ΚΓΠ, με ελλιπή πρόσβαση σε αποσπασματικές πηγές στήριξης 
και χαμηλά επίπεδα ενισχύσεων. Τα συστήματα εκτατικής γεωργίας όπου υπάρχουν 
οικότοποι Natura 2000 πρέπει να είναι βιώσιμα από οικονομικής και κοινωνικής άποψης, 
κάτι που εξαρτάται από το εάν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις λαμβάνουν κατάλληλες και 
αξιόπιστες βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις μέσω της ΚΓΠ και στήριξη για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, καθώς και ενισχύσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ειδικών 
αναγκών διαχείρισης ορισμένων οικοτόπων και ειδών. Η διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει 
να λαμβάνει συνολικά υπόψη τις ανάγκες αυτών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να 
καταρτίζει συνεκτική δέσμη μέτρων με τέσσερις συναφείς τύπους στήριξης: 

• διασφάλιση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας στη γη του δικτύου Natura 
2000 

• στήριξη των συστημάτων εκτατικής γεωργίας που συνδέονται με σημαντικά είδη και 
σημαντικούς οικοτόπους 

• ανάπτυξη ικανοτήτων και αξιοποίηση των προϊόντων των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας 

• στήριξη ειδικών πρακτικών διαχείρισης για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών Natura 
2000 
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Η συγκεκριμένη ιεράρχηση των συνεκτικών μέτρων στήριξης αποσκοπεί κατά πρώτον στη 
διασφάλιση του γεωργικού συστήματος και της οικονομικής του βιωσιμότητας, και κατά 
δεύτερον στην παροχή κινήτρων για την λεπτομερέστερη διαχείριση των οικοτόπων και 
των ειδών. Το εύρος των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν για την κάλυψη αυτών 
των αναγκών απεικονίζεται στον πίνακα 6.1 ακολούθως, και κάθε τύπος στήριξης 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 5. Το φάσμα των προς επιλογή μέτρων είναι ιδιαίτερα ευρύ 
και τα μέτρα που τελικώς επιλέγονται εξαρτώνται από τους στρατηγικούς στόχους, τα 
χαρακτηριστικά των γεωργικών συστημάτων του δικτύου Natura 2000, τις απειλές που 
αντιμετωπίζουν και τις διαθέσιμες ευκαιρίες στο πλαίσιο της αγροτικής οικονομίας. 

Η υιοθέτηση προσέγγισης σύμπραξης χωρίς αποκλεισμούς όσον αφορά τον σχεδιασμό 
μέτρων στήριξης για περιοχές Natura 2000 είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για να είναι 
επιτυχημένα, τα καθεστώτα πρέπει να συνδυάζουν στρατηγικό σχεδιασμό «από την 
κορυφή προς τη βάση» με ανάπτυξη «από τη βάση προς την κορυφή» κατάλληλων 
πρακτικών μέτρων διαχείρισης. Σημαντική είναι επίσης η ενσωμάτωση των τοπικών 
γνώσεων στον σχεδιασμό των μέτρων διατήρησης, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή 
των στοχευμένων γεωργών και αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον τομέα της διαχείρισης 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και οικοτόπων. 

Σημαντικό είναι επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες που διατίθενται στα κράτη 
μέλη για τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των μικροκαλλιεργητών σε ενισχύσεις από 
αμφότερους τους πυλώνες της ΚΓΠ. Το ζήτημα της επιλεξιμότητας έχει συζητηθεί ανωτέρω, 
όμως κάποιοι από τους γεωργούς αυτούς είναι πιθανό να μην είναι διόλου εξοικειωμένοι 
με το διοικητικό σύστημα. Είναι, επομένως, καθοριστικής σημασίας να διατίθεται στους 
συγκεκριμένους γεωργούς στήριξη από πηγή που εμπιστεύονται σε μορφή και σε τόπο 
εύκολα προσβάσιμα, για παράδειγμα κατ’ ιδίαν παροχή εξατομικευμένων συμβουλών σε 
τοπικό γραφείο. 

Στις νέες εναλλακτικές επιλογές των θεματικών υποπρογραμμάτων στο πλαίσιο των ΠΑΑ 
που προτείνονται στα κράτη μέλη περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, εστίαση στις ορεινές και 
στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με ολοκληρωμένα προγράμματα στήριξης και 
υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτών των υποπρογραμμάτων για τα 
γεωργικά συστήματα του δικτύου Natura 2000 και λοιπών εκτάσεων γης ΥΦΑ, υπάρχει 
δυνατότητα ανάπτυξης συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να επισημαίνονται 
στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναπτύσσονται πλήρως 
στο ΠΑΑ. 
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Πίνακας 6.1 Μέτρα στήριξης μέσω της ΚΓΠ για τα γεωργικά συστήματα και τη διαχείριση 
του δικτύου Natura 2000 (τα μέτρα με έντονους τυπογραφικούς χαρακτήρες είναι 
υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη) 

Στόχος  Πρώτος πυλώνας Δεύτερος πυλώνας 

Διασφάλιση της συνέχισης της 
γεωργικής δραστηριότητας 

- Καθεστώς βασικής ενίσχυσης, 
καθεστώς ενιαίας 
στρεμματικής ενίσχυσης 

- Ενίσχυση για οικολογική 
μέριμνα  

- Ενισχύσεις για περιοχές με 
φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ) 

- Προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη  

- Ή, εναλλακτικά, αντί όλων των 
άμεσων ενισχύσεων του 
πρώτου πυλώνα, καθεστώς για 
τους μικροκαλλιεργητές  

 

- Αντισταθμιστική ενίσχυση για 
ΠΦΠ 

Στήριξη συστημάτων εκτατικής 
γεωργίας  

- Ενίσχυση για ΠΦΠ 

- Συνδεδεμένες ενισχύσεις  

- Αντισταθμιστική ενίσχυση για 
ΠΦΠ 

- Βιολογική γεωργία  

Ανάπτυξη ικανοτήτων και 
αξιοποίηση προϊόντων  

- Καθεστώς στήριξης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας 

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

- Μεταφορά γνώσεων και 
ενημέρωση 

- Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού 

- Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων 

- Σύσταση ομάδων παραγωγών 

- Συστήματα ποιότητας γεωργικών 
προϊόντων 

- Βασικές υπηρεσίες (κατάρτιση 
σχεδίων διαχείρισης περιοχών 
Natura 2000/ΥΦΑ) 

Ειδικές πρακτικές διαχείρισης για 
τη διατήρηση οικοτόπων και 
ειδών Natura 2000 

 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το 
περιβάλλον και το κλίμα 

- Μη παραγωγικές επενδύσεις 

- Ενισχύσεις Natura 2000 

- Ενισχύσεις για την καλή 
μεταχείριση των ζώων 
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- Πρόληψη δασικών πυρκαγιών 
και αποκατάσταση του 
γεωργικού δυναμικού  

 

Υπολογισμός ενισχύσεων για ΠΦΠ και για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα 

Ο καθορισμός του ύψους των ενισχύσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή 
απορρόφηση των ενισχύσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της γης που χορηγούνται μέσω 
των ΠΑΑ, διότι οι γεωργοί δεν θα υποβάλουν αίτηση για κάποιο καθεστώς εάν θεωρούν 
πολύ χαμηλές τις ενισχύσεις. Το σύστημα πληρωμών πρέπει να διέπεται από τις αρχές της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γεωργών, 
των οργανώσεων προστασίας της φύσης και του ευρύτερου κοινού. 

Ο τύπος υπολογισμού των ενισχύσεων (διαφυγόν εισόδημα + πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες + κόστος συναλλαγής δικαιούχου88) και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται θα 
πρέπει να αντιστοιχούν στο κόστος των τρεχουσών συνήθων γεωργικών πρακτικών και 
εργασιών διατήρησης στην περιοχή όπου εφαρμόζεται το καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι οι 
ενισχύσεις για τον ίδιο τύπο μέτρου είναι δυνατό να διαφέρουν σημαντικά από τόπο σε 
τόπο, αναλόγως των περιστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται ότι το ύψος των 
ενισχύσεων για ΠΦΠ, για περιοχές Natura 2000, και για τη γεωργία, το περιβάλλον και το 
κλίμα αντικατοπτρίζει το συνολικό κόστος της διαχείρισης, ιδίως δε όταν τα περιθώρια 
απώλειας εισοδήματος είναι μικρά ή μηδενικά. Σε αυτούς τους υπολογισμούς θα πρέπει να 
προστίθεται το κόστος συναλλαγής, καθώς μπορεί να απαιτούν πολύ χρόνο εκ μέρους των 
γεωργών σε καθεστώτα με υψηλούς στόχους, όπως τα καθεστώτα που εφαρμόζονται σε 
περιοχές Natura 2000, αλλά και για γεωργούς που δεν έχουν διοικητική στήριξη. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να σέβονται τα μέγιστα επίπεδα των ενισχύσεων που προβλέπονται στον 
κανονισμό, εκτός εάν είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τη χορήγηση υψηλότερων 
ενισχύσεων, κάτι που μπορεί να συμβεί περιστασιακά σε κάποιες περιοχές Natura 2000 
ιδίως δε εάν αντιμετωπίζουν κίνδυνο εγκατάλειψης. 

Στοχοθέτηση και κλίμακα 

Είναι σημαντικό να γίνεται οικονομικά αποδοτική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης 
μέσω του σχεδιασμού και της στοχοθέτησης της στήριξης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις 
απαιτήσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των οικοτόπων, στην κατάλληλη χωρική 
κλίμακα. 

Η εφαρμογή οριζόντιων μέτρων μπορεί να είναι χρήσιμη σε κάποιες περιπτώσεις για 
ορισμένους τύπους οικοτόπων ή για ορισμένα είδη, όταν μπορούν να εφαρμοστούν 
μερικές απλές απαιτήσεις στο σύνολο του γεωργικού τοπίου μιας περιφέρειας ή χώρας, 
όπως στην περίπτωση της διατήρησης των βοσκότοπων στη Σλοβακία ή των λειμώνων της 
Βαλτικής στην Εσθονία (βλ. πλαίσιο 6.5 και περιπτωσιολογικές μελέτες στο παράρτημα E).  

                                                      
88 Πρόκειται για πρόσθετο ποσό έως 20 ή 30%, αναλόγως του καθεστώτος.  
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Πλαίσιο 6.5 Στρατηγικές προσεγγίσεις με στόχο την ευρείας κλίμακας διατήρηση 
συγκεκριμένων οικοτόπων  

Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας για 
σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους στην Εσθονία 

Το 2001, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Εσθονίας έθεσε σε εφαρμογή εθνικό πρόγραμμα για την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση των παράκτιων λειμώνων της Βαλτικής. Το πρώτο βήμα ήταν η 
αποκατάσταση των λειμώνων σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι και πάλι δυνατή η τακτική βόσκηση 
και η κοπή των χόρτων. Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν κυρίως από ντόπιους 
ιδιοκτήτες γης και γεωργούς οι οποίοι υπέγραψαν συμβάσεις διαχείρισης με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Γεωργίας ανέπτυξε στη συνέχεια ειδικό γεωργοπεριβαλλοντικό 
καθεστώς για τους ημιφυσικούς οικοτόπους που υπάγονταν στο ΠΑΑ της Εσθονίας (2007- 2013). 
Πολλοί από τους γεωργούς που είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
δήλωσαν στη συνέχεια συμμετοχή και στο καθεστώς ΠΑΑ. Το γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς 
αφορούσε στοχευμένα πολύ μεγαλύτερη περιοχή, και επίσης κάλυπτε άλλους τύπους ημιφυσικών 
οικοτόπων, όπως υγρούς λειμώνες, λειμώνες με πυκνή βλάστηση, δασώδεις βοσκότοπους, 
οικοτόπους Alvar, πλημμυρισμένους λειμώνες και βαλτότοπους, παράκτιες συστάδες με είδη του 
γένους Juniperus, χερσότοπους και βοσκότοπους σε ανόργανο έδαφος, οι οποίοι είναι όλοι 
οικότοποι υψηλής φυσικής αξίας και προστατεύονται από την οδηγία για τους οικοτόπους.  
Αρμόδιο για τη διαχείριση του καθεστώτος είναι το Υπουργείο Γεωργίας σε στενή συνεργασία με το 
Κρατικό Κέντρο Προστασίας της Φύσης, το οποίο υποβάλλει παρατηρήσεις και δίνει την έγκρισή 
του για την εφαρμογή κάθε γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου. Η στενή συνεργασία ανάμεσα στα δύο 
υπουργεία συνιστά καίριο παράγοντα επιτυχίας. Στο γεωργοπεριβαλλοντικό καθεστώς έχουν 
ενταχθεί μέχρι στιγμής οι μισοί περίπου από τους παράκτιους λειμώνες της Εσθονίας. 

Πηγή: Περιπτωσιολογική μελέτη από την Εσθονία στο παράρτημα Ε  

 

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δυνατό να απαιτούνται ειδικότερες τοπικές προσεγγίσεις σε 
ορισμένες περιοχές, όπως πολύ ειδικά προσαρμοσμένα και στοχευμένα μέτρα τα οποία 
καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές ανάγκες διατήρησης 
συγκεκριμένου είδους ή οικοτόπου σε συγκεκριμένη τοποθεσία. Η στοχοθέτηση είναι 
ενδεχομένως πολύ σημαντική για πολλούς οικοτόπους και πολλά είδη Natura, καθώς είναι 
πιθανό να μην προστατεύονται πάντοτε αποτελεσματικά από ευρείας κλίμακας (π.χ. 
εθνικά) μέτρα γεωργοπεριβαλλοντικού τύπου, τα οποία αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στη 
διατήρηση ενός οικοτόπου γενικότερα. Για παράδειγμα, κατά την εφαρμογή του 
σλοβακικού καθεστώτος για τους ημιφυσικούς λειμώνες διαπιστώθηκε ότι τα οριζόντια 
μέτρα δεν ήταν πολύ αποτελεσματικά, καθώς τα διάφορα είδη και οι διάφοροι οικότοποι 
έχουν συχνά διαφορετικές ανάγκες διατήρησης, οι οποίες διαφέρουν ενδεχομένως σε 
τοπικό επίπεδο. Ο στόχος είναι επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 
καθεστώτος μέσω της ανάπτυξης ειδικότερων μέτρων που στοχεύουν συγκεκριμένες 
περιοχές προτεραιότητας (π.χ. τόπους Natura) με οδηγίες διαχείρισης οι οποίες 
συμφωνούνται (και παρακολουθούνται) σε επίπεδο πεδίου, κατά περίπτωση. Για να 
επιτευχθεί αυτό, πρέπει επομένως τα μέτρα να σχεδιάζονται από τη βάση προς την κορυφή 
μέσω τοπικά συντονισμένου διαλόγου με τους γεωργούς. 

Καθίσταται σαφές ότι η στοχοθέτηση των μέτρων γεωργοπεριβαλλοντικού τύπου απαιτεί 
αξιόπιστα, επικαιροποιημένα και εκτεταμένα οικολογικά δεδομένα (π.χ. καταλόγους 
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απογραφής, χάρτες οικοτόπων και άτλαντες ειδών). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επομένως να 
διεξάγονται έρευνες, και να συγκεντρώνονται και να καταχωρίζονται συστηματικά τα 
συναφή στοιχεία. Οι δράσεις αυτές ενδέχεται να είναι δαπανηρές, και μπορεί να απαιτούν 
την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την αύξηση της ικανότητας των 
οργανώσεων προστασίας της φύσης. Είναι, όμως, πιθανό να είναι οικονομικά αποδοτικές, 
εάν συμβάλλουν στη μείωση της έκτασης στην οποία πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα για 
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα διατήρησης. 

Πλαίσιο 6.6 Εκτεταμένη ή τοπική κλίμακα;  

Η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας όσον αφορά τις απαιτήσεις διαχείρισης των διαφορετικών 
ειδών και οικοτόπων σε έναν τόπο Natura 2000 μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, όμως η 
παραδοσιακή γεωργική διαχείριση σε περιοχές όπου επιβιώνουν τα είδη και οι οικότοποι είναι 
δυνατό να παρέχει λύσεις καλά προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Για παράδειγμα, οι 
βοσκότοποι στις πεδιάδες πλημμυρών της Σλοβακίας φιλοξενούν αρκετά είδη πεταλούδας που 
περιλαμβάνονται στην οδηγία για τους οικοτόπους, όπως τα είδη Maculinea teleius, M. nausithous, 
και Lycaena dispar, τα οποία συνδέονται στενά με τους παραδοσιακά χρησιμοποιούμενους 
αλλουβιακούς λειμώνες. Τα είδη αυτά ήταν προσαρμοσμένα στο μωσαϊκό που δημιουργούσε 
παραδοσιακά η πρακτική της χορτοκοπής, καθώς τα χόρτα δεν κόβονταν ποτέ ταυτόχρονα στον 
συγκεκριμένο τόπο. Η διαχείριση του μωσαϊκού είναι σημαντική επίσης για την ορτυκομάνα (Crex 
crex) ιδίως κατά τη διάρκεια ετών με συντομότερες περιόδους κατάκλυσης με ύδατα. Αντίθετα, 
άλλα είδη πτηνών ευρωπαϊκής σημασίας, όπως ο αετομάχος (Lanius collurio) ή ο μαυροπελαργός 
(Ciconia nigra), ωφελούνται ενδεχομένως από την εκτεταμένης κλίμακας χορτοκοπή, διότι οι 
βοσκότοποι στους οποίους έχουν κοπεί πρόσφατα τα χόρτα αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές πηγές 
τροφής.  

Πηγή: RSPB and BirdLife International, 2011. 

 

Ομαδικές και συνεργατικές προσεγγίσεις  

Πολλά καθεστώτα διαχείρισης της γης, για να είναι αποτελεσματικά, απαιτούν υψηλή 
συμμετοχή στην κλίμακα του ευρύτερου τοπίου και ανάληψη κοινής δράσης από τους 
διάφορους τύπους διαχειριστών γης (γεωργούς, κατόχους δασών, δημόσιες αρχές που 
διαχειρίζονται δημόσια γη). Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει επομένως να συνεργάζονται 
με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων παραγόντων, μεταξύ άλλων, με τις κοινότητες που 
ασχολούνται με τη γεωργία και τη δασοκομία, κατά τον σχεδιασμό των ΠΑΑ τους, και να 
αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που παρέχει ο κανονισμός για 
τη διευκόλυνση και τη στήριξη της συμμετοχής σε κλίμακα τοπίου. Μπορεί να είναι 
αποτελεσματικότερο ενίοτε να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η συνένωση των 
γεωργών σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις για την υπογραφή γεωργοπεριβαλλοντικών 
συμφωνιών, αντί να υπογράφονται συμφωνίες με μεμονωμένους γεωργούς. 

Οι ομαδικές και συνεργατικές προσεγγίσεις για την υλοποίηση μέτρων ΠΑΑ μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες για τις περιοχές Natura, ιδίως δε όταν εμπλέκονται πολλές μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για παράδειγμα, η οργάνωση Fundaţia ADEPT στη Ρουμανία 
επιδιώκει να συνενώσει τους μικροκαλλιεργητές της περιοχής Târnava Mare, η οποία είναι 
χαρακτηρισμένος τόπος Natura 2000, σε καθεστώτα στήριξης και να ενθαρρύνει την 
πραγματοποίηση βελτιώσεων στον σχεδιασμό των καθεστώτων με στόχο να διασφαλίσει 
την προσβασιμότητα των μικροκαλλιεργητών (βλ. πλαίσιο 6.4 και περιπτωσιολογική μελέτη 
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από τη Ρουμανία στο παράρτημα E). Ο ρόλος των διαμεσολαβητών ή του οργανισμού 
συντονισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις ομαδικές συμφωνίες, και θα μπορούσε να 
τύχει στήριξης μέσω του ΠΑΑ.  

Μέσω του προγράμματος Leader μπορεί δε να δοθεί στήριξη για τη συμμετοχή ομάδων 
ατόμων που δεν φέρουν την ιδιότητα του γεωργού και για την υιοθέτηση προσέγγισης 
«από τη βάση προς την κορυφή». Χαρακτηριστικά παραδείγματα προς αυτήν την 
κατεύθυνση αποτελούν οι ολλανδικοί περιβαλλοντικοί συνεταιρισμοί (Franks and Mc Gloin, 
2007) και οι γερμανικές ενώσεις για την προστασία της γης (βλ. πλαίσιο 6.6). Οι εν λόγω 
συνεργατικές ενώσεις συνδέουν ομάδες προστασίας της φύσης με τοπικούς γεωργούς και 
τοπικές κοινότητες μιας ολόκληρης περιφέρειας και μπορούν ενίοτε να επιτύχουν τη 
συνεργασία ομάδων ατόμων με αντικρουόμενα συμφέροντα για την προστασία τόπων 
Natura 2000. Στη βάση της επιτυχημένης υλοποίησης των έργων βρίσκεται η στενή 
συνεργασία με τους γεωργούς, τις τοπικές κοινότητες, τις ομάδες διατήρησης και τις 
κρατικές αρχές. 

Πλαίσιο 6.6 Συνεργατικές συμπράξεις με γεωργούς και τοπικές κοινότητες 

Οι ενώσεις για την προστασία της γης στη Γερμανία επιδιώκουν να εφαρμόσουν κατάλληλα 
γεωργικά μέτρα σε περιοχές Natura 2000 σε συνεργασία με τους γεωργούς και τις τοπικές 
κοινότητες. Οι εν λόγω περιφερειακές μη κυβερνητικές ενώσεις συνδέουν ομάδες προστασίας της 
φύσης με τοπικούς γεωργούς και τοπικές κοινότητες. 155 ενώσεις για την προστασία της γης 
(τουλάχιστον μία σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο) εργάζονται σε επίπεδο νομού από κοινού με 20.000 
γεωργούς, περισσότερες από 3.000 τοπικές κοινότητες και 1.000 ΜΚΟ. Αυτές οι ομάδες ατόμων με 
συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα συνεργάζονται με γνώμονα την εφαρμογή πρακτικών 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης της γης σε πολλούς τόπους Natura 2000. Για παράδειγμα, 
στους ξηρούς λειμώνες Natura 2000 της κοιλάδας Altmühltal στη Βαυαρία της Γερμανίας, οι 
ενώσεις για την προστασία της γης συμβάλλουν καθοριστικά στη στήριξη των γεωργών που 
εκτρέφουν πρόβατα, συντονίζοντας την εκτατική βόσκηση 25.000 προβάτων και την παραγωγή 
πιστοποιημένων αρνίσιων προϊόντων από την κοιλάδα Altmühl. Ο συντονισμός μεταξύ των 
γεωργών είναι επιπλέον αναγκαίος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα διαχείρισης, π.χ. 
κοπή χόρτων, δεν εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε ο οικότοπος να είναι 
επαρκώς ετερογενής και να επωφελούνται όλα τα είδη. 

Οι συντονιστές των κατά τόπους ενώσεων για την προστασία της γης αναπτύσσουν έργα για 
συγκεκριμένους τύπους τοπίων όπως, μεταξύ άλλων, επιστημονικά μέτρα, οικονομικούς 
υπολογισμούς και κατάλληλα γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα. Υποβάλλουν αιτήσεις για 
διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους και επιβλέπουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, οι 
οποίες εκτελούνται ως επί το πλείστον από τοπικούς γεωργούς, και επιπλέον παρακολουθούν τα 
αποτελέσματα του έργου. Στη βάση της επιτυχημένης υλοποίησης των έργων βρίσκεται η στενή 
συνεργασία με τους γεωργούς, τις τοπικές κοινότητες, τις ομάδες διατήρησης και τις κρατικές 
αρχές. Η διαχείριση των περιοχών Natura 2000 βασίζεται στη συνδυαστική αξιοποίηση τριών 
βασικών χρηματοδοτικών συνιστωσών:  1) άμεσες ενισχύσεις, 2) γεωργοπεριβαλλοντικά 
προγράμματα, 3) προγράμματα διαχείρισης της γης που χρηματοδοτούνται μέσω του μέτρου του 
ΕΓΤΑΑ για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. 

Πηγές: www.altmuehltaler-lamm.de και www.lpv.de 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
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6.5 Εξασφάλιση οικονομικών, τεχνικών, συμβουλευτικών και διοικητικών πόρων για 
σκοπούς υλοποίησης 

Συστάσεις: 

 Θα πρέπει να διασφαλιστεί η διάθεση επαρκών οικονομικών και λοιπών 
διαθέσιμων πόρων για μακροπρόθεσμη στήριξη και, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη 
εκπαιδευμένου συμβουλευτικού προσωπικού οργανισμού πληρωμών το οποίο να 
διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για τη διαχείριση των γαιών του δικτύου 
Natura 2000 

 Θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές και ενημέρωση από πηγές που εμπιστεύεται ο 
γεωργός. 

Εξασφάλιση επαρκών οικονομικών και λοιπών διαθέσιμων πόρων για μακροπρόθεσμη 
στήριξη 

Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να διασφαλίζεται χρηματοδότηση μέσω των ΠΑΑ σε 
μακροπρόθεσμη βάση, καθώς τα χρηματοδοτικά κενά κλονίζουν την εμπιστοσύνη των 
γεωργών και των κατόχων γης και τους αποθαρρύνουν από τη λήψη μακροπρόθεσμων 
μέτρων (όπως αποκατάσταση οικοτόπων). Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση, οι γεωργοί θα έχουν την τάση να εστιάζουν σε μέτρα που μπορούν 
εύκολα να αντιστραφούν, γεγονός που συνεπάγεται σε ορισμένες περιπτώσεις τη μόνιμη 
απώλεια οφελών τα οποία έχουν ενδεχομένως επιτευχθεί κατά το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής ενός καθεστώτος, και τελικά τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων οφελών 
των δημόσιων δαπανών. 

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης είναι σημαντική όχι μόνο για την καταβολή ενισχύσεων 
στους γεωργούς, αλλά και για την κάλυψη όλων των δαπανών που σχετίζονται με την 
υλοποίηση των θεσμικών απαιτήσεων και την παροχή στήριξης. Κάποιες από τις εν λόγω 
δαπάνες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, όπως π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
εκπαίδευση και απόκτηση δεξιοτήτων (μεταξύ άλλων, εκπαίδευση συμβούλων και 
εκπαιδευτών), κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης περιοχών Natura 2000 και ΥΦΑ, 
διευκόλυνση ομάδων και πρόγραμμα Leader. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται από αναδόχους που ορίζει το κράτος όπως, μεταξύ άλλων, ΜΚΟ και 
οργανώσεις γεωργών (βλ. κεφάλαιο 5 για λεπτομέρειες).  

Στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων για την παροχή στήριξης σε περιοχές Natura 2000, είναι 
σημαντικό να αναγνωρίζεται η αναλογικά μεγαλύτερη επιβάρυνση που επιφέρει το 
προβλεπόμενο από τη νομοθεσία κόστος συναλλαγής όπου εμπλέκονται πολλοί 
μικροκαλλιεργητές και όπου συνεργάζονται για πρώτη φορά γεωργοί και προσωπικό 
παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Επιβάλλεται η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης για 
θέματα διαχείρισης περιοχών και γεωργικών συστημάτων Natura 2000 στο προσωπικό 
παροχής των σχετικών υπηρεσιών και ιδίως στο προσωπικό του οργανισμού πληρωμών 
που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο οι γεωργοί 
πληρούν τις απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις των 
γεωργοπεριβαλλοντικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει, και μπορούν επομένως να 
πληρωθούν. 
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Θα πρέπει να διατίθεται χρηματοδότηση για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. 

Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών και πληροφοριών  

Θα πρέπει να παρέχονται συμβουλές και ενημέρωση από πηγές που εμπιστεύεται ο 
γεωργός (αλλιώς είναι πιθανό να τις αγνοήσει ο γεωργός) και θα πρέπει πάντοτε οι 
συμβουλές για θέματα διατήρησης να συνοδεύονται από συμβουλές για τρόπους 
ενσωμάτωσής τους στο γεωργικό σύστημα (βλ. πλαίσιο 6.7). Οι σύμβουλοι διαδραματίζουν 
επίσης καθοριστικό ρόλο ως σύνδεσμοι μεταξύ ερευνητών και γεωργών, καθώς 
προσδιορίζουν τις ανάγκες των γεωργών, συλλέγουν πρακτικές εμπειρίες και εφαρμόζουν 
σε τοπικές καταστάσεις γνώσεις που έχουν προκύψει από έρευνες. Επιβάλλεται να 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα άτομα που παρέχουν τις συμβουλές να διαθέτουν την τεχνική 
ικανότητα και εμπειρογνωσία που απαιτείται για τον σκοπό αυτόν, ιδίως δε όσον αφορά τη 
γεωργική γη που βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000. Συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν 
να παρέχονται επίσης από φορείς που δραστηριοποιούνται τοπικά, όπως ΜΚΟ και ενώσεις 
γεωργών. Η διαθεσιμότητα χρηματοδοτικής στήριξης μέσω της ΚΓΠ για υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών και πληροφοριών περιγράφεται στην ενότητα 5.6. Επιβάλλεται επίσης να 
αξιοποιούνται οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και 
δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δράσεων 
επίδειξης και επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και βραχυπρόθεσμων ανταλλαγών 
για τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
και οι ανταλλαγές μεταξύ γεωργών μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των γεωργών σε κοινά γεωργοπεριβαλλοντικά καθεστώτα, στην ενίσχυση 
των κινήτρων τους και στην τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά 
τις πρακτικές διαχείρισης της διατήρησης (βλ. στο παράρτημα Ε τις περιπτωσιολογικές 
μελέτες από την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, την Αυστρία 
και τις Κάτω Χώρες, μεταξύ άλλων, όπου εφαρμόζονται αποτελεσματικά συστήματα 
παροχής συμβουλών και υπάρχει τακτική επικοινωνία με τους γεωργούς).  
 

Πλαίσιο 6.7 Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών σε γεωργούς για θέματα γεωργίας και 
διατήρησης  

Το πρόγραμμα «Partnerbetrieb Naturschutz» στο κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτου της 
Γερμανίας 

Μέσω της πρωτοβουλίας «Partnerbetrieb Naturschutz», παρέχονται στους γεωργούς 
ολοκληρωμένες συμβουλές σε θέματα γεωργίας και διατήρησης για το σύνολο της γεωργικής 
εκμετάλλευσης και υπηρεσίες σχεδιασμού βάσει διαλόγου. Στις συμβουλευτικές ομάδες 
συμμετέχουν σύμβουλοι σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και γεωπονίας. Ο γεωργός και η 
συμβουλευτική ομάδα προβαίνουν σε διάλογο και σε ανάλυση κατάστασης για το σύνολο της 
γεωργικής εκμετάλλευσης και το τοπίο που την περιβάλλει. Στο πλαίσιο της κατάρτισης σχεδίου 
διατήρησης για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων, εξετάζονται αναλυτικά οι 
δυνατότητες της εκμετάλλευσης σε επίπεδο διατήρησης και οι στόχοι διατήρησης που αφορούν 
ειδικά τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, με τη βοήθεια χαρτών, αεροφωτογραφιών και 
χαρακτηρισμών γης, και με ιδιαίτερη έμφαση στους οικοτόπους και τα είδη Natura 2000, καθώς και 
στους στόχους διατήρησης που προβλέπονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Ο γεωργός και η 
συμβουλευτική ομάδα προβαίνουν ακολούθως στην κατάρτιση αμοιβαία συμφωνημένου σχεδίου 
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διατήρησης το οποίο αφορά ειδικά τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Η ομάδα παρέχει σε συνεχή 
βάση κατ’ ιδίαν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. 
Κάθε χρόνο, ο γεωργός και η ομάδα προβαίνουν από κοινού σε μέτρηση και αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Οι γεωργοί θέλουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν ειδικά τη δική τους 
γεωργική εκμετάλλευση, όπως π.χ. τι επιπτώσεις θα έχει η εκτατική διαχείριση των βοσκότοπων 
στη γαλακτοπαραγωγή της γεωργικής εκμετάλλευσης; Ποιος ο λόγος της εφαρμογής συγκεκριμένου 
μέτρου διαχείρισης; Τι θα συμβεί αν δεν εφαρμοστεί κανένα μέτρο; Τι περιβαλλοντικούς πόρους, 
οικοτόπους ή είδη μπορώ να διατηρήσω στη γεωργική μου εκμετάλλευση; Η παροχή πειστικών 
απαντήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για να εμπιστευτούν οι γεωργοί τα προτεινόμενα μέτρα 
διατήρησης. 

Πηγή: Περιπτωσιολογική μελέτη από τη Γερμανία στο παράρτημα Ε 

6.6  Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση 

Συστάσεις:  

 Θα πρέπει να παρακολουθείται η αποδοχή των μέτρων από τους γεωργούς και η 
κάλυψή τους σε σχέση με κάθε συναφή οικότοπο και κάθε συναφές είδος Natura 
2000, να γίνεται έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων ως προς τους στόχους, και να 
επανεξετάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του καθεστώτος σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης των στόχων. 

 Θα πρέπει να ληφθεί εξαρχής μέριμνα για την ενσωμάτωση συστημάτων συλλογής 
δεδομένων στις διαδικασίες υλοποίησης καθεστώτων. 

 Θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς ικανότητες για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 Θα πρέπει να καθοριστούν επιθυμητά αποτελέσματα ή «ορόσημα» και να 
προσδιοριστούν κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης και δείκτες που 
μπορούν να εφαρμοστούν και να κατανοηθούν εύκολα από τους γεωργούς. 

 Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή των γεωργών στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και γνωστοποίησης στους ίδιους των αποτελεσμάτων και των 
βασικών συμπερασμάτων των αντίστοιχων αξιολογήσεων. 

Διασφάλιση αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Η αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι καθοριστικής σημασίας για την 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας με τις οποίες τα μέτρα 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους, καθώς και για την προσαρμογή και βελτίωση των 
καθεστώτων και των πρακτικών διαχείρισης στο πέρασμα του χρόνου. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πρέπει να γίνονται σε διάφορα επίπεδα. Η τακτική 
παρακολούθηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε προγράμματος στήριξης 
Natura 2000. Η παρακολούθηση θα πρέπει να καθιστά δυνατή την αξιολόγηση της 
αποδοχής των μέτρων από τους γεωργούς και της κάλυψής τους, τυχόν πιθανών 
δυσκολιών και περιορισμών όσον αφορά την εφαρμογή τους, καθώς και του αντικτύπου 
τους σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους διατήρησης. Σημαντικό είναι επίσης να 
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λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της επιστημονικής παρακολούθησης και έρευνας 
στο πλαίσιο των βελτιώσεων που επέρχονται στις συστάσεις διαχείρισης (βλ. πλαίσιο 6.9 
και ενότητα 4.3). 

Είναι σημαντικό να σχεδιάζονται προγράμματα παρακολούθησης που μπορούν να 
εφαρμοστούν επίσης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση κατάλληλων και 
εύκολα επαληθεύσιμων δεικτών. Η εξασφάλιση της συμμετοχής των γεωργών στην τακτική 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των απαιτούμενων μέτρων που οι ίδιοι εφαρμόζουν 
έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της συμμετοχής τους στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης. Πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση 
θετικής εικόνας όσον αφορά τα στοχευμένα είδη και τους στοχευμένους οικοτόπους, 
καθώς και για την αναγνώριση όσων καταβάλλουν προσπάθειες για την προστασία τους, 
είναι επίσης η δημοσιοποίηση των συναφών δράσεων στο ευρύτερο κοινό. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα των εκθέσεων τακτικής 
παρακολούθησης των περιοχών Natura 2000 στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και να 
επαναπροσδιορίζουν αναλόγως τους στόχους των υφιστάμενων μέσων πολιτικής. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει συγκεκριμένα να ενσωματώνονται τα αποτελέσματα 
παρακολούθησης των περιοχών Natura 2000 σε μέτρα γεωργικής πολιτικής που έχουν 
άμεσο αντίκτυπο σε σημαντικά γεωργικά είδη και σε σημαντικούς γεωργικούς οικοτόπους 
του δικτύου Natura 2000. Καίριας σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή 
ολοκληρωμένου προγράμματος συνδυασμένων μέτρων, είναι η ανάπτυξη κοινού 
συστήματος πληροφοριών και δεδομένων στο οποίο θα συγκεντρώνονται στοιχεία 
σχετικά με τη γεωργία, τη βοτανολογία, τη ζωολογία και τους χρήστες γης των περιοχών 
Natura 2000. 

Η παρακολούθηση των ΠΑΑ θα γίνεται μέσω δεικτών οι οποίοι θα καθοριστούν στους 
κόλπους νέου κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης (το εν λόγω πλαίσιο θα 
οριστεί σε εκτελεστικές πράξεις οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν αργότερα εντός του 
2014). Στους εν λόγω δείκτες, οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη, 
περιλαμβάνονται κοινοί δείκτες πλαισίου για τις περιοχές Natura 2000, για την κατάσταση 
διατήρησης γεωργικών οικοτόπων και για τη γεωργία ΥΦΑ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιήσουν πρόσθετους δείκτες κατάλληλους για την κατάσταση που επικρατεί 
σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Εκτός από αυτές τις επίσημες απαιτήσεις αξιολόγησης, οι 
αρχές διαχείρισης μπορούν επιπλέον να εφαρμόσουν κατά τα δύο πρώτα έτη υλοποίησης 
του εκάστοτε καθεστώτος εσωτερικές ταχείες διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες συνιστούν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων προτού τα 
τελευταία επηρεάσουν την υλοποίηση, την αποτελεσματικότητα των δράσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος ή τη στάση των γεωργών.  

Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο είναι η παροχή ανατροφοδότησης στους διαχειριστές του εκάστοτε 
καθεστώτος Natura 2000 και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για το πόσο εύρυθμα 
λειτουργεί το καθεστώς και για το κατά πόσο επιτυγχάνει τους στόχους του. Οι 
δραστηριότητες αυτές εντάσσονται ουσιαστικά στο πλαίσιο «διαδικασίας ενεργού 
μάθησης» που παρέχει στη διαχειριστική αρχή τη δυνατότητα να επανεξετάζει και να 
αναθεωρεί τα υφιστάμενα καθεστώτα και μέτρα, και να βελτιώνει τον σχεδιασμό 
μελλοντικών καθεστώτων και μέτρων. Σε περιοχές όπου εφαρμόζονται για πρώτη φορά 
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καθεστώτα διαχείρισης Natura 2000, η πραγματοποίηση πιλοτικών δοκιμών και 
αξιολόγησης σε μικρή κλίμακα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της 
αποδοχής και της υλοποίησης των καθεστώτων. 

Πλαίσιο 6.8 Συνεργασία γεωργών και ερευνητών για τη βέλτιστη δυνατή διατήρηση 
είδους της πανίδας  

Στις Κάτω Χώρες εφαρμόστηκε πρόγραμμα φιλικής προς τα χάμστερ διαχείρισης στο πλαίσιο του 
οποίου συνεργάστηκαν αποτελεσματικά γεωργοί και ερευνητές. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και 
οι ευπροσάρμοστοι κανονισμοί διαχείρισης συνέβαλαν στην ευελιξία της διαχείρισης. Οι 
συμβουλές διαχείρισης τροποποιήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του έργου συνεπεία της 
καλύτερης πληροφόρησης που προερχόταν από την έρευνα παρακολούθησης των χάμστερ την 
οποία εκπονούσαν τα πανεπιστήμια Αλτέρα, Βαγκενίνγκεν & Ράντμπουντ του Ναϊμέχεν. Η ευελιξία 
σε επίπεδο διαχείρισης ήταν εφικτή διότι το έργο ήταν επισήμως χαρακτηρισμένο ως πείραμα 
δυνάμει των κανονισμών της ΕΕ, γεγονός που παρείχε στους εμπλεκόμενους φορείς τη δυνατότητα 
να τροποποιούν τους κανονισμούς και τις οδηγίες διαχείρισης. Για παράδειγμα, στις ετήσιες 
συμβάσεις είχε συμφωνηθεί η διατήρηση ζώνη επιβίωσης 20 μέτρων, και έτσι κάθε χρόνο οι 
ερευνητές προσέγγιζαν τους γεωργούς που είχαν την τοποθεσία η οποία είχε ευνοήσει κατά τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο τα χάμστερ. 

Στην επιτυχημένη υλοποίηση του έργου συνέβαλαν επίσης καθοριστικά η απευθείας και διαρκής 
παροχή συμβουλών και κατ’ ιδίαν εξατομικευμένης στήριξης στους γεωργούς. Κατά τη διάρκεια του 
έργου, οι ερευνητές ενημέρωναν και βοηθούσαν τους γεωργούς σε σχέση με τη διαχείριση των 
καλλιεργειών και άλλες πτυχές που σχετίζονταν με τα χάμστερ, απαντώντας σε ερωτήσεις όπως 
«Μπορώ να προβώ σε συγκομιδή;» ή «Εντόπισα ένα λαγούμι, τι κάνω;». Η παρακολούθηση, ο 
έλεγχος των προσκλήσεων για νέες συμφωνίες διαχείρισης και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τα 
μέτρα διαχείρισης καλλιεργειών γίνεται από συντονιστή ειδικό στα χάμστερ. 

Πηγή: Περιπτωσιολογική μελέτη από τις Κάτω Χώρες στο παράρτημα Ε. 
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