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Ειςαγωγι 

Θ παροφςα ζκκεςθ ςυντάχκθκε από τθν Ομάδα Εργαςίασ που ςυςτικθκε με βάςθ τθν 

9θ απόωαςθ τθσ 12θσ/02.12.2013 ςυνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το υπ’ αρικ. 

4544/17.12.2013 ζγγραωο του Επιμελθτθρίου. 

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ ζκκεςθσ πραγματοποιικθκαν δφο ςυναντιςεισ τθσ 

Ομάδασ Εργαςίασ ωσ εξισ: 

 Θ πρϊτθ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε τθ Δευτζρα, 27 Ιανουαρίου 2014, 

φςτερα από τθν αρικ. 269/21.01.2014 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 

με αντικείμενο τθ ςυηιτθςθ επί του τρόπου λειτουργίασ, επικοινωνίασ και 

ανταλλαγισ απόψεων των μελϊν τθσ Ομάδασ Εργαςίασ ςε ςχζςθ με τα κζματα 

που ορίηονται ςτο υπ’ αρικ. 4544/17.12.2013 ζγγραωο του Επιμελθτθρίου. 

Επιπλζον, ανταλλάχτθκαν απόψεισ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ επιτροπισ ςε ότι 

αωορά τον οριςμό των βοςκιςιμων γαιϊν, το νομικό και ιδιοκτθςιακό τουσ 

κακεςτϊσ, τον οριςμό του μόνιμου βοςκοτόπου ςφμωωνα με τον Κανονιςμό 

(ΕΕ) 1307/2013, τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ και διαχείριςισ τουσ και τα 

προβλιματα που δθμιουργεί θ υωιςτάμενθ διαχείριςθ ςε ςυνδυαςμό με το 

υωιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο. 

 Θ δεφτερθ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε τθν Πζμπτθ, 12 Ιουνίου 2014, 

φςτερα από τθν αρικ. 2280/10.06.2014 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αντικείμενο τθν οριςτικοποίθςθ των περιεχομζνων του κειμζνου 

εργαςίασ ςε ςχζςθ με τα κζματα που ορίηονται ςτο υπ’ αρικ. 4544/17.12.2013 

ζγγραωο του Επιμελθτθρίου. 

Το ζργο τθσ Ομάδασ Εργαςίασ ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Λουλίου 

2014 κακϊσ: 

 Ρλθν τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ουδεμία άλλθ υπθρεςία δεν παρείχε ςτθν Ομάδα Εργαςίασ τα 

ςτοιχεία που ηθτικθκαν μζςω ςχετικισ επιςτολισ (υπ’ αρικ. 868/04.03.2014 

ζγγραωο Τμιματοσ Μελετϊν & Τεκμθρίωςθσ ΓΕΩΤΕΕ). 

 Με τθν ψιωιςθ του Νόμου 4264/2014 τροποποιικθκε ςε ςθμαντικό βακμό το 

Ν.Δ. 86/1969 (Δαςικόσ Κϊδικασ) ςε ότι αωορά τθ διαχείριςθ τθσ βόςκθςθσ. 

 Δθμοςιεφτθκαν ςτθν επίςθμθ εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι κατ’ 

εξουςιοδότθςθ πράξεισ και ο εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ για τθ κζςπιςθ κανόνων 

εωαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013, γεγονόσ που επθρεάηουν τθν 

τελικι εκτίμθςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ. 

Θ Ομάδα Εργαςίασ ευχαριςτεί όλουσ όςουσ ςυμπαραςτάκθκαν ςτο ζργο τθσ και 

ελπίηει ότι το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ κα ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ του χρόνιου και 

δυςεπίλυτου ηθτιματοσ των βοςκοτόπων τθσ  χϊρασ. 
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Κεφάλαιο 1ο  

Καταγραφι βοςκιςιμων γαιϊν 

 

1.1 Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ βοςκιςιμων γαιϊν 

Στθν Ελλάδα υπάρχει μια ποικιλία ωυςικϊν οικοςυςτθμάτων, τα οποία βόςκονται 

και ςτθρίηουν τθν κτθνοτροωία τθσ χϊρασ. Τζτοιεσ εκτάςεισ είναι:  

(1) οι εκτάςεισ που καλφπτονται από ωρφγανα ςτισ ξθροκερμικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, 

(2) τα ποολίβαδα ι χορτολίβαδα που απαντοφν ςε όλεσ τισ υψομετρικζσ ηϊνεσ τθσ 

χϊρασ,  

(3) οι δαςικζσ εκτάςεισ που καλφπτονται με ξυλϊδθ βλάςτθςθ (κάμνουσ ι δζνδρα) 

και απαντοφν ςε όλεσ τισ υψομετρικζσ ηϊνεσ 

(4)   τα παραγωγικά υψθλά δάςθ, και  

(5) οι γεωργικζσ εκτάςεισ που είναι ςπαρμζνεσ με λειμϊνια ωυτά (Λειμϊνεσ) ι πο 

βόςκονται μετά τθ ςυγκομιδι τθσ κφριασ καλλιζργειασ (π.χ. καλαμιζσ).  

Οι τρεισ πρϊτεσ κατθγορίεσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαωζρον γιατί είναι οι κφριοι τόποι 

βόςκθςθσ των αγροτικϊν ηϊων. Στισ εκτάςεισ αυτζσ κα μποροφςε να ςχεδιαςτεί 

επιςτθμονικά θ δραςτθριότθτα αυτι προσ όωελοσ τθσ κτθνοτροωίασ και του 

περιβάλλοντοσ. Ωσ ωυςικά οικοςυςτιματα, οι εκτάςεισ αυτζσ παρζχουν και άλλα 

αγακά και υπθρεςίεσ (π.χ. ενδιαίτθμα για τθν άγρια πανίδα,  καυςόξυλα, μζλι, 

υδρολογικι ιςορροπία, βιοποικιλότθτα, αποκικευςθ του άνκρακα, ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ, αναψυχι) και θ διαχείριςι τουσ κα πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνθ.  

Οι εκτάςεισ αυτζσ από τισ υπθρεςίεσ του Κράτουσ ονομάηονται «βοςκότοποι» ι 

«βοςκζσ» και θ ςχετικι δραςτθριότθτα «βελτίωςθ» ι / και «διαχείριςθ βοςκοτόπων ι 

βοςκϊν». Διεκνϊσ, οι εκτάςεισ αυτζσ, δθλαδι τα ωυςικά οικοςυςτιματα που δεν είναι 

κατάλλθλα για γεωργία ι δαςοπονία αλλά είναι ενδεδειγμζνα για βόςκθςθ ορίηονται 

ωσ rangelands ι ranges. Σε αντιςτοίχιςθ αυτϊν των όρων οι επιςτιμονεσ τθσ χϊρασ 

μασ που αςχολοφνται με το αντικείμενο αυτό, προςπάκθςαν να κακιερϊςουν τον όρο 

λιβάδι, ωςτόςο, οι κρατικζσ υπθρεςίεσ και θ κοινωνία ςυνεχίηουν να χρθςιμοποιοφν 

τουσ παραδοςιακοφσ όρουσ «βοςκότοποι» ι «βοςκζσ». Στισ προθγοφμενεσ 

διαωορετικζσ ονομαςίεσ, που προκαλοφν ςφγχυςθ, ιρκε να προςτεκεί ζνασ ακόμθ 

όροσ αυτόσ των βοςκιςιμων γαιϊν. 

Θ Ομάδα Εργαςίασ καταλιγει ότι δεν ζχει ςθμαςία θ ονομαςία που χρθςιμοποιείται 

αλλά ςε ποιεσ εκτάςεισ περιγραωικά αναωζρεται θ κάκε μία από αυτζσ. Στα ελλθνικά 

εγχειρίδια Λιβαδοπονίασ, ςε επιςτθμονικά άρκρα ελλινων Λιβαδοπόνων, κακϊσ και 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Λιβαδοπονικισ Εταιρίασ, τα λιβάδια (δθλ. οι 
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βοςκιςιμεσ εκτάςεισ τθσ χϊρασ) ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:  Λιβάδι είναι το φυςικό 

οικοςφςτθμα που καλφπτεται από ποϊδθ ι καμνϊδθ βλάςτθςθ και παράγει 

βοςκιςιμθ φλθ για τα αγροτικά και τα άγρια ηϊα, ενϊ παράλλθλα προςφζρει και άλλα 

αγακά και υπθρεςίεσ όπωσ είναι θ άγρια πανίδα, το νερό, θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, θ αναψυχι κτλ. και διαχειρίηεται με οικολογικζσ αρχζσ. Για το λόγο 

αυτό, θ ομάδα εργαςίασ υιοκετεί τον όρο λιβάδι και κεωρεί ότι και οι ζννοιεσ 

βοςκότοποσ, βοςκι και βοςκιςιμθ γαία μάλλον ςε αυτζσ τισ εκτάςεισ αναωζρονται ι 

αυτζσ τισ εκτάςεισ προςδιορίηουν. Εκτόσ από τα λιβάδια που είναι ωυςικά 

οικοςυςτιματα υπάρχουν και οι λειμϊνεσ, που είναι γεωργικζσ εκτάςεισ ςπαρμζνεσ 

με κτθνοτροωικά ωυτά, που διαχειρίηονται με αγρονομικζσ αρχζσ (κατεργαςία του 

εδάωουσ,  ςπορά, λίπανςθ κτλ.). 

 

 

1.2 Βοςκιςιμεσ γαίεσ κατά τφπο λιβαδικισ βλάςτθςθσ 

Θ ταξινόμθςθ των λιβαδιϊν (βοςκιςιμων γαιϊν ι βοςκοτόπων ι βοςκϊν) βαςίηεται 

γενικά ςτθ μορωι και ςτθ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ που τα αποτελοφν και μζχρι 

ςιμερα ζχει επικρατιςει θ ταξινόμθςθ ςε δφο ιεραρχικά επίπεδα: τον τφπο και τον 

υποτφπο.  

Ο τφποσ λιβαδιοφ αποτελεί τθν ευρφτερθ ταξινομικι μονάδα και χαρακτθρίηεται από 

τθ γενικι όψθ και ωυςιογνωμία τθσ βλάςτθςθσ. Στθ χϊρα μασ απαντοφν οι εξισ 

τζςςερισ (4) τφποι λιβαδιϊν: 

Ποολίβαδα (grasslands) ι χορτολίβαδα ι χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ είναι τα 

οικοςυςτιματα που καλφπτονται κατά κφριο λόγο με ποϊδθ ωυτά (>75%). Μεταξφ 

των ωυτϊν αυτϊν κυρίαρχα από πλευράσ βιομάηασ είναι τα αγρωςτϊδθ, ενϊ τα 

πλατφωυλλα κυριαρχοφν ςε αρικμό ειδϊν. Απαντοφν ςε όλεσ τισ υψομετρικζσ ηϊνεσ 

και βόςκονται από όλα τα είδθ ηϊων αλλά θ ετιςια λιβαδικι παραγωγι ζχει εποχιακό 

χαρακτιρα, ανάλογα με τθν υψομετρικι ηϊνθ, από τθ ςφνκεςθ τθσ βλάςτθςθσ, το 

είδοσ του εδάωουσ και το βακμό χρθςιμοποίθςθσ από τα ηϊα που βόςκουν 

Φρυγανολίβαδα (phryganic rangelands) ονομάηονται τα λιβάδια που κυριαρχοφνται 

με ωρφγανα. Φρφγανα είναι τα ξυλϊδθ ωυτά που εμωανίηουν το ωαινόμενο του 

εποχιακοφ διμορωιςμοφ δθλαδι τθσ αντικατάςταςθσ των μεγάλων χειμερινϊν 

ωφλλων με μικρά κερινά ωφλλα ςτο τζλοσ τθσ άνοιξθσ, ϊςτε να περιορίςουν τισ 

διαπνευςτικζσ τουσ απϊλειεσ (απϊλεια νεροφ) και να ανταπεξζλκουν ζτςι ςτθ μακρά 

και ξθρι κερινι περίοδο. Τα κυριότερα είδθ ωρυγάνων που χαρακτθρίηουν τα 

ωρυγανολίβαδα τθσ χϊρασ μασ είναι θ αςτοιβίδα, θ αςωάκα, το κυμάρι και θ λαδανιά.  

Οι βοςκότοποι αυτοί, παρά τθ χαμθλι τουσ ετιςια παραγωγι, είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικοί, επειδι αποτελοφν τον κφριο τφπο βλάςτθςθσ των ξθροκερμικϊν περιοχϊν 

τθσ χϊρασ μασ (π.χ. Νότια Ελλάδα), βόςκονται κατά τθ διάρκεια του χειμϊνα, 
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προςτατεφουν το ζδαωοσ από τθ διάβρωςθ, και ςυμβάλλουν ςτθν εξαίρετθ ποιότθτα 

των προϊόντων τθσ μελιςςοτροωίασ. 

Θαμνολίβαδα (shrublands) χαρακτθρίηονται τα λιβάδια όπου κυριαρχοφν οι κάμνοι. 

Απαντοφν ςτθ χαμθλι και μεςαία ηϊνθ και καλφπτονται από ςκλθρόωυλλα αείωυλλα 

ξυλϊδθ είδθ ι από ωυλλοβόλουσ κάμνουσ. Ραράγουν βοςκιςιμθ φλθ όλο το ζτοσ 

(αείωυλλοι κάμνοι) ι ςε κρίςιμεσ περιόδουσ του ζτουσ (π.χ. καλοκαίρι) όταν άλλοι 

λιβαδικοί τφποι (π.χ. ποολίβαδα) παράγουν μικρζσ ποςότθτεσ βοςκιςιμθσ φλθσ ι 

μειωμζνθσ κρεπτικισ αξίασ. Θ πυκνότθτά τουσ κακορίηει τθ λιβαδικι τουσ αξία και τθν 

αξιοποίθςι τουσ από τα διάωορα είδθ ηϊων, ωςτόςο, οι αίγεσ ωαίνεται να αξιοποιοφν 

καλλίτερα τα καμνολίβαδα απ’ ότι τα πρόβατα και τα βοοειδι.  

Δαςολίβαδα (forest ranges) ονομάηονται οι δαςικζσ  εκτάςεισ με ποςοςτό κάλυψθσ 

από δαςικά δζνδρα μικρότερο του 40%.Ο υπόροωοσ αυτοφ του λιβαδικοφ τφπου 

ςυντίκεται από ποϊδθ, ωρυγανϊδθ ι καμνϊδθ είδθ. 

 

1.3 Ανάλυςθ τθσ ζκταςθσ των βοςκιςιμων γαιϊν 

Ο επακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ ζκταςθσ των λιβαδιϊν ςτθ χϊρα μασ αποτελεί ζνα 

χρόνιο και δυςεπίλυτο πρόβλθμα κακϊσ ανάλογα με τθν πθγι προζλευςθσ υπάρχει 

διαωορετικι εκτίμθςθ τθσ ζκταςισ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Μζχρι το 1991, θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) εκτιμοφςε τθν ζκταςθ των 
βοςκοτόπων ςε περιςςότερα από 5 εκατομμφρια ha, τα οποία αντιςτοιχοφςαν 
ςτο 40% περίπου τθσ ςυνολικισ επιωάνειασ τθσ χϊρασ (Ρίνακασ Ρ1.1 ι Ρ3). 

 Στθν απογραωι του 2000, καταγράωθκε και πάλι θ ίδια περίπου ζκταςθ με τθ 

διαωορά ότι το 10,9% τθσ χϊρασ κατατάχκθκε ςτθν κατθγορία των βοςκοτόπων 

που ανικουν ςτισ «γεωργικζσ περιοχζσ» ενϊ το 30,3% κάτω από διάωορεσ 

κατθγορίεσ καταχωρικθκε ςτισ «δαςικζσ περιοχζσ» (Ρίνακασ Ρ1.2 ι Ρ1&Ρ2).   

 Θ απογραωι που πραγματοποίθςε θ Δαςικι Υπθρεςία το ζτοσ 1992, υπολογίηει 
τθν ζκταςθ των βοςκοτόπων ςε 1.427.222 εκτάρια (ha) που αντιπροςωπεφει το 
12,5% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ (Ρίνακασ Ρ4). Θ τιμι αυτι βρίςκεται κοντά με τθν 
αντίςτοιχθ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. (10,9%) αλλά υπολείπεται κατά πολφ των αντίςτοιχων 
ποςοςτϊν των προθγοφμενων απογραωϊν. Θ διαωορά ςτθν ζκταςθ των 
βοςκοτόπων μεταξφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ και τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ οωείλεται ςτα 
διαωορετικά κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται για το χαρακτθριςμό μιασ ζκταςθσ 
ωσ βοςκότοπου ι μθ από τισ δφο Υπθρεςίεσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, οι  
βοςκότοποι χαρακτθρίηονται με βάςθ τθ χριςθ γθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ Δαςικισ 
Υπθρεςίασ, αντίκετα, λαμβάνεται ωσ κριτιριο θ κυριαρχοφςα βλάςτθςθ, οπότε 
ωσ βοςκότοποι χαρακτθρίηονται μόνο οι χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ. Άλλεσ 
εκτάςεισ που βόςκονται, όπωσ το ςφνολο των ωρυγανϊνων και καμνϊνων 
αείωυλλων πλατφωυλλων ειδϊν και ωυλλοβόλων κάμνων κακϊσ και οι μερικϊσ 
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δαςοςκεπείσ εκτάςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ «μθ-βιομθχανικά» δάςθ μολονότι 
βόςκονται. 

 Με βάςθ τθν κατανομι τθσ κάλυψθσ γθσ του προγράμματοσ Corine Land Cover 

2000 (Ρίνακασ Ρ5), θ ζκταςθ των βοςκοτόπων (κωδικοί 231 & 321) ανζρχεται ςε 

1.269.216 εκτάρια (ha) που αντιςτοιχεί ςτο 9,6% τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ. 

 Θ κατθγοριοποίθςθ τθσ εδαωοκάλυψθσ, ςφμωωνα με το ςφςτθμα LUCAS τθσ Ε.Ε. 

(Land Use/Cover Area frame Survey) του ζτουσ 2009 (Ρίνακασ Ρ6), υπολογίηει τθν 

ζκταςθ των βοςκοτόπων (ποότοποι) ςτθ χϊρα μασ ςτο 13% τθσ ςυνολικισ τθσ 

ζκταςθσ, δθλαδι ςε 1.715.768 εκτάρια (ha) περίπου. 

 Σφμωωνα με τον ΟΡΕΚΕΡΕ (Ρίνακασ Ρ7), θ ολικι δθλοφμενθ ζκταςθ των 

βοςκοτόπων τθσ χϊρασ για το κακεςτϊσ των άμεςων ενιςχφςεων ανζρχεται ςε 

4.054.810 εκτάρια, εκ των οποίων τα 2.206.532 εκτάρια είναι θ ολικι επιλζξιμθ 

ζκταςθ ςφμωωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1122/2009. 

 Ο Ελευκεριάδθσ (1998) εκτιμά τθν ζκταςθ των λιβαδιϊν τθσ χϊρασ ςε 5.300.000 

εκτάρια (ha) ςυμπεριλαμβάνοντασ ςε αυτιν τα δάςθ με καμνϊδθ υπόροωο και 

τα δάςθ με ποϊδθ υπόροωο (Ρίνακασ Ρ8). Από τθν ανωτζρω ζκταςθ, τα 

1.700.000 εκτάρια (ha) εκτιμά ότι είναι ποολίβαδα, τα 300.000 εκτάρια (ha) 

ωρυγανολίβαδα και τα 800.000 εκτάρια καμνολίβαδα.  

Από τα ανωτζρω, είναι ωανερό ότι υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ των τιμϊν τθσ 
ζκταςθσ τόςο των λιβαδιϊν όςο και των επιμζρουσ λιβαδικϊν τφπων ανάλογα με τθν 
πθγι προζλευςθσ. Μόνο ςτα ποολίβαδα το εφροσ τθσ διαωοράσ ανζρχεται ζωσ και 
τα 500.000 εκτάρια (ha). 

Από τθν ανάλυςθ που πραγματοποιικθκε προκφπτουν δφο ςυμπεράςματα:  

1. Οι βοςκότοποι αποτελοφν τον μεγαλφτερο ςε ζκταςθ ανανεϊςιμο ωυςικό πόρο 
τθσ χϊρασ ι τθν πλζον εκτεταμζνθ χριςθ γθσ.  

2. Θ ζκταςθ των βοςκοτόπων δεν είναι ακριβϊσ γνωςτι, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι 
χρειάηεται  απογραωι του πολφτιμου αυτοφ πόρου ςε πανελλαδικι κλίμακα. 
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1.4 Σο ηωικό κεφάλαιο που αξιοποιεί τισ βοςκιςιμεσ γαίεσ 

Σφμωωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία του ζτουσ 2010 που διατίκενται ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΟΡΕΚΕΡΕ1, θ ζκταςθ των λιβαδιϊν (βοςκιςιμων γαιϊν) τθσ χϊρασ 

αξιοποιείται από το παρακάτω ηωικό κεωάλαιο, εκωραςμζνο ςε Μονάδεσ Μεγάλων 

Ηϊων όπωσ υπολογίηονται για τον προςδιοριςμό τθσ πυκνότθτασ βόςκθςθσ2 ςτο 

πλαίςιο του ΟΣΔΕ3: 

Είδοσ Ηϊου Αρικμόσ Ηϊων υντελεςτισ 
Ηωικζσ 

Μονάδεσ 

Αιγοπρόβατα 12.598.068 0,15 1.889.710 

Βοοειδι (6-24 μθνϊν) 210.995 0,60 126.597 

Βοοειδι (άνω των 2 ετϊν) 390.604 1,00 390.604 

Μπποι 20.645 1,00 20.645 

Χοιρομθτζρεσ 83.421 0,50 41.711 

Ραχυνόμενα χοιρίδια 100.979 0,30 30.294 

Σφνολο 2.499.560 

 

Ο ηωικόσ αυτόσ πλθκυςμόσ δθλϊνεται ςτισ Αιτιςεισ Ενιαίασ Ενίςχυςθσ του ζτουσ 2010 

και διαμορωϊνει μια ιςοδφναμθ τιμι περίπου 2,5 εκ. Μονάδων Μεγάλων Ηϊων 

(ΜΜΗ). Ο υπολογιςμόσ αυτόσ είναι διαωορετικόσ από τον αντίςτοιχο για τον 

προςδιοριςμό τθσ βοςκοϊκανότθτασ, θ οποία αναωζρεται ςτθν ενότθτα 1.5.2 αμζςωσ 

παρακάτω.  

                                                      
1
 Τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα http://it.opekepe.gr/aggregate/ 

2
 «Ρυκνότθτα βόςκθςθσ»: για τισ ανάγκεσ του κακοριςμοφ των βοςκοτόπων επιλζξιμων για τθν 
ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων Ενιαίασ Ενίςχυςθσ και του ελζγχου τθσ ςυμμόρωωςθσ με το πρότυπο τθσ 
προςταςίασ των μόνιμων βοςκοτόπων ςτα πλαίςια τθσ Ρολλαπλισ Συμμόρωωςθσ, ορίηεται: «Το 
πθλίκο του ςυνόλου των Μονάδων Μεγάλων Ηϊων (ΜΜΗ) (αναωζρονται κατά κατθγορία ςτο άρκρο 5 
παράγραωοσ 2 και ςτο άρκρο 9 παράγραωοσ 3 τθσ ΚΥΑ 262385/21.04.10 (ΦΕΚ 509/Β/23.04.10) )και 
βρίςκονται ςτθν κατοχι του γεωργοφ οποιαδιποτε θμζρα του ζτουσ, με βάςθ τα ςτοιχεία που 
δθλϊνει ςτθν ενιαία αίτθςι του και τα αποτελζςματα των επιτόπιων και/ ι των διοικθτικϊν ελζγχων, 
προσ το ςφνολο των εκταρίων των βοςκοτόπων που κατζχει τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα με βάςθ τθν 
ενιαία αίτθςι του ι τα αποτελζςματα των επιτόπιων και/ ι των διοικθτικϊν ελζγχων.» 

3
 Σφμωωνα με όςα αναωζρονται ςτθν υπ’ αρικ. 32314/18.03.2014 εγκφκλιο – εγχειρίδιο διαδικαςιϊν 
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ 2014 του ΟΡΕΚΕΡΕ 
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1.5 Διαχειριςτικά δεδομζνα βοςκιςιμων γαιϊν  

1.5.1 Παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ 

Θ παραγωγι των λιβαδιϊν παρουςιάηει πολφ μεγάλθ διακφμανςθ ανάλογα με τισ 

επικρατοφςεσ κλιματικζσ και ωυςικζσ ςυνκικεσ. Θ παραγωγι των ποολίβαδων 

κυμαίνεται από 160 ζωσ και 550 kg ΞΟ/ςτρζμμα ανάλογα με το λιβαδικό τφπο, τθν 

ποιότθτα του εδάωουσ και τθν υψομετρικι ηϊνθ όπου απαντϊνται (Ρίνακασ Ρ9).  

Τα δεδομζνα αυτά ωανερϊνουν ότι θ παραγωγι ςτα ποολίβαδα είναι αρκετά 

μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ των ωρυγανολίβαδων, ενϊ ωαίνεται και θ φπαρξθ 

μιασ διαβάκμιςθσ τθσ παραγωγισ ςε ςχζςθ με τθν υψομετρικι ηϊνθ. Θ ςυνολικι 

παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ δεν κα πρζπει να κεωρείται όλθ ωσ βοςκιςιμθ. Ζνα 

μζροσ αυτισ κα πρζπει να παραμείνει ςτο βοςκότοπο για να διαςωαλιςτεί θ ςυνζχεια 

τθσ παραγωγισ βοςκιςιμθσ φλθσ. Το κανονικό ποςοςτό χρθςιμοποίθςθσ είναι το 

μζγιςτο ςθμείο απόλθψθσ τθσ βοςκιςιμθσ φλθσ που δεν κα οδθγιςει ςε υποβάκμιςθ 

το βοςκότοπο ι τθν απόδοςθ των ηϊων. Αωινοντασ επαρκι ωυλλικι επιωάνεια 

δίνεται θ δυνατότθτα ςτα ωυτά να ανακάμψουν από τθ βόςκθςθ και ο βοςκότοποσ να 

διατθριςει τθν επικυμθτι παραγωγικότθτα και ςφνκεςι του. Γενικά, γίνεται αποδεκτό 

ότι το επιτρεπόμενο ποςοςτό βόςκθςθσ ςε λιβάδια με καλι λιβαδικι κατάςταςθ είναι 

περίπου το 50% τθσ υπζργειασ ετιςιασ βιομάηασ των ωυτϊν. Ειδικά για τουσ πρινϊνεσ 

θ επιτρεπόμενθ χριςθ μπορεί να ωκάςει το 70%.  

 

1.5.2 Βοςκοϊκανότθτα & Βοςκοφόρτωςθ 

Το βαςικό πρόβλθμα που τίκεται ςτα λιβάδια είναι ο προςδιοριςμόσ του μζγιςτου 

αρικμοφ ηϊων που μπορεί να βόςκει ςε αυτά χωρίσ να διαταράςςεται το οικοςφςτθμά 

του.  

Βοςκοϊκανότθτα είναι ο αρικμόσ των ηϊων που μποροφν να βοςκιςουν και να 

αποδϊςουν το μζγιςτο δυνατό ς’ ζνα βοςκότοπο μακροπρόκεςμα (≈30 ζτθ), χωρίσ 

αυτόσ να ηθμιωκεί.  

Βοςκοφόρτωςθ είναι ο αρικμόσ των ηϊων που βόςκουν ςε ζνα βοςκότοπο για μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο (π.χ. 1 μινα ι 1 ζτοσ).  

Θ βοςκοϊκανότθτα κακορίηεται από ωυςικοφσ παράγοντεσ (π.χ. ζδαωοσ και κλίμα) ενϊ 

θ βοςκοωόρτωςθ εωαρμόηεται από ανκρϊπουσ, διαμζςου τθσ διαχείριςθσ των 

αγροτικϊν και άγριων ηϊων. Δθλαδι, θ βοςκοωόρτωςθ μπορεί να διαωζρει από ζτοσ 

ςε ζτοσ εξαιτίασ τθσ διακφμανςθσ τθσ διακζςιμθσ βοςκιςιμθσ φλθσ ενϊ θ 

βοςκοϊκανότθτα γενικά κεωρείται ότι είναι ο μζςοσ αρικμόσ ηϊων που ζνασ 

βοςκότοποσ μπορεί να ςυντθριςει ςτθ διάρκεια του χρόνου. Θ βοςκοωόρτωςθ που 

διαςωαλίηει τθν αειωορία ενόσ βοςκότοπου μακροπρόκεςμα ςυμπίπτει με τθ 

βοςκοϊκανότθτά του. Διαμζςου τθσ διαχείριςθσ μπορεί να αυξθκεί θ βοςκοϊκανότθτα 
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και θ βοςκοωόρτωςθ, π.χ. με ςπορά ι ωφτευςθ βελτιωμζνων λιβαδικϊν ωυτϊν ι με 

λίπανςθ αυξάνεται θ παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ και κατά ςυνζπεια και οι δφο αυτζσ 

παράμετροι. 

Περίοδοσ βόςκθςθσ είναι το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο τα ηϊα βόςκουν ςε ζναν 

βοςκότοπο. 

Θ βάςθ υπολογιςμοφ των απαιτιςεων των ηϊων ςε βοςκιςιμθ φλθ είναι θ ηωικι 

μονάδα (ΗΜ), θ οποία ορίηεται ωσ θ ποςότθτα βοςκιςιμθσ φλθσ που χρειάηεται για να 

καλφψει τισ ανάγκεσ μιασ ϊριμθσ αγελάδασ 450 kg με το μοςχάρι τθσ (μζχρι 6 μθνϊν). 

Οι θμεριςιεσ απαιτιςεισ βοςκιςιμθσ φλθσ (εκωραςμζνεσ ςε ξθρι ουςία) μιασ ΗΜ 

ανζρχονται περίπου ςτα 2,5% του ςωματικοφ βάρουσ τθσ, δθλαδι 12 kg βοςκιςιμθσ 

φλθσ. Θ ποςότθτα βοςκιςιμθσ φλθσ που απαιτείται από μία ΗΜ για ζνα μινα 

ονομάηεται Μθνιαία Ηωικι Μονάδα (ΜΗΜ) και ιςοφται με 360 kg βοςκιςιμθσ φλθσ. Θ 

βοςκοωόρτωςθ εκωράηεται ωσ: ΜΗΜ/ςτρζμμα ι ςτρζμματα/ΜΗΜ. Οι όροι ΗΜ και 

ΜΗΜ χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ ςτθ διαχείριςθ των βοςκοτόπων, ωςτόςο υπάρχουν 

διαωοροποιιςεισ ωσ προσ τθν ποςότθτα που θ κάκε μια εκωράηει. Για παράδειγμα, 

ςτθ χϊρα μασ, επικράτθςε θ ΜΗΜ να ιςοφται με 300 kg ξθρισ ουςίασ βοςκιςιμθσ 

φλθσ, που αντιςτοιχεί ςε αγελάδα ςωματικοφ βάρουσ 400 kg. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μζςεσ τιμζσ των ςωματικϊν βαρϊν των αγροτικϊν ηϊων τθσ 

χϊρασ μασ, οι Λςοδφναμκεσ Ηωικζσ Μονάδεσ διαμορωϊνονται ωσ εξισ: 

Είδοσ ηϊου 

 

Ιςοδφναμα 

Ηωικϊν 

Μονάδων 

Θμεριςια 

Κατανάλωςθ 

(kg ξθρισ ουςίασ) 

Μθνιαία 

Κατανάλωςθ 

(kg ξθρισ ουςίασ) 

Αγελάδα με μοςχάρι (ΗΜ) 1,00 10,0 300 

Αγελάδα (ξθρι περίοδο) 0,90 9,0 270 

Ταφροσ 1,30 13,0 390 

Ρρόβατο 0,20 2,0 60 

Αίγα 0,20 2,0 60 

Μπποσ 1,45 14,5 435 

Σθμείωςθ: Θ ΜΗΜ ηϊων θλικίασ κάτω του ζτουσ του κάκε είδουσ είναι περίπου το 60% των αντίςτοιχων 

ενθλίκων. 

 

Με βάςθ το ανωτζρω, ιςχφει ότι μία (1) ενιλικθ αγελάδα με το μοςχάρι τθσ 

ιςοδυναμεί με 7,7 ενιλικα πρόβατα ι 10 αίγεσ. 

Θ μεγάλθ διακφμανςθ ςτθν παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ επθρεάηει και τθ 

βοςκοϊκανότθτα των λιβαδιϊν τθσ χϊρασ θ οποία λαμβάνει τιμζσ ανάλογα με το 

λιβαδικό τφπο και τθ λιβαδικι παραγωγι (Ρίνακασ 1). 

Στα ποολίβαδα θ βοςκοϊκανότθτα κυμαίνεται από 0,27 ζωσ 0,92 ΜΗΜ/ςτρζμμα. Αυτό 

ςθμαίνει ότι απαιτοφνται από 1,1 ζωσ 5,1 ςτρζμματα για να καλφψουν τισ ανάγκεσ 

μιασ ενιλικθσ αγελάδασ με το μοςχάρι τθσ για ζνα μινα. Στα ωρυγανολίβαδα θ 
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απαιτοφμενθ ζκταςθ αυξάνεται από 2,5 ζωσ 14,3 ςτρζμματα, ενϊ ςτα καμνολίβαδα θ 

αντίςτοιχθ ζκταςθ κυμαίνεται από 1,33  ζωσ 6,67 ςτρζμματα για περίοδο βόςκθςθσ 8 

ζωσ 11 μθνϊν.  

 

Πίνακασ 1. Παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ & βοςκοϊκανότθτα των λιβαδιϊν τθσ χϊρασ μασ ανά 

κατθγορία λιβαδικοφ τφπου. 

Λιβαδικόσ Σφποσ 

Παραγωγι 

(kg ξθρισ ουςίασ 

/ςτρεμ.) 

Βοςκιςιμθ φλθ 

(kg ξθρισ 

ουςίασ/ςτρεμ.) 

Βοςκοϊκανότθτα 

(ΜΗΜ/ςτρεμ.) 

Ροολίβαδα 160 – 550 80 – 275 0,27 – 0,92 

Φρυγανολίβαδα 40 – 240  20 – 120  0,07 – 0,40 

Καμνολίβαδα 60 - 300 45 - 225 0,15 – 0,75 

 

Για το υπολογιςμό τθσ βοςκοωόρτωςθσ, εωόςον ζχει υπολογιςτεί θ βοςκοϊκανότθτα, 

λαμβάνεται υπόψθ θ ενδεδειγμζνθ διάρκεια βόςκθςθσ του βοςκότοπου. Για 

παράδειγμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζςθ τιμι τθσ βοςκοϊκανότθτασ του Ρίνακα 1, θ 

βοςκοωόρτωςθ ανά ςτρζμμα και λιβαδικό τφπο ζχει ωσ εξισ: 

Λιβαδικόσ Σφποσ 
Βοςκοϊκανότθτα 

(ΜΗΜ/ςτρεμ.) 

Διάρκεια 

Βόςκθςθ 

(μινεσ) 

Βοςκοφόρτωςθ 

(ΜΗΜ/ςτρζμ.) 

Αρικμόσ 

Προβάτων 

/αιγϊν* ανά 

ςτρζμμα 

Ροολίβαδα 0,60 
5 0,120 0,92 

7 0,086 0,66 

Φρυγανολίβαδα 0,24 
5 0,048 0,37 

7 0,034 0,26 

Καμνολίβαδα 0,45 
5 0,090 0,90 

7 0,064 0,64 

*: Στα ποολίβαδα & φρυγανολίβαδα αναφζρεται ςε πρόβατα και ςτα καμνολίβαδα ςε αίγεσ. 

 

Ζτςι, θ βοςκοωόρτωςθ ςτα ποολίβαδα με μζςθ παραγωγι βοςκιςιμθσ φλθσ 178 

kg/ςτρεμ. και διάρκεια βόςκθςθσ 5 μθνϊν ανζρχεται ςε 0,12 αγελάδεσ με το μοςχάρι 

τουσ ι ςε 0,92 προβατίνεσ, το οποίο ςθμαίνει ότι απαιτοφνται 8,33 ςτρζμματα και 1,09 

ςτρζμματα για να καλφψουν τισ ανάγκεσ μιασ αγελάδασ με το μοςχάρι τθσ ι μιασ 

προβατίνασ, αντίςτοιχα, για το χρονικό αυτό διάςτθμα βόςκθςθσ.  

Γενικά, θ πυκνότθτα βόςκθςθσ (δθλ. ο αρικμόσ των ηϊων ςε ζνα βοςκότοπο ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι) των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ ανά υψομετρικι ηϊνθ 

παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 2. 
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Πίνακασ 2. Πυκνότθτα βόςκθςθσ των βοςκοτόπων ςτισ διάφορεσ υψομετρικζσ ηϊνεσ τθσ χϊρασ. 

Τψομετρικι 

ηϊνθ 

Ζκταςθ 

βοςκοτόπων 

(εκτάρια)1 

Βόςκοντα ηϊα (αρικμόσ)2 
Πυκνότθτα βόςκθςθσ (μικρζσ ηωικζσ 

μονάδεσ/εκτάριο) 

Πρόβατα Αίγεσ Βοοειδι φνολο Πρόβατα Αίγεσ Βοοειδι φνολο 

Ρεδινι 903.760 2.872.211 765.853 229.649 3.867.713 3,18 0,85 1,27 5,30 

Θμιορεινι 1.644.910 2.528.358 1.694.282 114.078 4.336.718 1,54 1,03 0,35 2,91 

Ορεινι 2.670.470 2.999.933 2.457.269 136.593 5.593.795 1,12 0,92 0,26 2,30 

Σφνολο 5.219.140 8.400.502 4.917.404 480.320 13.798.226 1,61 0,94 0,46 3,01 

1 ΕΣΥΕ 1995 

2 Ρεριλαμβάνουν το 92% των προβάτων, το 87% των αιγϊν και το 77% των βοοειδϊν του ζτουσ 2001 (ΕΣΥΕ 2005) 
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Κεφάλαιο 2ο  

Προςδιοριςμόσ των δυνθτικά επιλζξιμων βοςκιςιμων γαιϊν 
τθσ ΚΑΠ 2014 – 2020 

2.1 Σο Κανονιςτικό πλαίςιο 

Το Κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν επιλεξιμότθτα των εκτάςεων των βοςκοτόπων 

τθσ χϊρασ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020 εδράηεται ςτουσ εξισ 

Κανονιςμοφσ:  

 Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1307/2013 περί κεςπίςεωσ κανόνων για άμεςεσ ενιςχφςεισ 

ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ γεωργικισ 

πολιτικισ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 637/2008 και του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 73/2009 του Συμβουλίου. 

 Κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 639/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ 

Μαρτίου 2014, για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κεςπίςεωσ κανόνων για 

άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο 

τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ X 

του εν λόγω κανονιςμοφ. 

 Κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 640/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ 

Μαρτίου 2014, για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αωορά το ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου και τουσ όρουσ απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ 

πλθρωμϊν κακϊσ και τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που εωαρμόηονται ςτισ άμεςεσ 

ενιςχφςεισ, τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι 

ςυμμόρωωςθ. 

 

  

2.2 Σο πλαίςιο του νζου οριςμοφ του μόνιμου βοςκότοπου 

Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1307/2013, όπωσ και ο προθγοφμενοσ, αντιμετωπίηει τον μόνιμο 

βοςκότοπο ωσ γεωργικι ζκταςθ. Στο Άρκρο 4, παρ. 1, ςτοιχείο ε) αναωζρεται ότι ωσ 

«γεωργική ζκταςη» νοείται οποιαδιποτε ζκταςθ αρόςιμθσ γθσ, μόνιμων βοςκοτόπων 

και μόνιμων λειμϊνων, ι μόνιμων καλλιεργειϊν».  

(i) Στο Άρκρο 4, παράγραωοσ 1, ςτοιχείο θ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013, 

ορίηεται ωσ «μόνιμοσ βοςκότοποσ και μόνιμοσ λειμϊνασ», (που αναωζρονται 

από κοινοφ ωσ «μόνιμοσ βοςκότοποσ») θ γθ που χρθςιμοποιείται για τθν 

ανάπτυξθ αγρωςτωδϊν ι άλλων ποωδϊν κτθνοτροφικϊν φυτϊν με φυςικό 



 
 
 
 

Κεωάλαιο 2 Σελίδα 12 

 

τρόπο (αυτοφυι) ι με καλλιζργεια (ςπαρμζνα) και δεν ζχει περιλθφκεί ςτθν 

αμειψιςπορά επί πζντε ζτθ ι περιςςότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδθ, 

όπωσ κάμνουσ και/ι δζνδρα που προςφζρονται για βοςκι, υπό τον όρο ότι 

επικρατοφν τα αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά, κακϊσ και, 

εφόςον λθφκεί ςχετικι απόφαςθ των κρατϊν μελϊν, γθ που προςφζρεται για 

βοςκι και εντάςςεται ςε κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ όπου τα αγρωςτϊδθ 

και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά παραδοςιακά δεν επικρατοφν ςτισ εκτάςεισ 

βοςκισ.  

(ii) Στο άρκρο 6 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014, όπωσ ορίςτθκε με τθν 

παράγραωο 3 του Άρκρου 4 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 4,  το ανωτζρω 

εξειδικεφεται ωσ εξισ “… τα αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά 

κεωρείται ότι εξακολουκοφν να επικρατοφν εφόςον καλφπτουν άνω του 50 % τθσ 

επιλζξιμθσ ζκταςθσ ςε επίπεδο αγροτεμαχίου κατά τθν ζννοια του άρκρου 67 

παράγραφοσ 4 ςτοιχείο α) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013.” 5 

(iii) Στο Άρκρο 4, παρ. 1, ςτοιχείο γ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 αναωζρεται ότι 

ωσ «γεωργικι δραςτθριότθτα» νοείται:  

 θ παραγωγι, θ εκτροωι ηϊων ι θ καλλιζργεια γεωργικϊν προϊόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ςυγκομιδισ, τθσ άμελξθσ, τθσ αναπαραγωγισ 

ηϊων και τθσ εκτροωισ ηϊων για γεωργικι εκμετάλλευςθ,  

 θ διατιρθςθ μιασ γεωργικισ ζκταςθσ ςε κατάςταςθ που να τθν κακιςτά 

κατάλλθλθ για βοςκι ι καλλιζργεια χωρίσ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ 

πζραν των ςυνικων γεωργικϊν μεκόδων και μθχανθμάτων, ςφμωωνα με 

κριτιρια οριηόμενα από τα κράτθ μζλθ βάςει πλαιςίου που κεςπίηει θ 

Επιτροπι, ι  

 θ άςκθςθ τθσ ελάχιςτθσ δραςτθριότθτασ, ωσ ορίηεται από τα κράτθ μζλθ, 

για γεωργικζσ περιοχζσ εκ φφςεωσ κατάλλθλεσ για βοςκι ι καλλιζργεια 

(iv) Στο άρκρο 43 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 περί «Ενίςχυςθσ για γεωργικζσ 

πρακτικζσ επωωελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον» κακορίηεται ότι: 

 Οι γεωργοί που δικαιοφνται ενίςχυςθσ τθροφν, ςε όλα τα επιλζξιμα εκτάριά 

τουσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 32 παράγραωοι 2 ζωσ 5, τισ γεωργικζσ 

πρακτικζσ που είναι επωωελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον και 

                                                      
4
 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι κακορίηει τα κριτιρια προςδιοριςμοφ τθσ επικράτθςθσ αγρωςτωδϊν και 

λοιπϊν ποωδϊν κτθνοτροωικϊν ωυτϊν και τα κριτιρια προςδιοριςμοφ των κακιερωμζνων τοπικϊν 
πρακτικϊν κατά τθν παράγραωο 1 ςτοιχείο θ). 
5
 ωσ «αγροτεμάχιο» νοείται μια ςυνεχισ ζκταςθ γθσ που δθλϊνεται από ζναν γεωργό και καλφπτει μία 

μόνο ομάδα καλλιεργειϊν. Ωςτόςο, όπου δυνάμει του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 απαιτείται 
χωριςτι διλωςθ τθσ χριςθσ μιασ ζκταςθσ ςτο πλαίςιο μιασ μόνο ομάδασ καλλιεργειϊν, θ 
προαναφερκείςα χριςθ μειϊνει και άλλο το αγροτεμάχιο, αν χρειαςκεί. Τα κράτθ μζλθ μποροφν να 
κζςουν πρόςκετα κριτιρια για τθν περαιτζρω οριοκζτθςθ των αγροτεμαχίων· 
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αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2 του παρόντοσ άρκρου ι τισ ιςοδφναμεσ 

πρακτικζσ που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 3 του παρόντοσ άρκρου. 

 Οι επωωελείσ για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ είναι οι 

εξισ:  

α) διαωοροποίθςθ καλλιεργειϊν,  

β) διατιρθςθ των υωιςτάμενων μόνιμων χορτολιβαδικϊν εκτάςεων, και  

γ) φπαρξθ περιοχισ οικολογικισ εςτίαςθσ ςτθ γεωργικι ζκταςθ. 

(v) Στο Άρκρο 8 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 προβλζπεται θ 

κακιζρωςθ ςυντελεςτι μείωςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 32 παράγραωοσ 5 του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/20136 ςε ό,τι αωορά τουσ μόνιμουσ βοςκότοπουσ 

που προςωζρονται για βοςκι και που εντάςςονται ςε κακιερωμζνεσ τοπικζσ 

πρακτικζσ όπου τα αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροωικά ωυτά δεν 

επικρατοφν παραδοςιακά ςτισ εκτάςεισ βοςκισ. Μάλιςτα παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτα κράτθ μζλθ να προβαίνουν ςε διάκριςθ μεταξφ των 

διαωορετικϊν κατθγοριϊν εκτάςεων ϊςτε να εωαρμόηουν διαωορετικοφσ 

ςυντελεςτζσ μείωςθσ ςτισ εν λόγω κατθγορίεσ. 

(vi) Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω, ςτο άρκρο 43 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 639/2014 κακορίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ αναλογίασ των μόνιμων 

βοςκοτόπων και ςτο άρκρο 44 εξειδικεφεται θ υποχρζωςθ διατιρθςθσ των 

μόνιμων βοςκοτόπων. 

                                                      
6
 Για τουσ ςκοποφσ του προςδιοριςμοφ του «επιλζξιμου εκταρίου», τα κράτθ μζλθ που λαμβάνουν τθν 

απόφαςθ του άρκρου 4 παράγραφοσ 2 δεφτερο εδάφιο μποροφν να εφαρμόηουν ςυντελεςτι μείωςθσ 
για τθ μετατροπι των εκταρίων αυτϊν ςε «επιλζξιμα εκτάρια». 
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2.3 Θζματα που ςχετίηονται με το μόνιμο βοςκότοπο 

2.3.1 Προςδιοριςμόσ γθσ που προςφζρεται για βοςκι και εντάςςεται ςε 

κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ 

Στο Άρκρο 7 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 προβλζπεται ότι 

κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ είναι οποιαδιποτε ι ζνασ ςυνδυαςμόσ των εξισ: 

 πρακτικζσ για εκτάςεισ που προςφζρονται για βοςκι, οι οποίεσ είναι 

παραδοςιακοφ χαρακτιρα και εφαρμόηονται ςυνικωσ ςτισ εν λόγω εκτάςεισ 

 πρακτικζσ που είναι ςθμαντικζσ για τθ διατιρθςθ των οικοτόπων που 

απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

βιοτόπων και ενδιαιτθμάτων που καλφπτονται από τθν οδθγία 2009/147/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Τα λιβάδια με ποϊδθ βλάςτθςθ ςτθ χϊρα μασ καλφπτουν το 10,9% τθσ ςυνολικισ τθσ 

ζκταςθσ (ΕΣΥΕ, 2000) και αξιοποιοφνται από τθν ποιμενικι αιγοτροωία και 

προβατοτροωία και τθν αγελαία βοοτροωία. Τα εκτατικά αυτά ςυςτιματα εκτροωισ, 

τα οποία κεωροφνται παραδοςιακά, βαςίηονται ςτθ βόςκθςθ των ηϊων ςτα λιβάδια,  

τα οποία ωσ επί το πλείςτον εκτείνονται ςτισ θμιορεινζσ και ορεινζσ περιοχζσ τθσ 

χϊρασ. Οι περιοχζσ αυτζσ ςυγκαταλζγονται ςτισ χαρακτθριςμζνεσ ωσ μειονεκτικζσ και 

οριακζσ περιοχζσ που απειλοφνται με εγκατάλειψθ και ερθμοποίθςθ.  

Στθν Ελλάδα, όπωσ και ςε όλθ τθν περιοχι τθσ Μεςογείου, υπάρχουν ςθμαντικζσ 

εκτάςεισ που καλφπτονται από ξυλϊδθ είδθ και παράγουν βοςκιςιμθ φλθ τόςο από 

τα ξυλϊδθ ωυτά όςο και από τα ποϊδθ που ωφονται ςτον υπόροωό τουσ. Αυτζσ οι 

εκτάςεισ είναι οι βοςκόμενεσ δαςικζσ εκτάςεισ, που αναωζρκθκαν προθγουμζνωσ ωσ 

καμνολίβαδα και δαςολίβαδα και αξιοποιοφνται πρωτίςτωσ με βόςκθςθ αγροτικϊν 

ηϊων.  

H ξυλϊδθσ αυτι βλάςτθςθ είναι ςθμαντικόσ βοςκιςιμοσ πόροσ για τα μικρά 

μθρυκαςτικά γιατί παράγεται ςε περιόδουσ που ι ποϊδθσ βλάςτθςθ είναι 

περιοριςμζνθσ ποςότθτασ (χειμϊνα) ι μειωμζνθσ κρεπτικισ αξίασ (καλοκαίρι) και 

είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ ηωικι παραγωγι, ιδιαίτερα τθσ αιγοτροωίασ. Οι αίγεσ 

αξιοποιοφν τθν ξυλϊδθ βλάςτθςθ, ιδιαίτερα τουσ τρυωεροφσ βλαςτοφσ και τα ωφλλα. 

Σθμειωτζον, ότι τα περιςςότερα ξυλϊδθ ωυτά περιζχουν υψθλι περιεκτικότθτα 

δευτερογενϊν ςυςτατικϊν (π.χ. τανίνεσ ι τερπζνια) και όπωσ ζχει αποδειχτεί 

προςτατεφουν τα ηϊα από αςκζνειεσ (π.χ. οι τανίνεσ λειτουργοφν ωσ αντιπαραςιτικά) 

ι προςδίδουν ιδιαίτερα επικυμθτά χαρακτθριςτικά ςτα παραγόμενα ηωικά προϊόντα 

(άρωμα, γεφςθ). 

Θ εκτροωι μικρϊν μθρυκαςτικϊν αποτελεί από αρχαιοτάτων χρόνων μια ςθμαντικι 

δραςτθριότθτα του αγροτικοφ πλθκυςμοφ πολλϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ και είναι 

ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τισ παραδόςεισ τουσ. Θ ικανότθτα των μικρϊν μθρυκαςτικϊν 

και ιδιαίτερα των αιγϊν να αξιοποιοφν τθ ωτωχι ωυςικι βλάςτθςθ, ςε ςυνδυαςμό με 
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τθ ωυςικι επιλογι που οδιγθςε ςτθ δθμιουργία λιτοδίαιτων και ανκεκτικϊν 

πλθκυςμϊν προςωζρει εκτόσ από ειςοδθματικι ςτιριξθ ςτον αγροτικό πλθκυςμό και 

ποιοτικά προϊόντα ςτουσ καταναλωτζσ. Τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του αιγοπρόβειου 

γάλακτοσ και κρζατοσ  διαωοροποιοφνται ανάλογα με τον τρόπο εκτροωισ των ηϊων 

(εκτροωι ςτο ςτάβλο ι εκτροωι ςτον βοςκότοπο). Για παράδειγμα, με τθ βόςκθςθ τα 

ηϊα παράγουν ςυνικωσ γάλα υψθλισ λιποπεριεκτικότθτασ, πλοφςιο ςε λιπαρά οξζα, 

βιταμίνεσ και ανόργανα ςτοιχεία αλλά και ςε άλλα δευτερογενι ςυςτατικά που 

περιζχει θ βλάςτθςθ (αρωματικζσ ουςίεσ, τερπζνια, ωαινόλεσ κλπ) που κεωροφνται 

επίςθσ ευεργετικά για τθν ανκρϊπινθ διατροωι και τθν υγεία. 

Τζλοσ, δεν κα πρζπει να παραγνωρίηεται ο περιβαλλοντικόσ ρόλοσ τθσ βόςκθςθσ ςε 

τζτοια οικοςυςτιματα, τα οποία με απουςία τθσ βόςκθςθσ είναι περιςςότερο 

ευάλωτα ςε πυρκαγιζσ. 

 

2.3.2 Διατιρθςθ γεωργικισ ζκταςθσ ςε κατάςταςθ που να τθν κακιςτά κατάλλθλθ 

για βοςκι 

Σφμωωνα με το Άρκρο 4, παράγραωο 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 τα κράτθ 

μζλθ:  

(α) κεςπίηουν τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφν οι γεωργοί, ϊςτε να 

κρίνεται ότι ζχουν τθριςει τθν υποχρζωςθ να διατθροφν τθν γεωργικι 

ζκταςθ ςε κατάςταςθ κατάλλθλθ για βοςκι ι καλλιζργεια, 

(β) όπου ιςχφει ςε ζνα κράτοσ μζλοσ, ορίηουν τθν ελάχιςτθ δραςτθριότθτα 

που πρζπει να αςκείται ςε γεωργικζσ περιοχζσ εκ ωφςεωσ κατάλλθλεσ για 

βοςκι ι καλλιζργεια, 

(γ) μποροφν να αποωαςίηουν ότι γθ που προςωζρεται για βοςκι και 

εντάςςεται ςε κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ όπου τα αγρωςτϊδθ και 

λοιπά ποϊδθ κτθνοτροωικά ωυτά παραδοςιακά δεν επικρατοφν ςτισ 

εκτάςεισ βοςκισ πρζπει να κεωρείται ωσ μόνιμοσ βοςκότοποσ, 

 

Στο Άρκρο 4 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 προβλζπεται ότι τα κριτιρια 

που αναωζρονται ανωτζρω (ςθμείο (β)) πρζπει να κακορίηονται από τα κράτθ μζλθ με 

τον ζνα ι και με τουσ δφο ακόλουκουσ τρόπουσ και με δυνατότθτα διάκριςθσ μεταξφ 

των διαωόρων ειδϊν γεωργικϊν εκτάςεων: 

 τα κράτθ μζλθ απαιτοφν να αναλαμβάνει ο γεωργόσ τουλάχιςτον μία ετιςια 

δραςτθριότθτα. Τα κράτθ μζλθ μπορεί να αποωαςίςουν να αναγνωρίςουν 

επίςθσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται μόνο κάκε δεφτερο ζτοσ, εωόςον οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ δικαιολογοφνται για περιβαλλοντικοφσ λόγουσ. 
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 Τα κράτθ μζλθ κακορίηουν τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να πλθροί μια 

γεωργικι ζκταςθ ϊςτε να κεωρθκεί ότι διατθρείται ςε κατάςταςθ κατάλλθλθ 

για βοςκι ι καλλιζργεια. 

  

2.3.3 Προςδιοριςμόσ ελάχιςτθσ δραςτθριότθτασ 

Στο Άρκρο 4, παράγραωοσ 1, ςτοιχείο γ), ςθμείο iii) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 

αναωζρεται ότι «γεωργικι δραςτθριότθτα» νοείται θ άςκθςθ τθσ ελάχιςτθσ 

δραςτθριότθτασ, ωσ ορίηεται από τα κράτθ μζλθ, για γεωργικζσ περιοχζσ εκ ωφςεωσ 

κατάλλθλεσ για βοςκι ι καλλιζργεια. 

Στο Άρκρο 5 Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 «Ρλαίςιο για τισ ελάχιςτεσ 
δραςτθριότθτεσ ςχετικά με γεωργικζσ εκτάςεισ εκ ωφςεωσ διατθροφμενεσ ςε 
κατάςταςθ κατάλλθλθ για βοςκι ι καλλιζργεια» αναωζρεται ότι «για τουσ ςκοποφσ 
του άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο γ) ςθμείο iii) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 
1307/2013, θ ελάχιςτθ δραςτθριότθτα που ορίηεται από τα κράτθ μζλθ ότι πρζπει να 
αςκείται ςε γεωργικζσ εκτάςεισ εκ φφςεωσ διατθροφμενεσ ςε κατάςταςθ κατάλλθλθ 
για βοςκι ι καλλιζργεια είναι τουλάχιςτον θ άςκθςθ μιασ ετιςιασ δραςτθριότθτασ 
από τον γεωργό. Τα κράτθ μζλθ μποροφν να αποφαςίςουν να αναγνωρίςουν επίςθσ 
δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται μόνο κάκε δεφτερο ζτοσ, εφόςον αυτζσ 
δικαιολογοφνται για περιβαλλοντικοφσ λόγουσ». 

Σιμερα θ απαίτθςθ αυτι εκπλθρϊνεται από τθν παράγραωο 7 του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 

262385/2010 περί «Εωαρμογισ του κακεςτϊτοσ τθσ πολλαπλισ ςυμμόρωωςθσ και 

λοιπά ςυμπλθρωματικά μζτρα ςε εκτζλεςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 73/2009 και του 

κανονιςμοφ 1698/05 του Συμβουλίου» προβλζπεται ότι ο γεωργόσ κα πρζπει «να 

ςυμμορφϊνεται µε τθν ελάχιςτθ και τθ μζγιςτθ πυκνότθτα βόςκθςθσ των βοςκοτόπων, 

οι οποίεσ ορίηονται ςε 0,2ΜΜΖ/εκτάριο και 3 ΜΜΖ/ εκτάριο για όλεσ τισ κατθγορίεσ 

ηϊων, εκτόσ των περιπτϊςεων όπου υπάρχουν αυςτθρότερεσ ρυκµίςεισ κατά περιοχι. 

Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ βόςκθςθ, να κόβει και να αποµακρφνει τθν 

καµνϊδθ βλάςτθςθ των βοςκοτόπων εκτόσ τθσ περίπτωςθσ των κοινόχρθςτων 

βοςκοτόπων». 

 

Πρόταςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ είναι ότι θ ελάχιςτθ δραςτθριότθτα πρζπει να 

διαςωαλίηει τθ διατιρθςθ – αειωορία του βοςκοτόπου, προχπόκεςθ που 

επιτυγχάνεται με τθν κανονικι βοςκοωόρτωςθ, θ οποία μετά τον προςδιοριςμό τθσ κα 

πρζπει διαρκϊσ να προςαρμόηεται, ςφμωωνα με τα παραγωγικά χαρακτθριςτικά του 

βοςκοτόπου (βοςκοϊκανότθτα), δθλαδι τθ διαχρονικι και ςυςτθματικι 

παρακολοφκθςθ (monitoring) τθσ βλάςτθςθσ. 

Δεδομζνου ότι οι βοςκότοποι τθσ χϊρασ είναι ζνα «χωρικό μωςαϊκό» ςε ότι αωορά τισ 

τιμζσ τθσ βοςκοϊκανότθτασ και τθσ βοςκοωόρτωςθσ, το ελάχιςτο τθσ δραςτθριότθτασ 

διαωζρει ςθμαντικά μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, ςε δφο όμοια ποολίβαδα παρόλο 

που το μζγιςτο είναι θ απόλθψθ του 50% τθσ παραγωγισ τουσ, ο οριςμόσ του 
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ελάχιςτου για να διατθρθκεί θ αειωορία τουσ ποικίλει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και 

των επιδιωκόμενο ςκοπό. 

 

2.3.4 Προςδιοριςμόσ ευαίςκθτων από περιβαλλοντικι άποψθ βοςκιςιμων γαιϊν 

που καλφπτονται από τισ οδθγίεσ 92/43/ΕΟΚ ι 2009/147/ΕΚ και απαιτοφν αυςτθρι 

προςταςία 

Στο Άρκρο 45 και ςτθν παράγραωο 1 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013 προβλζπεται ότι 

«τα κράτθ μζλθ κακορίηουν μόνιμουσ βοςκότοπουσ οι οποίοι είναι ευαίςκθτοι από 

περιβαλλοντικι άποψθ ςτισ περιφζρειεσ που καλφπτονται από τισ οδθγίεσ 92/43/ΕΟΚ 

ι 2009/147/ΕΚ και οι οποίοι απαιτοφν αυςτθρι προςταςία προκειμζνου να 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι των εν λόγω οδθγιϊν».  

Μάλιςτα προκειμζνου να εξαςωαλιςτεί θ προςταςία των πολφτιμων, από 

περιβαλλοντικι άποψθ, μόνιμων βοςκότοπων, παρζχεται θ δυνατότθτα ςτα κράτθ 

μζλθ να αποωαςίςουν να κακορίςουν περαιτζρω ευαίςκθτεσ περιοχζσ που βρίςκονται 

εκτόσ των περιοχϊν που καλφπτονται από τισ οδθγίεσ 92/43/ΕΟΚ ι 2009/147/ΕΚ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μόνιμων βοςκότοπων ςε εδάωθ πλοφςια ςε άνκρακα.  

Στισ περιοχζσ που κακορίηονται ωσ ευαίςκθτεσ από οικολογικι άποψθ με βάςθ τα 

ανωτζρω, οι γεωργοί δεν επιτρζπεται να μετατρζψουν οφτε και να οργϊνουν τουσ 

μόνιμουσ βοςκότοπουσ.  

Για τθν κατθγορία αυτι των βοςκοτόπων, κεςπίηεται κριτιριο ςφμωωνα με το οποίο θ 

αναλογία τθσ γθσ που αποτελεί μόνιμο βοςκότοπο προσ τθ ςυνολικι γεωργικι ζκταςθ 

που δθλϊκθκε από τουσ γεωργοφσ δεν μειϊνεται κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 5 % 

ςε ςφγκριςθ με τθν αναλογία αναωοράσ που κακορίηεται από τα κράτθ μζλθ το 2015 

διαιρϊντασ τθ γθ που αποτελεί μόνιμο βοςκότοπο με τθ ςυνολικι γεωργικι ζκταςθ 

που αναωζρεται ςτο ςτοιχείο β) του εν λόγω εδαωίου. 

Στο Άρκρο 41 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 639/2014 ορίηεται το πλαίςιο για τον 
κακοριςμό περαιτζρω περιβαλλοντικά ευαίςκθτων εκτάςεων μόνιμων βοςκοτόπων 
εκτόσ των περιοχϊν Natura 2000. 

Οι περιβαλλοντικά ευαίςκθτεσ εκτάςεισ μόνιμων βοςκοτόπων εκτόσ των εκτάςεων 

που καλφπτονται από τθν οδθγία 92/43/ΕΟΚ ι τθν οδθγία 2009/147/ΕΚ όπωσ 

αναωζρονται ςτο άρκρο 45 παράγραωοσ 1 δεφτερο εδάωιο του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

1307/2013 κακορίηονται βάςει ενόσ ι περιςςότερων από τα ακόλουκα κριτιρια: 

 καλφπτουν οργανικά εδάωθ με υψθλό ποςοςτό οργανικοφ άνκρακα, όπωσ οι 

τυρωϊνεσ ι οι υγρότοποι, 

 ωιλοξενοφν οικότοπουσ που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ ι προςτατεφονται από τθν εκνικι νομοκεςία, 

 ωιλοξενοφν ωυτικά είδθ που απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα II τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ ι προςτατεφονται από τθν εκνικι νομοκεςία, 
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 είναι υψθλισ ςπουδαιότθτασ για τα είδθ άγριων πτθνϊν που απαρικμοφνται 

ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 2009/147/ΕΚ, 

 είναι υψθλισ ςπουδαιότθτασ για τα είδθ άγριων ηϊων που προςτατεφονται 

δυνάμει τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ ι από τθν εκνικι νομοκεςία, 

 καλφπτουν μόνιμουσ βοςκότοπουσ υψθλισ ωυςικισ αξίασ όπωσ ορίηεται από 

αντικειμενικά κριτιρια που κα κακοριςτοφν από το κράτοσ μζλοσ, 

 καλφπτουν εδάωθ που χαρακτθρίηονται από υψθλό κίνδυνο διάβρωςθσ, 

 βρίςκονται ςε ευαίςκθτθ περιοχι που ορίηεται ςτα ςχζδια διαχείριςθσ 

λεκανϊν απορροισ ποταμϊν ςφμωωνα με τθν οδθγία 2000/60/ΕΚ. 

Τα κράτθ μζλθ μποροφν να αποωαςίηουν κάκε ζτοσ τθν προςκικθ νζων κακοριςμζνων 

εκτάςεων και ενθμερϊνουν εγκαίρωσ τουσ ενδιαωερόμενουσ γεωργοφσ για τθν εν 

λόγω απόωαςθ. 

Μάλιςτα με το Άρκρο 25 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 640/2014 

προβλζπονται μειϊςεισ τθσ πράςινθσ ενίςχυςθσ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ προσ 

τισ απαιτιςεισ για τουσ μόνιμουσ λειμϊνεσ. 
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2.4 Θ ζννοια τθσ επιλεξιμότθτασ 

 Στο άρκρο 32 «ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων ενίςχυςθσ» αναωζρεται ότι: 

 Θ ςτιριξθ ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ βαςικισ ενίςχυςθσ χορθγείται ςτουσ 

γεωργοφσ, μζςω διλωςθσ ςφμωωνα με το άρκρο 33 παράγραωοσ 1, κατόπιν 

ενεργοποίθςθσ δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ ανά επιλζξιμο εκτάριο ςτο κράτοσ 

μζλοσ ςτο οποίο ζχει χορθγθκεί το δικαίωμα. Τα ενεργοποιθμζνα 

δικαιϊματα ενίςχυςθσ ςυνεπάγονται δικαίωμα ετιςιασ είςπραξθσ των 

ποςϊν που ορίηονται ςε αυτά, με τθν επιωφλαξθ τθσ εωαρμογισ 

δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ, τθσ μείωςθσ των ενιςχφςεων κατά το άρκρο 11, 

και των γραμμικϊν μειϊςεων ςφμωωνα με το άρκρο 7, το άρκρο 51 

παράγραωοσ 2 και το άρκρο 65 παράγραωοσ 2, ςτοιχείο γ) του παρόντοσ 

κανονιςμοφ κακϊσ τθσ εωαρμογισ του άρκρου 63 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

1306/2013.  

 Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Τίτλου, ωσ «επιλζξιμο εκτάριο» νοείται:  

α) κάκε γεωργικι ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ που χρθςιμοποιείται για 

γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ ι, ςε περίπτωςθ που ζχει και μθ γεωργικι 

χριςθ, κατά κφριο λόγο για γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ, 

περιλαμβανομζνων περιοχϊν που δεν ιταν ςε καλι γεωργικι κατάςταςθ 

ςτισ 30 Λουνίου 2003 ςτα κράτθ μζλθ που προςχϊρθςαν ςτθν Ζνωςθ τθν 

1θ Μαΐου 2004 και επζλεξαν κατά τθν προςχϊρθςθ να εωαρμόςουν το 

κακεςτϊσ ενιαίασ ςτρεμματικισ ενίςχυςθσ, ι 

β) κάκε ζκταςθ που γζννθςε δικαίωμα είςπραξθσ το 2008 ςτο πλαίςιο του 

κακεςτϊτοσ ενιαίασ ενίςχυςθσ ι του κακεςτϊτοσ ενιαίασ ςτρεμματικισ 

ενίςχυςθσ που ορίηονται, αντίςτοιχα, ςτουσ Τίτλουσ ΛΛΛ και IVA του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1782/2003 και θ οποία:  

i) δεν ανταποκρίνεται πλζον ςτον οριςμό του «επιλζξιμου εκταρίου» που 

περιλαμβάνεται ςτο ςτοιχείο α) λόγω τθσ εωαρμογισ τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ, τθσ οδθγίασ 2000/60/ΕΚ και τθσ οδθγίασ 2009/147/ΕΚ, ι  

ii) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ του ςυγκεκριμζνου 

γεωργοφ, αναδαςϊνεται ςφμωωνα με το άρκρο 31 του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1257/1999 ι το άρκρο 43 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 ι 

το άρκρο 22 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013 ι ςτο πλαίςιο 

εκνικοφ κακεςτϊτοσ του οποίου οι προχποκζςεισ είναι ςφμωωνεσ με το 

άρκρο 43 παράγραωοι 1, 2 και 3 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 ι 

το άρκρο 22 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, ι  

iii) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ του ςυγκεκριμζνου 

γεωργοφ, τελεί υπό κακεςτϊσ παφςθσ καλλιζργειασ ςφμωωνα με τα 

άρκρα 22, 23 και 24 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1257/1999 ι το άρκρο 
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39 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1698/2005 ι το άρκρο 28 του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 1305/2013. 

 Για να είναι επιλζξιμεσ, οι εκτάςεισ πρζπει να ανταποκρίνονται ςτον οριςμό 

του επιλζξιμου εκταρίου κακ’ όλο το θμερολογιακό ζτοσ, εκτόσ από 

περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι εξαιρετικϊν περιςτάςεων.  

 Για τουσ ςκοποφσ του προςδιοριςμοφ του «επιλζξιμου εκταρίου», τα κράτθ 

μζλθ που λαμβάνουν τθν απόωαςθ του άρκρου 4 παράγραωοσ 2 δεφτερο 

εδάωιο μποροφν να εωαρμόηουν ςυντελεςτι μείωςθσ για τθ μετατροπι των 

εκταρίων αυτϊν ςε «επιλζξιμα εκτάρια». 

Στο Άρκρο 10 του κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 640/2014 προβλζπεται 

αναλογικό ςφςτθμα  για μόνιμουσ λειμϊνεσ που περιλαμβάνουν χαρακτθριςτικά 

τοπίου και δζνδρα. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναωζρεται: 

 Όςον αφορά τουσ μόνιμουσ λειμϊνεσ με διάςπαρτα μθ επιλζξιμα 

χαρακτθριςτικά, όπωσ χαρακτθριςτικά τοπίου και δζνδρα, τα κράτθ μζλθ 

μποροφν να αποφαςίςουν τθν εφαρμογι αναλογικοφ ςυςτιματοσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ εντόσ του αγροτεμαχίου αναφοράσ. 

 Το αναλογικό ςφςτθμα που αναφζρεται ςτο πρϊτο εδάφιο ςυνίςταται ςε 

διαφορετικζσ κατθγορίεσ τφπων κάλυψθσ ομοιογενοφσ γθσ για τισ οποίεσ 

εφαρμόηεται ςτακερόσ ςυντελεςτισ μείωςθσ με βάςθ το ποςοςτό τθσ μθ 

επιλζξιμθσ ζκταςθσ. Η κατθγορία που αντιςτοιχεί ςτο χαμθλότερο ποςοςτό 

μθ επιλζξιμθσ ζκταςθσ δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ μθ επιλζξιμθσ ζκταςθσ και 

ςτθν κατθγορία αυτι δεν εφαρμόηεται ςυντελεςτισ μείωςθσ. 
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2.5 Προςδιοριςμόσ εν δυνάμει επιλζξιμων εκτάςεων 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα όςα αναωζρκθκαν ςτισ ενότθτεσ 2.1 ζωσ και 2.4, θ Ομάδα 

Εργαςίασ προχϊρθςε ςτθν εκτίμθςθ τθσ εν δυνάμει επιλζξιμθσ ζκταςθσ των 

βοςκοτόπων ςφμωωνα με τα κριτιρια τθσ υωιςτάμενθσ ΚΑΡ αλλά και των 

τροποποιιςεων που ειςαγάγει θ ΚΑΡ τθσ περιόδου 2014 – 2020. 

 

2.5.1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

Θ πλειοψθωία τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ κα προζλκει από 

τουσ βοςκοτόπουσ που απαντϊνται ςε περιοχζσ με κωδικοφσ 231, 321, 322, 323, 324, 

332 και 333 τθσ κάλυψθσ γθσ του προγράμματοσ Corine Land Cover 2000. 

Για το ςκοπό αυτό ελιωκθ τυχαία το 5% των πολυγϊνων κάκε κωδικοφ το οποίο ςτθ 

ςυνζχεια υποδιαιρζκθκε ςτισ 13 Ρεριωζρειεσ τθσ χϊρασ ϊςτε να υπάρχει 

ομοιομορωία. 

Συνολικά εξετάςτθκαν 1100 πολφγωνα τα οποία ζχουν ςυνολικι ζκταςθ 725.835 ha 

και αντιπροςωπεφουν το 14,3% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ των κωδικϊν κάλυψθσ γθσ του 

προγράμματοσ Corine Land Cover 2000 που επιλζχκθκαν (Ρίνακασ 3). 

 

Πίνακασ 3. Αρικμόσ & ζκταςθ πολυγϊνων που υποβλικθκαν ςε φωτοερμθνεία κατά κωδικό Corine 

2000. 

Κωδικόσ  
Corine 

Περιγραφι 
Ζκταςθ  

(ha) 

Αρικμόσ 
Πολυγϊνων 

που 
εξετάςτθκε 

(min 5%) 

Ζκταςθ που υποβλικθκε 
ςε φωτοερμθνεία 

(ha) 
% τθσ 

ςυνολικισ του 
κωδικοφ 

231 Λειμϊνεσ 69.787 38 23.218 33,3 

321 Φυςικοί Βοςκότοποι 1.194.911 265 131.717 11,0 

322 Κάμνοι & Χερςότοποι 52.657 64 21.894 41,6 

323 Σκλθροωυλλικι Βλάςτθςθ 2.325.666 317 401.446 17,3 

324 
Μεταβατικζσ καμνϊδεισ & 

δαςϊδεισ εκτάςεισ 
1.235.803 323 99.617 8,1 

332 Απογυμνωμζνοι βράχοι 15.849 35 5.855 36,9 

333 Εκτάςεισ με αραιι βλάςτθςθ 187.270 58 42.088 22,5 

φνολα 5.081.942 1.100  725.835 14,3 
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Οι κλάςεισ επιλεξιμότθτασ των βοςκοτόπων, ςφμωωνα με το pro rata ςφςτθμα 

κατάταξθσ που εωαρμόηεται, δεν μεταβλικθκαν αλλά παρζμειναν ςτακερζσ ϊςτε 

να είναι ςυγκρίςιμα τα αποτελζςματα ωσ εξισ: 

Εκτιμϊμενο 
(μετά από φωτοερμθνεία) 

ποςοςτό  επιλζξιμθσ ζκταςθσ για 
βοςκότοπο 

υντελεςτισ 
επιλεξιμότθτασ 

βοςκοτόπου  

Από 0% ωσ 25% 0% 

Από 25% ωσ 50% 37,5% 

Από 50% ωσ 75% 62,5% 

Από 75% ωσ 100% 100% 

 

Θ κλάςθ επιλεξιμότθτασ για τθ νζα ΚΑΡ 2014 – 2020 προςδιορίςτθκε λαμβάνοντασ 

υπόψθ ότι επιλζξιμθ είναι εκείνθ θ ζκταςθ με ξυλϊδθ βλάςτθςθ που βόςκεται και 

επομζνωσ το φψοσ τθσ βλάςτθςθσ δεν ξεπερνάει το 1,5 μζτρο. Από 

ωωτοερμθνευτικι άποψθ, ιταν αρκετά δφςκολθ και επίπονθ θ διαδικαςία 

εκτίμθςθσ. 

 

2.5.2 Αξιολόγθςθ – Εκτίμθςθ αποτελζςματοσ  

Με βάςθ τθ μεκοδολογία που ακολουκικθκε προζκυψαν τα εξισ αποτελζςματα 

(Ρίνακασ 4): 

 Θ επιλζξιμθ ζκταςθ των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε 1,69 

εκ. εκτάρια ςφμωωνα με τα κριτιρια που ιςχφουν ςτθν παροφςα 

προγραμματικι περίοδο (2007-2014). 

 Θ πλειοψθωία (48,1%) τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ του βοςκότοπου προζρχεται 

από τον κωδικό 321 (Φυςικοί βοςκότοποι) και το 38,7% από κωδικοφσ 

κάλυψθσ γθσ όπου επικρατεί θ καμνϊδθ βλάςτθςθ (323 & 324). 

 Θ εν δυνάμει επιλζξιμθ ζκταςθ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο (2014 

– 2020) εκτιμάται ότι δεν κα ξεπεράςει τα 2,54 εκ. εκτάρια, αυξθμζνθ κατά 

50% ςε ςχζςθ με τθν υωιςτάμενθ προγραμματικι περίοδο. 

 Και ςτθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο θ πλειοψθωία (45,3%) τθσ 

επιλζξιμθσ ζκταςθσ κα προζλκει από τον κωδικό 321, ενϊ θ ςυμμετοχι των 

κωδικϊν κάλυψθσ γθσ με ξυλϊδθ βλάςτθςθ ανεβαίνει ςτο 43%. 

 Θ αφξθςθ κατά 50% τθσ εν δυνάμει επιλζξιμθσ ζκταςθσ του μόνιμου 

βοςκότοπου οωείλεται αωενόσ ςτθν ξυλϊδθ βλάςτθςθ και αωετζρου ςτθν 

αφξθςθ τθσ επιλεξιμότθτασ εκτάςεων βοςκοτόπων του κωδικοφ 321 όπου ζχει 
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ειςβάλει θ ξυλϊδθσ βλάςτθςθ και ςτθν υωιςτάμενθ προγραμματικι περίοδο 

δεν ιταν επιλζξιμεσ ι είχαν μειωμζνο ςυντελεςτι επιλεξιμότθτασ λόγω 

φπαρξθσ περιοχισ μθ επιλζξιμθσ. 

 

 

 

Πίνακασ 4. Εκτίμθςθ εν δυνάμει επιλζξιμθσ ζκταςθσ υφιςτάμενθσ περιόδου (ΚΑΠ 2007-2014) και 

Νζασ ΚΑΠ 2014 – 2020. 

Κωδικόσ  
Corine 

Περιγραφι 

Εκτιμοφμενθ Ζκταςθ  
ΚΑΠ 2007-2013 

Εκτιμοφμενθ Ζκταςθ  
ΚΑΠ 2014-2020 

(ha) %  (ha) %  

231 Λειμϊνεσ 49.750 2,9 60.220 2,4 

321 Φυςικοί Βοςκότοποι 814.038 48,1 1.151.120 45,3 

322 Κάμνοι & Χερςότοποι 34.514 2,0 49.761 2,0 

323 Σκλθροωυλλικι Βλάςτθςθ 403.134 23,8 615.644 24,3 

324 
Μεταβατικζσ καμνϊδεισ & 

δαςϊδεισ εκτάςεισ 
252.680 14,9 474.952 18,7 

332 Απογυμνωμζνοι βράχοι 9.931 0,6 10.119 0,4 

333 Εκτάςεισ με αραιι βλάςτθςθ 128.406 7,6 176.595 7,0 

φνολα 1.692.453 100,0 2.538.411 100,0 
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Κεφάλαιο 3ο  

Θεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ των βοςκιςιμων γαιϊν ςτθ χϊρα 

3.1 Σο ιςχφον Nομικό πλαίςιο 

 Σα Άρκρα 24 και 117 του υντάγματοσ προςδιορίηουν το γενικό πλαίςιο τθσ 

προςταςίασ των δθμοςίων δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων. 

o Στο Άρκρο 24, παράγραωοσ 1, ορίηεται ότι «θ προςταςία του φυςικοφ 

και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ. Για 

τθ διαφφλαξθ του το Κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να παίρνει ιδιαίτερα 

προλθπτικά ι καταςταλτικά μζτρα. Νόμοσ ορίηει τα ςχετικά με τθν 

προςταςία των δαςϊν και γενικά των δαςικϊν εκτάςεων. Απαγορεφεται 

θ μεταβολι του προοριςμοφ των δθμοςίων δαςϊν και των δθμοςίων 

δαςικϊν εκτάςεων, εκτόσ αν προζχει για τθν Εκνικι Οικονομία ι 

αγροτικι εκμετάλλευςθ ι άλλθ τουσ χριςθ, που τθν επιβάλλει το 

δθμόςιο ςυμφζρον».  

o Στο Άρκρο 117, παράγραωοσ 4, ορίηεται ότι «θ αναγκαςτικι 

απαλλοτρίωςθ δαςϊν ι δαςικϊν εκτάςεων που ανικουν ςε φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ ι δθμόςιου δικαίου επιτρζπεται μόνο υπζρ 

του Δθμοςίου ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του Άρκρου 17, για λόγουσ 

δθμόςιασ ωφζλειασ, διατθρείται πάντωσ θ μορφι τουσ αμετάβλθτθ ωσ 

δαςικι». 

 Νομοκετικό Διάταγμα 216/73 (ΦΕΚ Α’ 271 τθσ 5 Οκτωβρίου 1973) «Περί 

διαχειρίςεωσ και βελτιϊςεωσ των βοςκοτόπων». 

o Σκοπόσ του Ν.Δ. 216/73 είναι θ επί ενιαίασ βάςεωσ οργάνωςθ τθσ 

διαχείριςθσ των βοςκοτόπων, κακϊσ και θ λελογιςμζνθ εκμετάλλευςθ 

και βελτίωςθ:  

(i) των ανθκόντων ςτο Δθμόςιο και τα λοιπά ωυςικά ι νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου βοςκοτόπων  

(ii) των ανθκουςϊν ςτο Δθμόςιο και τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) μθ δαςικοφ χαρακτιρα βοςκθςίμων 

εκτάςεων, 

(iii) των κοινοχριςτων εκτάςεων τθσ εποικιςτικισ νομοκεςίασ και  

(iv) κατ’ άτομο ι ομάδεσ παραχωρθκζντων κτθνοτροωικϊν κλιρων, 

ςφμωωνα με τθ νομοκεςία περί αποκαταςτάςεωσ κτθνοτρόωων.  

o Αποτελεί προςπάκεια κακοριςμοφ κανόνων ταξινόμθςθσ γαιϊν και 

καταγραωισ περιμζτρων εδαωικϊν εκτάςεων (εκτάςεισ απόλυτθσ 
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δαςικισ διαχείριςθσ και λοιπισ δαςικισ ανάπτυξθσ, εκτάςεισ απόλυτθσ 

γεωργικισ εκμετάλλευςθσ, ελεγχόμενθσ δαςολιβαδικισ βόςκθςθσ, 

εκτάςεισ κακαρά λιβαδικισ εκμετάλλευςθσ κ.ο.κ.), κακϊσ και 

ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ και δθμιουργίασ υποδομϊν ςτισ αναωερόμενεσ 

εκτάςεισ. 

 Νόμοσ 998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289 τθσ 29 Δεκεμβρίου 1979), «Περί προςταςίασ 

των δαςϊν και των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ Χϊρασ»  

o Αποτελεί τον βαςικό Νόμο ο οποίοσ διζπει τθ διαχείριςθ των 

βοςκοτόπων φςτερα από τθν ακφρωςθ των άρκρων 1-8 του Νόμου 

1734/87 «περί βοςκοτόπων»..  

o Σφμωωνα με τον Νόμο  οι βοςκότοποι πλθν ελαχίςτων χορτολιβαδικϊν 

εκτάςεων κεωροφνται «δαςικζσ εκτάςεισ» και κατά ςυνζπεια 

εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ 

και Κλιματικισ Αλλαγισ.  Ο όροσ «βοςκότοποσ» ςτθ δαςικι 

νομοκεςία αναωζρεται ουςιαςτικά ςτισ χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, οι 

οποίεσ μποροφν να ζχουν και κάποια ξυλϊδθ ωυτά (καμνϊδθ), αλλά το 

ποςοςτό κάλυψθσ να μθν είναι μεγάλο (<15%). Πταν θ κάλυψθ από 

ξυλϊδθ βλάςτθςθ (ςυγκόμωςθ) κυμαίνεται από 15-25%, τότε 

χαρακτθρίηονται ωσ «δαςικζσ εκτάςεισ» και όταν υπερβαίνει το 25% ωσ 

«δάςθ», ςφμωωνα με τουσ νόμουσ 998/79, 3208/03 και 3937/10. Πλεσ, 

όμωσ, οι δαςικζσ εκτάςεισ και το μεγαλφτερο μζροσ των δαςϊν 

βόςκονται, οπότε χαρακτθρίηονται «βοςκόμενεσ δαςικζσ εκτάςεισ» και 

«βοςκόμενα δάςθ» αντίςτοιχα 

 Άρκρο 60 του Νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118, τεφχοσ Α)  «Άςκθςθ εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων εκτόσ καταςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ» 

o Με το Νόμο αυτό επζρχονται αλλαγζσ ςτα άρκρα 103, 105, 107, 110 και 

63 του Ν.Δ. 86/1969 (Δαςικόσ Κϊδικασ). 

o Με τθν παρ. 1 του άρκρου 60 αντικακίςταται εξ ολοκλιρου το άρκρο 

103 ν.δ. 86/69. Σφμωωνα με το πρϊτο εδάωιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 

103 του ν.δ. 86/69 όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 60 

του ν. 4264/2014 «Βοςκότοποι είναι οι εκτάςεισ, ςτισ οποίεσ 

αναπτφςςεται αυτοφυισ ι μθ βλάςτθςθ, ποϊδθσ, φρυγανικι ι ξυλϊδθσ 

με καμνϊδθ ι αραιά δενδρϊδθ μορφι ι και μικτι, οι οποίεσ δφναται να 

χρθςιμοποιθκοφν για βόςκθςθ αγροτικϊν ηϊων». 

o Με τθν παρ. 3 του άρκρου 60 αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 105 

του ν.δ. 86/69 (Ζκδοςθ Δ.Α.Δ. βοςκισ ςε ζκταςθ που κθρφχκθκε 

αναδαςωτζα) 

o Με τθν παρ. 4 του άρκρου 60 αντικακίςτανται οι παρ. 1 και 2 του 

άρκρου 105 του ν.δ. 86/69 («1. …απαγορεφεται θ βοςκι, των μεν 

http://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/05/arthro-60.pdf
http://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/05/arthro-60.pdf
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προβάτων και των μεγάλων ηϊων το λιγότερο επί πενταετία, των δε 

αιγϊν το λιγότερο επί επταετία από τθν θμζρα τθσ πυρκαγιάσ.» και «2. 

…. εφόςον επιλκε πλιρθσ αναγζννθςθ μετά τθν πυρκαγιά, δφναται να 

ρυκμίηεται ο χρόνοσ τθσ απαγόρευςθσ τθσ βοςκισ των κτθνοτροφικϊν 

ηϊων αναλόγωσ των ςτακμολογικϊν ςυνκθκϊν του οικοςυςτιματοσ, με 

απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, μετά από ειςιγθςθ του αρμοδίου Δαςάρχθ και ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Διευκυντι Συντονιςμοφ και Επικεϊρθςθσ Δαςϊν τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ…») 

o Με τθν παρ. 5 του άρκρου 60, ςτο τζλοσ του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 

2 του άρκρου 110 του ν.δ. 86/1969, όπωσ ιςχφει, προςτίκενται οι λζξεισ 

«πλθν των κειμζνων ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ του νομοφ αυτοφ» 

(αναωζρεται ςτο Νομό Αττικισ). 

o Με τθν παρ. 6 του άρκρου 60, ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ παραγράωου του 

άρκρου 63 του ν.δ. 86/1969 προςτίκεται εδάωιο ωσ εξισ: «Δικαιϊματα 

κάρπωςθσ που αςκοφνται με βάςθ εγκεκριμζνεσ διαχειριςτικζσ μελζτεσ 

ι πίνακεσ υλοτομίασ από κτθνοτρόφουσ ςτισ δαςικοφ χαρακτιρα 

εκτάςεισ που διατζκθκαν ςε αυτοφσ για τθν αποκατάςταςι τουσ με τισ 

διατάξεισ τθσ αγροτικισ νομοκεςίασ διατθροφνται μζχρι τθ λιξθ ιςχφοσ 

των διαχειριςτικϊν μελετϊν ι των πινάκων υλοτομίασ και μόνο.» 

o Σφμωωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 60, ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

ενόσ (1) ζτουσ από τθν ιςχφ του νόμου και για τισ περιοχζσ τθσ χϊρασ 

ςτισ οποίεσ υωίςταται κακεςτϊσ βοςκισ κα πρζπει να καταρτιςτοφν 

προςωρινά διαχειριςτικά ςχζδια βόςκθςθσ, οι προδιαγραωζσ και το 

περιεχόμενο των οποίων κα κακοριςτοφν με ΚΥΑ. Μετά τθν προκεςμία 

του ενόσ ζτουσ και μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριϊν (3) ετϊν τα 

προςωρινά διαχειριςτικά ςχζδια αντικακίςτανται υποχρεωτικά από 

οριςτικά διαχειριςτικά ςχζδια βόςκθςθσ. Αν παρζλκει θ ανωτζρω 

προκεςμία των τριϊν ετϊν δεν είναι δυνατι θ βοςκι των βοςκιςιμων 

εκτάςεων που εποπτεφει θ δαςικι υπθρεςία χωρίσ τθν φπαρξθ των 

εγκεκριμζνων οριςτικϊν διαχειριςτικϊν ςχεδίων βόςκθςθσ. 

o Τα διαχειριςτικά ςχζδια βόςκθςθσ ςυντάςςονται για μεν τισ ιδιωτικζσ 

εκτάςεισ μερίμνθ των ιδιοκτθτϊν τουσ, για δε τισ δθμόςιεσ, μερίμνθ των 

οικείων κτθνοτροωικϊν οργανϊςεων, ςε περίπτωςθ δε αδυναμίασ των 

τελευταίων, από τθν αρμόδια Ρεριωερειακι Ενότθτα και εγκρίνονται με 

απόωαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, μετά από ειςιγθςθ του αρμόδιου Δαςάρχθ και του 

Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικϊν Υποκζςεων τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αν πρόκειται για βοςκιςιμεσ εκτάςεισ 

http://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/05/arthro-60.pdf
http://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/05/arthro-60.pdf
http://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/05/arthro-60.pdf
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αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων 

(παρ. 2 άρκρου 60). 

 

 

3.2 Θ ςυνικθσ πρακτικι διαχείριςθσ των βοςκιςιμων γαιϊν 

Κάκε κτθνοτρόωοσ ζχει το δικαίωμα βοςκισ ςτουσ Δθμοτικοφσ βοςκότοπουσ. Το 

δικαίωμα αυτό αποκτάται με τθν καταβολι, από μζρουσ του, του ετιςιου 

δικαιϊματοσ βοςκισ. Το φψοσ του δικαιϊματοσ εξαρτάται από το είδοσ και τον αρικμό 

των ηϊων που κατζχει ο κτθνοτρόωοσ και από το αν είναι μόνιμοσ ι όχι κάτοικοσ του 

Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ.  

Σφμωωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 5-7 από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τοσ όπωσ αυτζσ 

ςυμπλθρϊκθκαν, τροποποιικθκαν και αντικαταςτάκθκαν από αυτζσ των άρκρων 31 

και 32 του Ν.Δ/τοσ 4260/62 ,του άρκρου 1 του Ν.Δ/τοσ 703/70, το άρκρο 1 του Ν. 

1080/80 του άρκρου 16 παρ. 5 του Ν. 2130/93, των άρκρων 84 και 271 του Ν. 

3852/2010 και του άρκρου 9 του Ν. 3955/2011 το Δθμοτικό Συμβοφλιο με απόωαςι 

του που λαμβάνει για κάκε ζτοσ ορίηει: 

 Λεπτομερϊσ κατά κζςθ και ζκταςθ τουσ βοςκιςιμουσ τόπουσ του Διμου, τον 

τρόπο χριςεωσ και τον αρικμό των μικρϊν και μεγάλων ηϊων των οποίων 

επιτρζπεται θ βόςκθςθ, 

 Το τυχόν περίςςευμα αυτϊν κατά τθν ζκταςθ και όρια και το είδοσ των δεκτϊν 

ηϊων προσ βόςκθςθ ς’ αυτζσ, 

 Το ετιςιο δικαίωμα βοςκισ των ηϊων, το οποίο υποχρεοφται να καταβάλλει ο 

κακζνασ που βόςκει μόνιμα τα ηϊα τουσ ςτισ βοςκζσ. 

 Βεβαιϊνει τον βεβαιωτικό κατάλογο καταχωρθμζνο ςτθν απόωαςθ αυτι τον 

ολικό αρικμό των μικρϊν και μεγάλων ηϊων, τα οποία δικαιοφνται να ειςάγουν 

ςτισ βοςκζσ. 

 Σφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.Δ/τοσ 318/1969 (περί 

βεβαιϊςεωσ και ειςπράξεωσ των προςόδων των Διμων) καλοφνται οι δθμότεσ 

να υποβάλλουν διλωςθ περί του αρικμοφ και του είδουσ των ηϊων τουσ, τα 

οποία διατίκενται να ειςάγουν ςτισ βοςκζσ. 

 Σφμωωνα με το εδάωιο β τθσ παρ.4 του άρκρου 6 του Ν.2539/97 ηθτείται από 

τουσ Εκπροςϊπουσ και τα Συμβοφλια των Τ.Κ. των Διμων να διατυπϊςουν 

προσ το Δ.Σ. αιτιολογθμζνθ γνϊμθ για τον τρόπο διάκεςθσ των βοςκθςίμων 

εκτάςεων που βρίςκονται ςτθν περιωζρεια κάκε Τοπικισ Κοινότθτασ. 

 Οι κτθνοτρόωοι δικαιοφχοι, διαωοροποιοφνται ςε δφο κατθγορίεσ (μικροί και 

μεγάλοι), ζχοντασ ςαν όριο τα 150 μικρά ι 15 μεγάλα ηϊα. Οι κτθνοτρόωοι, 

μόνιμοι κάτοικοι τθσ Κοινότθτασ ι του Διμου ςτον οποίον ανικει ο 

βοςκότοποσ, μικροί ι μεγάλοι, ζχουν απόλυτθ προτεραιότθτα ςτο δικαίωμα 

χριςθσ του, διαωοροποιοφμενοι ωσ προσ το φψοσ του μιςκϊματοσ, ενϊ 

http://dasarxeio.files.wordpress.com/2014/05/arthro-60.pdf
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ετεροδθμότεσ κτθνοτρόωοι που μζνουν ςτθν Κοινότθτα ι το Διμο, χωρίσ να 

ζχουν εκεί τα εκλογικά τουσ δικαιϊματα ι κτθνοτρόωοι άλλων Κοινοτιτων τθσ 

χϊρασ, ζχουν τθ δυνατότθτα χριςθσ του βοςκοτόπου, επιβαρυνόμενοι με 

υψθλότερο τζλοσ βοςκισ (μίςκωμα) ι φςτερα από δθμοπραςία, εωόςον 

υπάρχει περίςςεια βοςκισ. 

 Με αποωάςεισ των Κοινοτικϊν και Δθμοτικϊν Συμβουλίων, που επικυρϊνονται 

από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, ορίηονται οι μιςκϊςεισ των βοςκοτόπων, ο 

χρόνοσ βόςκθςθσ (από, μζχρι) και ο αρικμόσ των ηϊων που επιτρζπεται, κατά 

περίπτωςθ, να βόςκουν ςε ςυγκεκριμζνο βοςκότοπο. 

 Σε περιπτϊςεισ βοςκοτόπων, που ζχουν γίνει ςυγκεκριμζνα ζργα υποδομισ και 

ο βοςκότοποσ χαρακτθρίηεται «βελτιωμζνοσ», παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ 

ΟΤΑ για αφξθςθ του ενοικίου (μζχρι και το 5πλάςιο). 

 Θ Δαςικι Υπθρεςία, ςφμωωνα με το Ν. 998/79, διατθρεί το δικαίωμα 

παρζμβαςθσ και απαγόρευςθσ βοςκισ ςε βοςκοφμενεσ εκτάςεισ. 

 Ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των κεςμικϊν διατάξεων και αποωάςεων είναι ευκφνθ των 

Διμων και Κοινοτιτων. 
 

Σε ότι αωορά το ςφςτθμα βόςκθςθσ, τα ηϊα βόςκουν ςχεδόν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ζτουσ ςτουσ βοςκοτόπουσ. Κακϊσ οι κτθνοτροωικζσ εκμεταλλεφςεισ είναι διάςπαρτεσ 

εντόσ τθσ ζκταςθσ των βοςκοτόπων, δεν υπάρχουν ςαωϊσ διαχωριςμζνεσ ηϊνεσ 

βόςκθςθσ ανά είδοσ ηϊου, δθλαδι βοοειδι και αίγεσ μποροφν να βόςκουν ςτο ίδιο 

τμιμα του βοςκότοπου.  

Ζτςι, τα γίδια, ςυχνά βόςκουν μαηί με τα πρόβατα, παρότι ζχουν διαωορετικζσ 

ςυνικειεσ βόςκθςθσ. Θ κατανομι των γιδιϊν ςτουσ βοςκοτόπουσ γίνεται με το 

κριτιριο ότι τα γίδια προςαρμόηονται καλφτερα ςε απόκρθμνουσ και καμνϊδουσ 

βλάςτθςθσ βοςκότοπουσ, οπότε ελαχιςτοποιοφνται και οι προςτριβζσ με τουσ 

προβατοτρόωουσ, που δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαωζρον για τθν κατθγορία αυτι των 

βοςκοτόπων. 

Το γενικό πρόβλθμα είναι ότι δεν υπάρχει προςχεδιαςμζνο ςφςτθμα βόςκθςθσ που να 

ςτοχεφει ςτθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ τθσ βοςκιςιμθσ φλθσ κατά εποχι (ςτον 

προςδιοριςμό τθσ βοςκοωόρτωςθσ) και ςτθ δθμιουργία τθσ απαραίτθτθσ υποδομισ 

(ποτίςτρεσ, ςτζγαςτρα, δρόμοι κλπ.) για τθ διαβίωςθ ανκρϊπων και ηϊων ςτουσ 

βοςκοτόπουσ και για τθν αφξθςθ και διατιρθςθ τθσ παραγωγικισ τουσ ικανότθτασ, ςε 

όρουσ κτθνοτροωικϊν προϊόντων και ειςοδιματοσ. 

Οι κτθνοτρόωοι επιλζγουν τθν κατθγορία των ηϊων ςφμωωνα με τισ προςωπικζσ τουσ 

προτιμιςεισ, χωρίσ να παίρνουν υπόψθ τουσ τθν κατθγορία τθσ βοςκιςιμθσ φλθσ που 

παράγεται ςτθν περιοχι τουσ. Ζτςι, ςε πολλζσ περιοχζσ παρατθρείται υποβάκμιςθ των 

καμνολιβαδίων λόγω υπερβόςκθςθσ από τισ αίγεσ ι τθσ μθ φπαρξθσ ικανοφ αρικμοφ 

αιγϊν.  
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Το ωαινόμενο τθσ ανεξζλεγκτθσ βόςκθςθσ, είναι το αποτζλεςμα τθσ μθ ορκολογικισ 

διαχείριςθσ των λιβαδιϊν. Θ βόςκθςθ γίνεται χωρίσ κάποιο ςχζδιο ι πρόγραμμα για 

το μζλλον. Θ βοςκοωόρτωςθ είναι πολφ ςυχνά μεγαλφτερθ τθσ βοςκοϊκανότθτασ, με 

αποτζλεςμα να υπάρχει υπερβόςκθςθ των λιβαδίων, θ οποία ςυμβάλλει ςτθν 

εμωάνιςθ ι ςτθν κυριαρχία ανεπικφμθτων ωυτϊν. Ο χρόνοσ ζναρξθσ ι λιξθσ τθσ 

βόςκθςθσ δεν λαμβάνεται κακόλου υπόψθ από τουσ κτθνοτρόωουσ. Σχεδόν πάντοτε θ 

ζναρξθ γίνεται πριν από το χρόνο τθσ λιβαδικισ ετοιμότθτασ. 

 

3.3 Σα βαςικά προβλιματα από το υφιςτάμενο ςφςτθμα διαχείριςθσ 
βοςκιςιμων γαιϊν 

3.3.1 Προβλιματα που αφοροφν ςτο φυςικό περιβάλλον των βοςκιςιμων γαιϊν 

 Γεωλογικό υπόβακρο των βοςκοτόπων και λιβαδικι παραγωγι. Ρ.χ. ςτουσ 

βοςκοτόπουσ όπου το γεωλογικό υπόβακρο αποτελείται από αςβεςτολικικά 

πετρϊματα, τα οποία χαρακτθρίηονται από μεγάλθ διαπερατότθτα, ρωγμϊςεισ 

και βραδεία αποςάκρωςθ, θ παραγωγι τουσ επθρεάηεται δυςμενϊσ (?), ενϊ 

όπου κυριαρχεί ο ωλφςχθσ, με ωυςικζσ ιδιότθτεσ ευμενζςτερεσ ςε ςχζςθ με τον 

αςβεςτόλικο (εωόςον ςυγκρατείται περιςςότερο νερό) θ παραγωγι είναι 

μεγαλφτερθ.  

 Εδαφικζσ ςυνκικεσ βοςκοτόπων. Γενικά δεν δφνανται να χαρακτθριςτοφν ωσ 

ικανοποιθτικζσ κακϊσ ςε πολλζσ περιοχζσ θ διάβρωςθ των εδαωϊν ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν εμωάνιςθ του μθτρικοφ πετρϊματοσ και τον περιοριςμό του 

εδάωουσ εντόσ μικροκοιλωμάτων. Θ παραγωγικότθτα των εδαωϊν είναι 

ςυνικωσ χαμθλι, επειδι αυτά είναι αβακι και υπάρχει ζλλειψθ οργανικισ 

ουςίασ και δφνανται να χαρακτθριςτοφν ςκελετικά και ιςχνά. Εξαίρεςθ 

αποτελοφν τα εδάωθ των βοςκοτόπων τθσ υψθλισ ηϊνθσ, τα οποία, όπου οι 

κλιματικζσ και τοπογραωικζσ ςυνκικεσ το επιτρζπουν, εμωανίηονται 

περιςςότερο γόνιμα και παραγωγικά. 

 Βροχόπτωςθ και λιβαδικι παραγωγι. Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ 

λιβαδικι παραγωγι είναι το φψοσ και θ κατανομι τθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ. 

 Ο ςυνδυαςμόσ των εδαωικϊν και των κλιματολογικϊν παραμζτρων, ςυμβάλλει 

κακοριςτικά ςτθ μειωμζνθ παραγωγικότθτα των ελλθνικϊν βοςκοτόπων, με 

αποτζλεςμα: 

o τθν περίοδο Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου, να υπάρχει μεγάλο ζλλειμμα 

βοςκιςιμθσ φλθσ, 

o οι χειμερινοί και εαρινοωκινοπωρινοί βοςκότοποι των πεδινϊν και 

θμιορεινϊν περιοχϊν, να παρζχουν ικανοποιθτικι βοςκιςιμθ φλθ μόνο 

κατά τουσ μινεσ Απρίλιο – Μάιο και Σεπτζμβριο – Οκτϊβριο, 
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o οι κερινοί βοςκότοποι, να  εξαςωαλίηουν, ικανοποιθτικι παραγωγι ςτο 

διάςτθμα Μαΐου – Σεπτεμβρίου. 

 

3.3.2 Προβλιματα που προκφπτουν από το ιςχφον Νομικό κακεςτϊσ 

 Πολυπλοκότθτα νομικοφ κακεςτϊτοσ. Υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ Νόμων, 

Διαταγμάτων και Αποωάςεων, Εκνικϊν και Κοινοτικϊν, ςχετικϊν με τα δάςθ, 

τισ δαςικζσ εκτάςεισ, τουσ βοςκοτόπουσ και το περιβάλλον.  

 Ο Νόμοσ 1734/87, ο οποίοσ προςδιόριηε, εννοιολογικά, τουσ  βοςκοτόπουσ και 

τθν βοςκοϊκανότθτα και ρφκμιηε το ςφςτθμα διαχείριςθσ των βοςκοτόπων, 

κρίκθκε, ωσ προσ τα Άρκρα 1 ζωσ 8, αντιςυνταγματικόσ, με αποτζλεςμα να 

τεκεί ςε αδράνεια. 

 Υπάρχει ςαωισ διαωορά αντίλθψθσ μεταξφ υπθρεςιϊν του ΥΡΑΑΤ και του 

ΥΡΕΚΑ ςχετικά με το τι είναι βοςκότοποσ. Στο ΥΡΑΑΤ, ο βοςκότοποσ ταυτίηεται 

με οποιαδιποτε ζκταςθ βόςκεται ι μπορεί να βοςκθκεί, ενϊ το ΥΡΕΚΑ κεωρεί 

ωσ βοςκότοπο μόνο τα χορτολίβαδα. Ραρόλα αυτά, θ δαςικι νομοκεςία 

επιτρζπει τθ βόςκθςθ ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ, κακϊσ και ςτα δάςθ, εωόςον 

αυτά δεν ζχουν τεκεί υπό διαχείριςθ. Νομοκετικζσ προςπάκειεσ που ζγιναν 

ςτο παρελκόν να χαρακτθριςτοφν και οι δαςικζσ εκτάςεισ ωσ βοςκότοποι 

απζτυχαν, γιατί προςζκρουςαν ςε ςυνταγματικά εμπόδια (PDP).  

 Θ ζλλειψθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ και ςαωοφσ προςδιοριςμοφ τθσ χριςθσ των 

βοςκοτόπων ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ χριςεισ γθσ, αποτελεί βαςικό πρόβλθμα 

ςτθν προςπάκεια ορκολογικισ αξιοποίθςθσ των ελλθνικϊν βοςκοτόπων. 
 Επίμαχο ςθμείο αποτελεί το Άρκρο 3 (παράγραωοι 2 και 3) του Ν. 998/79. 

 Σο κοινόχρθςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ βοςκοτόπων, ςυνεπάγεται ζλλειψθ 

ατομικισ ευκφνθσ από τθν πλευρά των κτθνοτρόωων, για τθ ςυντιρθςθ των 

εκτάςεων βοςκισ και αναπόωευκτα οδθγεί ςτθν κακι του χριςθ (ςυνικωσ 

υπερβόςκθςθ, αλλά και υποβόςκθςθ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ). Είναι 

εμωανζσ πλζον ότι, ανεξάρτθτα από το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, επιβάλλεται θ 

υπαγωγι όλων των βοςκοτόπων ςε ενιαίουσ κανόνεσ διαχείριςθσ. 

 

3.3.3 Προβλιματα που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό τθσ ζκταςθσ και χριςθσ των 

βοςκιςιμων γαιϊν (χαρτογραφιςεισ) 

 Ζλλειψθ χαρτογράφθςθσ. Θ ζλλειψθ εκνικοφ κτθματολογίου αποτελεί 

πρόβλθμα για τθν αξιοποίθςθ των ελλθνικϊν βοςκοτόπων, λόγω τθσ 

πολυπλοκότθτασ και τθσ ευαιςκθςίασ που εμωανίηει ο τομζασ αυτόσ ςε ςχζςθ 

με τθν κτθνοτροωία, το δάςοσ και το περιβάλλον.  

 Θ κακιζρωςθ περιοδικισ απογραωισ και χαρτογράωθςθσ των βοςκοτόπων για 

λόγουσ ελζγχου, προςταςίασ και ςχεδιαςμοφ, θ δθμιουργία κατάλλθλα 

ςχεδιαςμζνθσ τράπεηασ δεδομζνων για τουσ βοςκοτόπουσ και θ κακιζρωςθ και 
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εωαρμογι τθσ υποχρζωςθσ ςφνταξθσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου χριςεων γθσ ςε 

επίπεδο Διμου, αποτελοφν βαςικά εργαλεία ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ των 

βοςκοτόπων. 

 

3.3.4 Προβλιματα που αφοροφν ςτισ ιςχφουςεσ παρεμβάςεισ για τθ δθμιουργία 

υποδομϊν ςτισ βοςκιςιμεσ γαίεσ 

 Οι επενδφςεισ (ατομικζσ και ςυλλογικζσ) βελτίωςθσ και εξοπλιςμοφ 

βοςκοτόπων, ςτα πλαίςια των Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων του Υπουργείου 

Γεωργίασ (ΥΡΑΑΤ) υπιρξαν αξιόλογεσ ςε αρικμό ζργων (δρόμοι προςπζλαςθσ, 

δεξαμενζσ νεροφ, ποτίςτρεσ, ςτζγαςτρα κλπ) και ςυνζβαλαν ςτθν αξιοποίθςθ 

ςθμαντικισ ζκταςθσ βοςκοτόπων. Εδώ και μία 20ετία περίπου δεν ζχουν γίνει 

ζργα Βελτίωςησ βοςκοτόπων. 

 Εκτιμάται ότι δεν αξιοποιικθκαν ορκολογικά οι οικονομικοί πόροι που 

διατζκθκαν κακϊσ αναλϊκθκαν ςτθ δθμιουργία πολλϊν «μικρϊν ζργων» 

χωρίσ τθν φπαρξθ ςυνολικοφ και οργανωμζνου ςχεδίου διαχείριςθσ.  

 Συντεχνιακζσ ςυγκροφςεισ – διεκδικιςεισ είχαν ωσ αποτζλεςμα: 

(i) τθν αδυναμία ορκολογικισ διαχείριςθσ,  

(ii)  τθν υπερβόςκθςθ και τθν υποβάκμιςθ του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ,  

(iii) τθν υποβόςκθςθ και απϊλεια νομευτικϊν πόρων, ςυχνά δε και αιτία 

πυρκαγιϊν λόγω τθσ παραμονισ ξθρϊν χόρτων ςτον υπόροωο του 

δάςουσ ι τθσ δαςικισ ζκταςθσ,  

(iv) τον ζμμεςο εξαναγκαςμό των κτθνοτρόωων να χρθςιμοποιοφν 

ανεξζλεγκτα τθ ωωτιά ςαν μζςο διαχείριςθσ και να προξενοφν δαςικζσ 

πυρκαγιζσ. Θ μετζπειτα αδυναμία παρακολοφκθςθσ τθσ απαγόρευςθσ 

βοςκισ ςτισ καμζνεσ εκτάςεισ και θ εξεφρεςθ βοςκοτόπων προσ 

αναπλιρωςθ των καμζνων, είχαν τελικά ωσ αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ 

του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ 

 

3.3.5 Προβλιματα που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των βοςκιςιμων γαιϊν 

 Από τθ ςφςταςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ υπάρχει το κζμα τθσ ορκισ 

διαχείριςθσ των βοςκοτόπων. Είναι ιδιαίτερα ςφνκετο κζμα, εντάςςεται ςτον 

πολυλειτουργικό ρόλο των βοςκοτόπων (εμπλοκι των βοςκοτόπων με τισ 

δαςικζσ και τισ γεωργικζσ εκτάςεισ, κακϊσ και με προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

τθσ NATURA 2000) και εξακολουκεί να παραμζνει ςιμερα χωρίσ ουςιαςτικζσ 

λφςεισ. 



 
 
 
 

Κεωάλαιο 3 Σελίδα 32 

 

 Το ιδιαίτερα ευαίςκθτο και πολφπλοκο κζμα τθσ διαχείριςθσ των βοςκοτόπων, 

επιτείνεται και λόγω τθσ μακράσ διαμάχθσ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροωίμων και του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ & 

Κλιματικισ Αλλαγισ, οι οποίεσ αςχολοφνται με τα προβλιματα και τα 

προγράμματα των δαςϊν, τθσ κτθνοτροωίασ, των εγγείων βελτιϊςεων, 

πρόςωατα δε και του περιβάλλοντοσ (NATURA 2000).  Είναι χαρακτθριςτικό ότι 

θ ζκταςθ των βοςκοτόπων διαωζρει ςθμαντικά, ςφμωωνα με τα ςτοιχεία των 

Υπθρεςιϊν του ΥΡΑΑΤ και του ΥΡΕΚΑ.  

 Οι βοςκότοποι, ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθωία, ανικουν ςτισ κοινότθτεσ, 

ςτθν εκκλθςία και ςτουσ μεγάλουσ γαιοκτιμονεσ και ενοικιάηονται ςτουσ 

κτθνοτρόωουσ ςε ετιςια ςυνικωσ βάςθ, μζςω δθμοπραςιϊν ι απευκείασ 

ςυμβάςεων (Ρίνακασ 5). Δεν υπάρχει ςτακερι και μακροχρόνια ςχζςθ των 

κτθνοτρόωων με τισ βοςκοφμενεσ εκτάςεισ και, επομζνωσ, οι κτθνοτρόωοι δεν 

ζχουν κίνθτρο για να προβοφν ςε εργαςίεσ και δαπάνεσ που κα ςυμβάλλουν 

ςτθ βελτίωςι τουσ. Αυτό οδθγεί ςε υποβάκμιςθ του δυναμικοφ παραγωγισ 

των βοςκοτόπων, με τθν επικράτθςθ ανεπικφμθτων για τθ βόςκθςθ ωυτϊν, 

που μειϊνουν τθν βοςκοϊκανότθτα και τθν βιοποικιλότθτα, ςε ςταδιακι 

εγκατάλειψθ βοςκοτόπων, ςε ανορκολογικζσ μεκόδουσ κακαριςμοφ, όπωσ θ 

ωωτιά, με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν βιοποικιλότθτα, ςτθ διάβρωςθ και ςε 

επιλεκτικι χρθςιμοποίθςθ τθσ ζκταςθσ των βοςκοτόπων (ενοικιάηονται οι 

καλφτεροι και οι πλζον προςπελάςιμοι βοςκότοποι, οι οποίοι, ςυνικωσ, 

βρίςκονται πλθςίων των οικιςμϊν, ςε βάροσ των απομακρυςμζνων και 

υποβακμιςμζνων). 
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Πίνακασ 5. Ιδιοκτθςιακι κατάςταςθ των βοςκοτόπων  τθσ χϊρασ από άποψθ  κυριότθτασ (εκτάςεισ 

ςε ςτρζμματα). 

Γεωγραφικό 
Διαμζριςμα 

Δθμόςια Κοινοτικά Μοναςτθριακά 
Ευαγϊν 

Ιδρυμάτων 
υνιδιόκτθτα Ιδιωτικά φνολο 

Κράκθ 3.191.703 --- 2.251 --- 22.516 --- 3.216.470 

Μακεδονία 9.729.282 1.346.383 193.187 28.445 412.449 142.224 11.851.970 

Κεςςαλία 3.030.697 725.620 97.826 --- 660.561 234.116 4.748.820 

Στερεά Ελλάδα 
& Εφβοια 

7.489.147 150.027 117.754 10.467 687.334 267.781 8.722.510 

Ιπειροσ 2.509.982 1.327.385 18.734 --- 682.655 30.614 4.569.370 

Ρελοπόννθςοσ 8.561.607 9.686 47.550 881 57.236 128.560 8.805.520 

Λόνιοι Νιςοι 1.371 105.311 14.891 6.270 9.503 842.294 979.640 

Κριτθ 31.300 401.317 89.430 2.236 1.537.450 1.664.516 3.726.250 

Νιςοι Αιγαίου 3.301.410 515.124 100.914 2.533 8.867 293.452 4.222.300 

φνολο 37.846.469 4.580.853 682.537 50.832 4.078.572 3.603.557 50.842.820 

Πθγι: ΕΣΥΕ 1964 
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Κεφάλαιο 4ο  

Προτεινόμενθ διαχείριςθ & προςταςία των βοςκιςιμων γαιϊν 

 

4.1 Διαπιςτϊςεισ 

 Σχετικά με τον όρο τι είναι «βοςκότοποσ» υπάρχουν διαωορζσ μεταξφ τθσ 

ΕΣΥΕ, του ΥΡΑΑΤ και του ΥΡΕΚΑ. Στο ΥΡΑΑΤ, ο βοςκότοποσ ταυτίηεται με 

οποιαδιποτε ζκταςθ βόςκεται ι μπορεί να βοςκθκεί, ενϊ το ΥΡΕΚΑ κεωρεί ωσ 

βοςκότοπο μόνο τα χορτολίβαδα - ποολίβαδα. Ραρόλα αυτά, θ δαςικι 

νομοκεςία επιτρζπει τθ βόςκθςθ ςτισ δαςικζσ εκτάςεισ, κακϊσ και ςτα δάςθ, 

εωόςον αυτά δεν ζχουν τεκεί υπό διαχείριςθ.  

 Θ παραγωγικότθτα των βοςκοτόπων είναι μεν μικρι ςτθ μονάδα τθσ ζκταςθσ, 

αλλά αποτελεί ςθμαντικό εκνικό πόρο, λόγω τθσ μεγάλθσ ζκταςισ τουσ. 

Επιπλζον, τα ηϊα που βόςκουν παράγουν υψθλισ ποιότθτασ ηωικά προϊόντα. 

 Οι βοςκότοποι μιασ περιοχισ μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ των ηϊων 

μόνο για μια περίοδο 6-7 μθνϊν του ζτουσ, όμωσ αποτελοφν βαςικζσ πθγζσ 

τροωισ για τθν αιγοπροβατοτροωία και τθ βοοτροωία ελεφκερθσ βοςκισ  για 

δφο λόγουσ: 1) επειδι καλφπτουν πολφ μεγάλθ ζκταςθ και 2) γιατί 

προςωζρουν ωκθνι και ωυςικι τροωι. Αλλά και αυτζσ οι εκτάςεισ που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ βοςκότοποι χρειάηονται τθν κτθνοτροωία, προκειμζνου 

να διατθριςουν τθ βιοποικιλότθτά τουσ και να προςτατευτοφν από τισ 

πυρκαγιζσ.  

 Ουδζποτε υπιρξε ορκολογικι αξιοποίθςθ των ωυςικϊν βοςκοτόπων για τθν 

ανάπτυξθ τθσ εκτατικισ κτθνοτροωίασ. Στθν πλειονότθτά τουσ, αποτελοφν τισ 

πλζον υποβακμιςμζνεσ εκτάςεισ τθσ χϊρασ, λόγω του κοινόχρθςτου 

ςυςτιματοσ βόςκθςθσ, με αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ των εδαωϊν και ςε 

ςυνδυαςμό με τισ εδαωοκλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτισ περιοχζσ που 

απαντοφν, να ζχουν χαμθλι παραγωγικότθτα και περαιτζρω υποβάκμιςι τουσ  

λόγω μθ ορκολογικισ διαχείριςθσ. 

 Αρκετοί βοςκότοποι ζχουν εγκαταλειωκεί ι υποβόςκονται ςε πολλζσ περιοχζσ 

τθσ χϊρασ εξαιτίασ τθσ ςτροωισ των εκμεταλλεφςεων ςτθν 

γαλακτοπαραγωγικι κατεφκυνςθ και τθ μετατροπι πολλϊν εκτατικϊν 

μονάδων, ςε θμιεντατικζσ ι πλιρωσ ςταβλιςμζνεσ με ευρεία χριςθ 

ςυγκομιςμζνων ηωοτροωϊν.  

 Στουσ βοςκότοπουσ των Μεςογειακϊν οικοςυςτθμάτων θ κανονικι βόςκθςθ 

των αγροτικϊν ηϊων ζχει ευεργετικό ρόλο ςτθν προςταςία τουσ, γιατί μειϊνει 

τθν καφςιμθ φλθ και αποτρζπει, τθν εκδιλωςθ καταςτρεπτικϊν πυρκαγιϊν, 
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ενϊ ςυμβάλει ςτθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Κα πρζπει ςυνεπϊσ να 

διατθρθκεί θ εκτατικι κτθνοτροωία. 

 Οι  βοςκότοποι των ορεινϊν και μερικϊσ, των θμιορεινϊν περιοχϊν δεν 

αξιοποιοφνται πλιρωσ, ι και κακόλου, από τθν κτθνοτροωία. Θ εξζλιξθ αυτι 

ςε ςυνδυαςμό με τθ διακοπι τθσ καυςοξφλευςθσ ζχει οδθγιςει ςτθ δάςωςθ 

πολλϊν ποολίβαδων, κακϊσ και ςτθν πφκνωςθ των καμνολίβαδων με 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ βοςκοτόπων, δθμιουργϊντασ ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα 

για τθν κάλυψθ των δικαιωμάτων των κτθνοτρόωων για άμεςθ ενίςχυςθ τθν 

τρζχουςα προγραμματικι περίοδο. 

 Υπάρχει ζλλειψθ επαρκοφσ τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν ορκι διαχείριςθ των 

εκτάςεων αυτϊν από τουσ Ο.Τ.Α. προκειμζνου να εωαρμόςουν τθν ορκολογικι  

χριςθ των βοςκοτόπων, τόςο των δικϊν τουσ όςο και εκείνων του δθμοςίου 

και των ςυνιδιόκτθτων, των οποίων ζχουν το δικαίωμα νομισ. 

 

4.2 τρατθγικι για τθ διαχείριςθ & προςταςία των βοςκιςιμων γαιϊν  

Θ ςτρατθγικι που κα προτακεί πρζπει αωενόσ να εντάςςεται ςτθ γενικότερθ 
ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ βοςκιςιμεσ γαίεσ (μόνιμοσ βοςκότοποσ) 
και αωετζρου να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ μασ. 
 
Οι βαςικοί άξονεσ τθσ ςτρατθγικισ πρζπει να είναι: 
(1) Χαρτογράφθςθ βοςκιςιμων γαιϊν και κεςμικι αποςαφινιςθ του 

ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ. 
 Αποςκοπεί ςτον προςδιοριςμό του μεγζκουσ τθσ ζκταςθσ των βοςκιςιμων 

γαιϊν τθσ χϊρασ και ςτθ νομικι – κεςμικι αποςαωινιςθ του ιδιοκτθςιακοφ 
κακεςτϊτοσ τεχνικισ οργάνωςθσ, χριςθσ και διαχείριςθσ. 

(2) Ποςοτικι και ποιοτικι βελτίωςθ τθσ παραγωγισ βοςκιςιμθσ φλθσ ςτισ 
βοςκιςιμεσ γαίεσ. 
 Αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διατροωισ των ηϊων και μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ςτα πλαίςια τθσ νζασ ΚΑΡ 2014 -2020.  
 Ρροχποκζτει τθ διάκριςθ των βοςκιςιμων γαιϊν ςε Λιβαδικζσ Μονάδεσ, τθν 

εωαρμογι ορκολογικισ διαχείριςθσ τθσ βόςκθςθσ και τθ δθμιουργία τθσ 
απαραίτθτθσ τεχνικισ υποδομισ (π.χ. δρόμοι προςπζλαςθσ, δεξαμενζσ 
νεροφ, κτλ). 

(3) Ποςοτικι και ποιοτικι βελτίωςθ τθσ παραγωγισ κτθνοτροφικϊν προϊόντων. 

 Αποςκοπεί ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ βελτίωςθσ του παραγωγικοφ δυναμικοφ 
των βοςκιςιμων γαιϊν για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των περιοχϊν ςτισ 
οποίεσ απαντϊνται. 

 Ρροχποκζτει τθν εωαρμογι δράςεων και ενεργειϊν που κα ςτοχεφουν ςτθν 
αφξθςθ τθσ παραγωγισ και ςτθ βελτίωςθ – ανάδειξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των κτθνοτροωικϊν προϊόντων και τθν πιςτοποίθςι τουσ 
με για τθν αυκεντικότθτά τουσ (προϊόντα ειδικισ ςιμανςθσ). 
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4.3 Προτάςεισ 

4.3.1 Θεςμικοφ χαρακτιρα 

 Συνεργαςία μεταξφ του ΥΡΑΑΤ και του ΥΡΕΚΑ για τθν από κοινοφ διαχείριςθ 

των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ, ανάλογα με τισ αρμοδιότθτεσ και τισ γνϊςεισ των 

γεωργικϊν και δαςικϊν υπθρεςιϊν αντίςτοιχα, προσ όωελοσ τθσ κτθνοτροωίασ 

και του περιβάλλοντοσ.  

 Να γίνει απογραωι των εκτάςεων των βοςκότοπων ςε πανελλαδικι κλίμακα 

με ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, προκειμζνου να γίνει γνωςτι θ ακριβισ επιωάνειά 

τουσ, θ λιβαδικι κατάςταςθ και θ παραγωγικότθτά τουσ, ϊςτε να γίνεται 

ςωςτι θ διαχείριςι τουσ.  

 Να αρκεί το εωαρμοηόμενο κοινόχρθςτο κακεςτϊσ χριςθσ των βοςκοτόπων. 

Τόςο ςτουσ δθμόςιουσ όςο και ςτουσ δθμοτικοφσ βοςκότοπουσ να 

παραχωρείται θ χριςθ τουσ ςε ωυςικά ι νομικά πρόςωπα (κτθνοτρόωουσ) για 

ζνα ικανό χρονικό διάςτθμα (π.χ. τουλάχιςτον μια 10ετία), οφτωσ ϊςτε οι ίδιοι 

οι κτθνοτρόωοι να αποκτιςουν κίνθτρα για τθν προςταςία και ανάπτυξι τουσ.  

 Αξιοποίθςθ των εγκαταλελειμμζνων γεωργικϊν εκτάςεων, αγραναπαφςεων 

κτλ., κακϊσ και των εκτάςεων που καταλαμβάνονται από καλλιζργειεσ 

χαμθλισ οικονομικότθτασ, για τθν εγκατάςταςθ πολυετϊν λειμϊνων που κα 

ζχουν τθ δυνατότθτα να εξαςωαλίςουν υψθλι παραγωγι ποϊδουσ βιομάηασ 

ικανοποιθτικισ ποιότθτασ.  

 Να ενιςχυκεί θ ζρευνα για τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ των εκτάςεων 

ωυςικϊν βοςκοτόπων ςτα διάωορα περιβάλλοντα τθσ χϊρασ, θ δαςικι ζρευνα, 

κακϊσ και εκείνθ τθσ αναηιτθςθσ νζων νομευτικϊν ειδϊν ι ποικιλιϊν που 

μποροφν να καλφψουν τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ. 

 Αν και ο νζοσ οριςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τουσ επιλζξιμουσ 

βοςκότοπουσ που κα ιςχφςει από τθ νζα περίοδο τθσ ΚΑΡ είναι πλθςιζςτεροσ 

προσ τθν ελλθνικι πραγματικότθτα, εν τοφτοισ να καταβλθκεί περαιτζρω 

προςπάκεια να αναδειχκοφν οι βαςικζσ ιδιαιτερότθτεσ των ελλθνικϊν 

βοςκότοπων, όχι μόνο όςον αωορά ςτθ ςφνκεςθ των ειδϊν αλλά και ςτο 

χαρακτιρα τουσ. Ζμωαςθ πρζπει να δοκεί ςτο γεγονόσ, ότι οι βοςκότοποι ςτθν 

Ελλάδα χαρακτθρίηονται ςτθν πλειονότθτά τουσ ωσ δαςικζσ και όχι ωσ 

γεωργικζσ εκτάςεισ. 

 Ενίςχυςθ των Διμων τθσ χϊρασ με το αναγκαίο γεωτεχνικό προςωπικό, 

οικονομικά και υλικοτεχνικά μζςα, προκειμζνου να αναλάβουν 

αποτελεςματικά τθν ορκολογικι διαχείριςθ των βοςκοτόπων. Το ζργο τουσ  να 

επιβλζπεται και να ςυνεπικουρείται από τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ του 
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ΥΡΑΑΤ και του ΥΡΕΚΑ και οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ κα πρζπει να ενιςχυκοφν 

με το αναγκαίο γεωτεχνικό προςωπικό και τα απαραίτθτα υλικοτεχνικά μζςα.  

 Διάκεςθ πιςτϊςεων για τθν καταςκευι των αναγκαίων ζργων υποδομισ και 

βελτιϊςεων τθσ βλάςτθςθσ των βοςκοτόπων, προκειμζνου να αποτραπεί θ 

υποβάκμιςι τουσ και να αυξθκεί θ παραγωγικότθτά τουσ προσ όωελοσ τθσ  

εκτατικισ κτθνοτροωίασ και των πολλαπλϊν ςκοπϊν που εξυπθρετοφν.  

 

4.3.2 Διαχειριςτικοφ χαρακτιρα 

 Να οριςτικοποιθκοφν οι επιλζξιμεσ εκτάςεισ των βοςκοτόπων για τισ ανάγκεσ 

τθσ ΚΑΡ, να περιγραωοφν οι τοπικζσ πρακτικζσ χριςθσ τουσ που εωαρμόηονται 

ςτθ χϊρα και να κατθγοριοποιθκοφν οι εκτάςεισ ςφμωωνα με το νζο οριςμό 

τθσ ΕΕ.  

 

 Να γίνει ςχεδιαςμόσ μζτρων αγροτικισ ανάπτυξθσ για τθ διαχείριςθ - βελτίωςθ 

των εκτάςεων βοςκοτόπων μετά τθ διοικθτικι πράξθ διανομισ των εκτάςεων 

ςτουσ γεωργοφσ, ενεργοποίθςθ δικαιωμάτων τουσ και ανάλθψθ δεςμεφςεων 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (εωαρμοηόμενεσ πρακτικζσ, ζλεγχοι, ποινζσ κτλ.). 

 

 Να ςυνταχκοφν ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ διαχείριςθσ και βελτίωςθσ των 

βοςκοτόπων για κάκε Διμο τθσ χϊρασ με βάςθ ενιαίεσ προδιαγραωζσ που κα 

προετοιμαςτοφν από κοινοφ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υπουργείων 

ΥΡΑΑΤ και ΥΡΕΚΑ. Οι μελζτεσ αυτζσ να ςυντάςςονται από τουσ Διμουσ 

προκειμζνου για δθμοτικζσ και δθμόςιεσ εκτάςεισ (ςτισ τελευταίεσ μετά από 

ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ), κακϊσ και από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ, 

προκειμζνου για ιδιωτικζσ και να εγκρίνονται από τθν αρμόδια κατά νόμο  

Δθμόςια Υπθρεςία.  

 

 Σε βοςκόμενεσ δαςικζσ εκτάςεισ, να επιτρζπεται θ παρζμβαςθ  με «προςωρινά 

ςχζδια διαχείριςθσ» μζχρι τθ ςφνταξθ των ολοκλθρωμζνων μελετϊν, οι οποίεσ 

χρειάηονται χρόνο για να γίνουν. Κάτι ανάλογο γίνεται και ςτθ διαχείριςθ 

δαςϊν, όπου εωαρμόηονται οι λεγόμενοι «πίνακεσ υλοτομίασ» μζχρισ ότου 

ςυνταχκοφν οι διαχειριςτικζσ μελζτεσ. Τα ςχζδια αυτά να είναι απλά και να 

μποροφν να ςυντάςςονται από τουσ Διμουσ, φςτερα από ςχετικι ζγκριςθ τθσ 

αρμόδιασ υπθρεςίασ ι και από τισ ίδιεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  
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Κεφάλαιο 5ο  

Προςτικζμενθ αξία από τθν ορκολογικι διαχείριςθ και 
αξιοποίθςθ των βοςκιςιμων γαιϊν 

5.1 Ορκολογικι διαχείριςθ λιβαδιϊν & ανάπτυξθ ορεινοφ αγροτικοφ 
χϊρου  

Τα λιβάδια (βοςκιςιμεσ γαίεσ) αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ χριςθ γθσ ςτον αγροτικό 

χϊρο τθσ χϊρασ. Εντοπίηονται κυρίωσ ςτισ θμιορεινζσ και ορεινζσ περιοχζσ, οι οποίεσ 

ανικουν παράλλθλα ςτισ μειονεκτικζσ και ορεινζσ περιοχζσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από 

τον Καν. ΕΟΚ 268/75.  

Οι κάτοικοι των ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν αςχολοφνται με τθ γεωργία, τισ 

δαςικζσ εργαςίεσ, τθν κτθνοτροωία, τθ μελιςςοκομία και τον ορεινό τουριςμό και 

διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαωφλαξθ και ανάπτυξθ των ευαίςκθτων 

ορεινϊν οικοςυςτθμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι άμεςα ι ζμμεςα 

ςυνδεδεμζνεσ με τουσ λιβαδικοφσ πόρουσ.  

Οι εκτάςεισ των λιβαδιϊν εκτόσ του ότι εξαςωαλίηουν ωυςικι και υψθλισ διαιτθτικισ 

αξίασ τροωι για τα μθρυκαςτικά αγροτικά ηϊα κακϊσ και για τθν άγρια πανίδα,  

ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι νεροφ, προςωζρονται για μία ςειρά από δραςτθριότθτεσ 

αναψυχισ, αποτελοφν το ενδιαίτθμα για μια μεγάλθ ποικιλία ειδϊν τθσ ενδθμικισ 

πανίδασ και χλωρίδασ. 

Ο πολυλειτουργικόσ αυτόσ χαρακτιρασ των λιβαδιϊν και θ ςυμβολι τουσ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ υπαίκρου και ςτθ δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ και βιϊςιμου πλαιςίου 

που διαςωαλίηει το μζλλον των αγροτικϊν περιοχϊν και του ωυςικοφ χϊρου τουσ ζχει 

αποδειχτεί και επιςθμανκεί από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα εδϊ και πολλά χρόνια. 

Οι ορεινζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ ζχουν «μόνιμα ωυςικά μειονεκτιματα», κακϊσ 

χαρακτθρίηονται από ωτωχι ποιότθτα πόρων και απομόνωςθ ι/και μεγάλθ απόςταςθ 

από τα βαςικά πλθκυςμιακά κζντρα. Τα χαμθλά ειςοδιματα, θ ζλλειψθ ευκολιϊν και 

υπθρεςιϊν κακϊσ και οι μθδαμινζσ πολιτιςμικζσ ευκαιρίεσ ςε ςφγκριςθ με τισ πεδινζσ 

περιοχζσ και τα αςτικά κζντρα οδιγθςαν βακμιαία ςτθν εγκατάλειψθ τθσ γθσ, ςτθν 

αραίωςθ του πλθκυςμοφ, τθν οικονομικι κακυςτζρθςθ και χειροτζρευςθ του 

κοινωνικοφ ιςτοφ. 

Θ εικόνα αυτι είναι αναςτρζψιμθ ςτθ βάςθ ενόσ προγράμματοσ αντίςτοιχου του 

«προγράμματοσ ορεινισ οικονομίασ» που εωαρμόςτθκε τθ δεκαετία του 1950-1960 

και περιελάμβανε εκτόσ από επιδοτιςεισ ςτθν κτθνοτροωία, ζργα υποδομισ (δρόμουσ 

και μικρά αρδευτικά ζργα), αναδαςμοφσ, μθχανιςμοφσ παροχισ ςυμβουλϊν ςτουσ 

γεωργοφσ, κτλ.  
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Σιμερα αυτό μπορεί να επιτευχκεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ 2014 – 2020 κακϊσ παρζχεται θ δυνατότθτα για ςτοχευμζνεσ και 

ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ. 

Οι δφο Ρυλϊνεσ τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ εμωανίηουν μεγαλφτερθ ςυνζργεια 

μεταξφ τουσ και μάλιςτα ο 2οσ πυλϊνασ ενςωματϊνεται ςε μια ςτρατθγικι 

ςυντονιςμοφ με τα άλλα ταμεία διαχείριςθσ τθσ ΕΕ *Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριωερειακισ 

Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχισ και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΤΚΑ).  

Τζλοσ, δεδομζνου ότι προβλζπονται χρθματοδοτιςεισ ςτον 2ο Ρυλϊνα (Αγροτικι 

Ανάπτυξθ) μζςω χωρικϊν ι/και κλαδικϊν ςχεδίων ανάπτυξθσ] είναι ςκόπιμθ θ ζνταξθ 

τθσ αξιοποίθςθσ των λιβαδικϊν πόρων ςε ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα ανάπτυξθσ 

αγροτικοφ χϊρου ςε περιωερειακό επίπεδο ςτο πλαίςιο τθσ προτικζμενθσ εκχϊρθςθσ 

του 30% του νζου Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςτισ αιρετζσ Ρεριωζρειεσ.   

 

5.2 Αξιοποίθςθ βοςκοτόπων & παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ με 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

5.2.1 Ποιότητα προΰόντων ζωικήσ παραγωγήσ  

Σιμερα το ηθτοφμενο από τον καταναλωτι είναι θ «ολικι ποιότθτα» των προϊόντων, θ 

οποία μπορεί να αποδοκεί ωσ «το ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ ι τθσ 

υπθρεςίασ που ζχει τθν ικανότθτα να ικανοποιεί μια εκπεφραςμζνθ ι υπονοοφμενθ 

ανάγκθ».  

Επομζνωσ θ ποιότθτα των προϊόντων είναι μια υποκειμενικι ζννοια  και παράλλθλα  

ςφνκετθ διαδικαςία θ οποία αξιολογεί ταυτόχρονα ωυςικά και κοινωνικά ςτοιχεία. Σε 

ότι αωορά τα είδθ που προορίηονται για τθ διατροωι του ανκρϊπου, οι βαςικοί 

άξονεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτάσ τουσ είναι: α) θ Διατροωικι τουσ αξία, β) θ 

Αςωάλεια χριςθσ, γ) θ Λειτουργικότθτα και Ευχαρίςτθςθ που παρζχουν και δ) ο 

Σεβαςμόσ του περιβάλλοντοσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ. 

Τα τελευταία χρόνια και ζπειτα από το ξζςπαςμα των διατροωικϊν ςκανδάλων, ο 

καταναλωτισ διεκδικεί από τα προϊόντα ηωικισ κυρίωσ προζλευςθσ και τθν κάλυψθ 

του τομζα τθσ ωιλικότθτασ προσ το περιβάλλον. Ο τελευταίοσ άξονασ των ςτοιχείων 

ποιότθτασ που αωορά τον ςεβαςμό του περιβάλλοντοσ διαςωαλίηεται ςιμερα 

κεςμικά, με τθν εωαρμογι των Κωδίκων Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ, τθν εωαρμογι 

τθσ Ρολλαπλισ Συμμόρωωςθσ και με τθν υιοκζτθςθ των ειδικϊν εκτροωϊν όπωσ αυτι 

τθσ Βιολογικισ Κτθνοτροωίασ. 

Ειδικότερα, ο καταναλωτισ αναηθτά ηωικά προϊόντα που προζρχονται από ηϊα που 

ζχουν διατραωεί με υψθλι ςυμμετοχι τθσ βοςκισ ςτο ςιτθρζςιό τουσ κακόςον με τον 

τρόπο αυτό: α) παρουςιάηεται αυξθμζνο το περιεχόμενό των προϊόντων ςε 

διατροωικά ςτοιχεία όπωσ οι βιταμίνεσ, τα ωωζλιμα λιπαρά οξζα, τα ανόργανα 
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ςτοιχεία, οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ, οι ωαινόλεσ, οι αρωματικζσ ουςίεσ (τερπζνια, 

αλδεψδεσ, εςτζρεσ, κειοφχα ςφμπλοκα) και άλλα βιοενεργά ςυςτατικά, β) 

διαςωαλίηεται θ ωυςικι διαβίωςθ των ηϊων που ενιςχφει τθν άμυνα του οργανιςμοφ 

τουσ οπότε και ελαχιςτοποιείται θ χριςθ αλλθλοπακθτικϊν ουςιϊν και γ) 

παρουςιάηονται ωσ εγγυθμζνα ζναντι των διατροωικϊν κινδφνων. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ςυμβατικά θ ποιότθτα των ηωικϊν προϊόντων αξιολογείται με 

βάςθ διάωορα χαρακτθριςτικά τα οποία κατθγοριοποιοφνται ςε ομάδεσ όπωσ: α) τα 

Διατροωικά που χαρακτθρίηουν τθ διατροωικι τουσ αξία, β) τα Υγιεινολογικά που 

χαρακτθρίηουν τθν αςωάλεια χριςθσ, γ) τα Τεχνολογικά που χαρακτθρίηουν τθν 

λειτουργικότθτα και δ) τα Οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά που εγγυϊνται τθν 

ευχαρίςτθςθ του καταναλωτι. 

Τα λιβάδια αποτελοφν ιςτορικά το ωυςικό χϊρο εκτροωισ των αγροτικϊν ηϊων 

προςωζροντασ μζςω τθσ βόςκθςθσ τθσ αυτοωυοφσ βλάςτθςθσ τροωι  που περιζχει 

όλα τα απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά για τα ηϊα (υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, 

ανόργανα ςτοιχεία, λίπθ, βιταμίνεσ) Επίςθσ περιζχει και δευτερογενι ςυςτατικά τα 

οποία αν και απαντϊνται ςυνικωσ ςε ίχνθ, θ επιςτθμονικι ζρευνα επιβεβαιϊνει ότι 

διακζτουν ςθμαντικζσ βιοδραςτικζσ ιδιότθτεσ πάνω ςτουσ ηωικοφσ οργανιςμοφσ. Τα 

ςθμαντικότερα δευτερογενι ςυςτατικά είναι: ςυμπυκνωμζνεσ και υδατοδιαλυτζσ 

τανίνεσ,  τερπζνια, οξαλικά άλατα, αλκαλοειδι κλπ και το αποτζλεςμα τθσ 

κατανάλωςισ τουσ είναι είτε θ δράςθ επί του ηωικοφ οργανιςμοφ που τισ 

καταναλϊνει, είτε ο εμπλουτιςμόσ των ιςτϊν του ηϊου με αυτζσ και κατά ςυνζπεια και 

των προϊόντων του. Οι ουςίεσ που δεν παράγονται ςτον ηωικό οργανιςμό αλλά 

ανιχνεφονται ςτουσ ιςτοφσ του φςτερα από τθν κατανάλωςθ ςυγκεκριμζνων τροωϊν, 

μποροφν να αποτελζςουν βιοδείκτεσ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ προζλευςθσ των ηωικϊν 

προϊόντων. 

Θ δυνατότθτα εργαςτθριακισ επιβεβαίωςθσ τθσ αυκεντικότθτασ των προϊόντων 

ενιςχφει ςθμαντικά τθν αξιοπιςτία τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ, θ οποία 

ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ υψθλότερθσ τιμισ πϊλθςθσ για τον παραγωγό. 

 

5.2.2 Ιδιαίτερα χαρακτηριςτικά του  κρέατοσ & του γάλακτοσ 

Τα χαρακτθριςτικά του κρζατοσ διακρίνονται κατ’ αρχι ςε κατθγορίεσ όπωσ: τα 

τεχνολογικά, τα υγιεινολογικά, τα διατροωικά κλπ, εντόσ των οποίων εντάςςονται τα 

επί μζρουσ μετριςιμα χαρακτθριςτικά: όπωσ εκείνα του ςωαγίου (αναλογίεσ ςάρκασ, 

λίπουσ και οςτϊν ςτο ςφνολο, αναλογίεσ εδϊδιμων και υψθλισ αξίασ τμθμάτων) και 

τθσ ςάρκασ (χρϊμα ςάρκασ και λίπουσ, υδατοχωρθτικότθτα μυϊκισ μάηασ, 

τρυωερότθτα, ευχυμία, άρωμα, ςφςταςθ και περιεχόμενο ςε επικυμθτζσ ουςίεσ). 

Ρολλά από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά διαωοροποιοφνται ανάλογα με τον τρόπο 

εκτροωισ των ηϊων (εκτροωι ςτο ςτάβλο ι εκτροωι ςτον βοςκότοπο). Τα 

χαρακτθριςτικά αυτά είναι θ αναλογία λίπουσ ςτο ςωάγιο, το χρϊμα του λίπουσ, το 

χρϊμα τθσ ςάρκασ, θ ευχυμία, θ τρυωερότθτα και θ γεφςθ του κρζατοσ. Επιπλζον ζχει 
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τεκμθριωκεί ςε αρκετζσ ζρευνεσ θ διαωοροποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ του λίπουσ ςε 

λιπαρά οξζα και θ υψθλότερθ διατθρθςιμότθτα του κρζατοσ από ηϊα που 

διατράωθκαν ςτθ βοςκι ςε ςφγκριςθ με εκείνα του ςτάβλου.  

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του κρζατοσ (λίποσ, πρωτεΐνεσ, ανόργανα ςτοιχεία, 

βιταμίνεσ κτλ.), ςε ςυνδυαςμό με τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του, όπωσ το 

περιεχόμενο ςε λιπαρά οξζα, τερπζνια, ωαινολικζσ ουςίεσ, αλδεψδεσ κλπ. μποροφν να 

επιβεβαιϊςουν εργαςτθριακά τθν προζλευςθ του προϊόντοσ. 

Θ ποιότθτα του γάλακτοσ, του τυριοφ ι των άλλων γαλακτοκομικϊν προϊόντων 

αξιολογείται με βάςθ διάωορα χαρακτθριςτικά όπωσ τα: υγιεινολογικά, διατροωικά, 

τεχνολογικά κλπ. Θ εμωάνιςθ αυτϊν των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν εξαρτάται από 

πλικοσ παραγόντων και από τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ. Τα παραπάνω ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά ςυνδζονται με τα κφρια χαρακτθριςτικά του γάλακτοσ (λίποσ, 

πρωτεΐνθ, λακτόηθ κλπ) και τα ωυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του, κακϊσ και με τα 

δευτερεφοντα ςυςτατικά του, που περιλαμβάνονται ςε μεγάλο ωάςμα 

ςυγκεντρϊςεων, όπωσ τα ανόργανα ςτοιχεία, οι βιταμίνεσ, τα λιπαρά οξζα, τα 

τερπζνια, οι ωαινόλεσ κλπ. Θ ςφνκεςθ του γάλακτοσ ςε μάκρο και μίκρο-ςυςτατικά 

εξαρτάται επίςθσ από τουσ παράγοντεσ που ςυνιςτοφν το παραγωγικό ςφςτθμα που 

παριγαγε το γάλα, δθλαδι τισ εδαωοκλιματικζσ ςυνκικεσ, τθ διατροωι των ηϊων, το 

γονότυπό τουσ, τθν υγιεινολογικι τουσ κατάςταςθ, τισ ηωοτεχνικζσ πρακτικζσ (τρόποσ 

άμελξθσ, ςυχνότθτα αμζλξεων κτλ.). 

Τα ςυςτιματα που βαςίηονται ςτθ βόςκθςθ δίνουν ςυνικωσ γάλα υψθλισ 

λιποπεριεκτικότθτασ, κυρίωσ λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτασ του ςιτθρεςίου ςε 

ινϊδεισ ουςίεσ. Επιπλζον τα ςυςτιματα αυτά δίνουν γάλα πλοφςιο ςε, κλαςςικισ 

διατροωικισ ςθμαςίασ, μικρο-ςυςτατικά (λιπαρά οξζα, βιταμίνεσ, ανόργανα ςτοιχεία) 

αλλά και ςε άλλουσ δευτερογενείσ μεταβολίτεσ που περιζχει θ βλάςτθςθ (αρωματικζσ 

ουςίεσ, τερπζνια, ωαινόλεσ κλπ) που κεωροφνται επίςθσ ευεργετικοί για τθν 

ανκρϊπινθ διατροωι και τθν υγεία. Με βάςθ τα παραπάνω ςυςτατικά είναι δυνατό 

να γίνει και ταυτοποίθςθ τθσ προζλευςθσ του γάλακτοσ, ανάλογα με το είδοσ τθσ 

διατροωισ των ηϊων, (διατροωι ςτο ςτάβλο με ςυγκομιςμζνεσ ηωοτροωζσ ι διατροωι 

ςτθ βοςκι.  

Συμπεραςματικά: 

 Θ ωυτικι βιοποικιλότθτα προςδίδει ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτα παραγόμενα 

κτθνοτροωικά προϊόντα μζςω τθσ κατανάλωςθσ τθσ βοςκισ που αυτι 

προςωζρει ςτα αγροτικά ηϊα.  

 Τα ςυςτιματα εκτροωισ που βαςίηονται ςτθ βόςκθςθ είναι τα εκτατικά 

ςυςτιματα, τα οποία εωαρμόηονται παραδοςιακά ςτθ χϊρα μασ και 

αξιοποιοφν τουσ ορεινοφσ, κυρίωσ, βοςκότοπουσ, οι οποίοι και 

χαρακτθρίηονται για τθν πλοφςια ωυτικι βιοποικιλότθτά τουσ.  



 
 
 
 

 Σελίδα 42 

 

Κεφάλαιο 6ο 

Ανακεφαλαίωςθ – υμπεράςματα  

6.1 Επιλζξιμθ ζκταςθ μόνιμου βοςκότοπου περιόδου 2014 – 2020  

Με βάςθ τθ ςχετικι ανάλυςθ που πραγματοποιικθκε, εκτιμάται ότι θ εν δυνάμει 

επιλζξιμθ ζκταςθ μόνιμου βοςκότοπου, θ οποία είναι ςφμωωνθ με τισ απαιτιςεισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013, για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο (2014 – 2020) 

δεν κα ξεπεράςει τα 2,54 εκ. εκτάρια αυξθμζνθ κατά 50% ςε ςχζςθ με τθν 

υωιςτάμενθ προγραμματικι περίοδο. 

Θ ςθμαντικι αυτι αφξθςθ οωείλεται αωενόσ ςτθν αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ 

επιλεξιμότθτασ των εκτάςεων με ξυλϊδθ βλάςτθςθ και αωετζρου ςτθν αφξθςθ τθσ 

επιλεξιμότθτασ εκτάςεων βοςκοτόπων με ποϊδθ βλάςτθςθ όπου ζχει ειςβάλει θ 

ξυλϊδθσ βλάςτθςθ και ςτθν υωιςτάμενθ προγραμματικι περίοδο δεν ιταν επιλζξιμεσ 

ι είχαν μειωμζνο ςυντελεςτι επιλεξιμότθτασ λόγω φπαρξθσ περιοχισ μθ επιλζξιμθσ. 

Θ ζκταςθ αυτι του μόνιμου βοςκότοπου: 

 Αντιπροςωπεφει το 50% τθσ ζκταςθσ των βοςκοτόπων τθσ χϊρασ, γεγονόσ που 

υποδθλϊνει ότι το υπόλοιπο 50% τθσ ζκταςθσ που απαντάται ςε περιοχζσ με 

καμνϊδθ κάλυψθ εκτιμάται δεν πλθροί τα κριτιρια τθσ επιλεξιμότθτασ. 

 Θ πλειοψθωία (55,1%) τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ προζρχεται από τισ εκτάςεισ με 

ποϊδθ βλάςτθςθ, οι οποίεσ ςτθν κατθγοριοποίθςθ του Corine Land Cover 2000 

ζχουν τθν περιγραωι λειμϊνεσ (231), ωυςικοί βοςκότοποι (321), απογυμνωμζνοι 

βράχοι (332) και εκτάςεισ με αραιι βλάςτθςθ (333). 

Δεδομζνου ότι το 50% τθσ ζκταςθσ του εν δυνάμει βοςκότοπου τθσ χϊρασ δεν πλθροί 

τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ για τθ προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020, προτείνεται: 

(i) Θ εωαρμογι ενόσ προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο ενόσ μζτρου 

αγροτικισ ανάπτυξθσ, 

(ii) Θ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ επιλογισ μζρουσ των καμνωδϊν 

εκτάςεων, χρθςιμοποιϊντασ ψθωιακό υλικό παλαιότερων ετϊν, και τθν 

απόδοςι τουσ ςτθν κτθνοτροωία (αποκατάςταςθ ποωδϊν εκτάςεων –

ποολίβαδων που δαςϊκθκαν). 
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6.2 Κατανομι τθσ ζκταςθσ του μόνιμου βοςκοτόπου – Κακοριςμόσ 
Περιφζρειασ Βοςκοτόπων 

Στο Άρκρο 4, παράγραωοσ 1, ςτοιχείο θ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013, ορίηεται ότι ο 

μόνιμοσ βοςκότοποσ μπορεί να περιλαμβάνει, εκτόσ των μζχρι ςιμερα εκτάςεων με 

ποϊδθ βλάςτθςθ, και εκτάςεισ με ξυλϊδθ βλάςτθςθ όπου προςωζρονται για βοςκι 

και εντάςςονται ςε κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ εφόςον λθφκεί ςχετικι απόφαςθ 

των κρατϊν μελϊν. 

Δεδομζνου ότι:  

(i) Στον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 639/2014 προβλζπεται: 

(α) «…. τα αγρωςτϊδθ και λοιπά ποϊδθ κτθνοτροφικά φυτά κεωρείται ότι 

εξακολουκοφν να επικρατοφν εφόςον καλφπτουν άνω του 50 % τθσ επιλζξιμθσ 

ζκταςθσ ςε επίπεδο αγροτεμαχίου…» (Άρκρο 6), και 

(β) θ κακιζρωςθ ςυντελεςτι μείωςθσ τθσ επιλζξιμθσ ζκταςθσ ςε ό,τι αωορά τουσ 

μόνιμουσ βοςκότοπουσ που προςωζρονται για βοςκι και που εντάςςονται ςε 

κακιερωμζνεσ τοπικζσ πρακτικζσ, όπωσ τα καμνολίβαδα – πρινϊνεσ (Άρκρο 8) 

(ii) Θ μζγιςτθ «εν δυνάμει» επιλζξιμθ ζκταςθ του μόνιμου βοςκότοπου για τθν επόμενθ 

προγραμματικι περίοδο εκτιμάται – με τα ςθμερινά δεδομζνα – ςε 2,54 εκ. εκτάρια 

περίπου.  

(iii) Από τθν ανωτζρω μζγιςτθ εν δυνάμει επιλζξιμθ ζκταςθ, τα 1,15 εκ. εκτάρια 

προζρχονται αμιγϊσ από τισ εκτάςεισ με ξυλϊδθ βλάςτθςθ οι οποίεσ βόςκονται 

(φψοσ κάμνων ζωσ 1,5 μ.) και ςιμερα είναι μθ επιλζξιμεσ. Σθμειϊνεται ότι από τισ 

εκτάςεισ των βοςκοτόπων με ποϊδθ βλάςτθςθ αωαιροφνταν – με βάςθ τον Καν. 

1122/2009 – το τμιμα εκείνο που καλφπτονταν από ξυλϊδθ βλάςτθςθ (μθ επιλζξιμθ 

περιοχι που ζπρεπε να αωαιρεκεί). 

Προτείνονται τα εξισ: 

1. Τιοκζτθςθ δφο (2) ςυντελεςτϊν μείωςθσ τθσ επιλεξιμότθτασ, ζνασ για τθν ποϊδθ 

και ζνασ για τθ ξυλϊδθ βλάςτθςθ, ςφμωωνα με το άρκρο 8 του Καν. 639/2014. Θ 

ενζργεια αυτι αωενόσ ενιςχφει το αίτθμα και τθν τεκμθρίωςθ για τθν επιπλζον 

επιλζξιμθ ζκταςθ τθσ ξυλϊδουσ βλάςτθςθσ που χρθςιμοποιείται παραδοςιακά 

κυρίωσ από τθν αιγοτροωία, αωετζρου μπορεί να ςυνειςωζρει ςτθ μζγιςτθ τελικι 

επιλζξιμθ ζκταςθ του μόνιμου βοςκότοπου ανάλογα με τον τφπο τθσ 

επικρατοφςασ βλάςτθςθσ (ποϊδθσ ι ξυλϊδθσ).  

 Για παράδειγμα, αν ςε μια ζκταςθ επικρατεί το πουρνάρι (ξυλϊδθσ βλάςτθςθ) 

κα του αποδοκεί μικρότεροσ ςυντελεςτισ μείωςθσ – άρα κα είναι μεγαλφτερθ 

θ επιλζξιμθ ζκταςθ -  από ότι αν μεταχειριηόταν ωσ με ποϊδθ βλάςτθςθ. 

Επομζνωσ ο τρόποσ χαρτογραωικοφ ςχεδιαςμοφ των βοςκοτόπων κα 

επθρεάςει ςθμαντικά τθν τελικι επιλζξιμθ ζκταςθ. 
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2. Θ κατανομι των δικαιωμάτων είναι προτιμότερο να πραγματοποιθκεί ςτθ βάςθ 

ενόσ διαχωριςμοφ μεταξφ των παραγωγϊν ανάλογα με τον τφπο τθσ βλάςτθςθσ 

που χρθςιμοποιοφν τα ηϊα που κατζχουν. 

3. Σθμαντικό κζμα προβλθματιςμοφ αποτελεί το γεγονόσ ότι ζνασ ςθμαντικόσ 

αρικμόσ παραγωγϊν (τουλάχιςτον το 30%) κα ενταχκεί ςτο κακεςτϊσ των μικρϊν 

γεωργϊν, οι οποίοι απαλλάςςονται από τουσ ελζγχουσ τθσ πολλαπλισ 

ςυμμόρωωςθσ και του «πραςινίςματοσ». Οι κτθνοτρόωοι τθσ κατθγορίασ αυτισ κα 

δεςμεφςουν όμωσ και τον αντίςτοιχο επιλζξιμο βοςκότοπο. Αν και δεν διατζκθκαν 

ςτθν Ομάδα Εργαςίασ αναλυτικά ςτοιχεία, εκτιμάται ότι το 40% τθσ ζκταςθσ των 

βοςκοτόπων κα πρζπει να διατεκεί ςτθν κατθγορία αυτι. Το υπόλοιπο 70% των 

παραγωγϊν που κα είναι ςτο κανονικό κακεςτϊσ, κα πρζπει να τθριςουν κανόνεσ 

για να λάβουν τθν πράςινθ ενίςχυςθ. Δεδομζνου ότι οι βοςκότοποι τθσ χϊρασ 

είναι χαμθλισ ι μεςαίασ βοςκοϊκανότθτασ, χαρακτθριςμόσ που προβλζπεται να 

αποδοκεί από τθν εωαρμογι του Νόμου 4264/2014 και κα ςυνδεκεί με το 

Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ, είναι ςκόπιμο να υπάρξει 

ελεφκερθ επιλζξιμθ ζκταςθ βοςκοτόπου για τισ τυχόν επιπρόςκετεσ ανάγκεσ τθσ 

πράςινθσ ενίςχυςθσ. 

Παράδειγμα Τπολογιςμοφ 

 Θ επιλζξιμθ ζκταςθ του βοςκοτόπου είναι 2.500.000 ha (1.350.000 ha από 

ποϊδθ και 1.150.000 ha από ξυλϊδθ βλάςτθςθ). 

 Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ηϊων, εκπεωραςμζνοσ ςε Μονάδεσ Μεγάλων Ηϊων 

(ΜΜΗ), είναι 2.500.000 ΜΜΗ οι οποίεσ προζρχονται από τισ εξισ κατθγορίεσ 

των ηϊων: 

Είδοσ Ηϊου ΜΜΗ 

Ρρόβατα 1.134.000 

Αίγεσ 756.000 

Βοοειδι (6-24 μθνϊν) 126.600 

Βοοειδι (άνω των 2 ετϊν) 390.750 

Μπποι 20.650 

Χοιρομθτζρεσ 41.700 

Ραχυνόμενα χοιρίδια 30.300 

Σφνολο 2.500.000 

 Το 40% του ηωικοφ πλθκυςμοφ ανικει ςε παραγωγοφσ που κα ενταχκοφν ςτο 

κακεςτϊσ των μικρϊν γεωργϊν και το υπόλοιπο 60% ςε παραγωγοφσ που κα 

ενταχκοφν ςτο κανονικό κακεςτϊσ. 

 

Με βάςθ αυτά, διαμορφϊνονται τα εξισ ςενάρια: 
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ενάριο 1. Αναλογικι κατανομι ζκταςθσ με βάςθ το Ηωικό Κεφάλαιο 

 Ρεριλαμβάνει τθν απλι διαίρεςθ τθσ ζκταςθσ των βοςκοτόπων ανά Μονάδα 

Μεγάλου Ηϊου. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι αντιςτοιχεί 1 ha ανά 1 MMZ. 

 Ζνασ παραγωγόσ που ζχει 100 πρόβατα και 100 αίγεσ (30 ΜΜΗ) κα 

χρειάηεται 30 ha βοςκοτόπου (ποϊδουσ ι/και ξυλϊδουσ βλάςτθςθσ). 

 

ενάριο 2. Κατανομι ζκταςθσ με βάςθ το ηωικό κεφάλαιο και τον τφπο βλάςτθςθσ 

που αυτό αξιοποιεί 

 Εδϊ πρϊτα κα πραγματοποιθκεί διαχωριςμόσ του ηωικοφ κεωαλαίου ανάλογα με 

τον τφπο βλάςτθςθσ που αξιοποιεί.  

 Ζτςι, οι παραγωγοί που κατζχουν πρόβατα, βοοειδι και ίππουσ κα ενεργοποιιςουν 

ζκταςθ από τθν ποϊδθ βλάςτθςθ, ενϊ οι παραγωγοί που κατζχουν αίγεσ και 

χοίρουσ κα ενεργοποιιςουν ζκταςθ από τθ ξυλϊδθ βλάςτθςθ. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι θ μετατροπι κα γίνει ωσ εξισ: 

 
ΜΜΗ 

Βοςκότοποσ 
(ha) 

Συντελεςτισ 
μετατροπισ 
(ha/MMZ) 

Ηωικό Κεωάλαιο που αξιοποιεί τθν ποϊδθ βλάςτθςθ 1.672.000 1.350.000 0,807 

Ηωικό Κεωάλαιο που αξιοποιεί τθν ξυλϊδθ βλάςτθςθ 828.000 1.150.000 1,389 

 Ο παραπάνω παραγωγόσ με τα 100 πρόβατα και τισ 100 αίγεσ, κα χρειάηεται 

12,11 ha ποϊδουσ βλάςτθςθσ και 20,83 ha ξυλϊδουσ βλάςτθςθσ βοςκοτόπου, 

δθλαδι ςυνολικά 32,94 ha. 

 

ενάριο 3. Αναλογικι κατανομι ζκταςθσ με βάςθ το Ηωικό Κεφάλαιο και τον τφπο 

βλάςτθςθσ που αυτό αξιοποιεί (μικτό από ενάριο 1 & 2) 

 Είναι το ενδιάμεςο από τα Σενάρια 1 και 2. Αρχικά περιλαμβάνει τθ διαίρεςθ τθσ 

ζκταςθσ των βοςκοτόπων ανά Μονάδα Μεγάλου Ηϊου, όπωσ ςτο Σενάριο 1, αλλά 

ςτθν κατανομι κα λαμβάνεται υπόψθ ο τφποσ τθσ βλάςτθςθσ που αξιοποιεί το 

Ηωικό κεωάλαιο τθσ Εκμετάλλευςθσ. 

 Στθν περίπτωςθ αυτι κα αντιςτοιχεί μεν 1 ha ανά 1 MMZ, αλλά κα γίνεται 

διαχωριςμόσ μεταξφ ποϊδουσ και ξυλϊδουσ βλάςτθςθσ. 

 Ο παραγωγόσ με τα 100 πρόβατα και τισ 100 αίγεσ, κα χρειάηεται ςυνολικά 30 

ha βοςκοτόπου, εκ των οποίων τα 15 ha κα είναι με ποϊδθ και τα άλλα 15 ha 

με ξυλϊδθ βλάςτθςθ. 
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6.3 Νόμοσ 4264/2014 – τροποποίθςθ Δαςικοφ Κϊδικα 

 Σε ζνα γενικό πλαίςιο, με το άρκρο 60 του Νόμου 4264/2014 επιχειρείται να 

αντιμετωπιςτοφν προβλιματα που ζχουν να κάνουν με τθ διαχείριςθ των 

βοςκοτόπων. 

 Στθν παράγραωο 1 αναωζρεται "....δθμιουργείται, κατϋ ζτοσ, αντίςτοιχοσ κεματικόσ 

χάρτθσ ςτο Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS)...". Το Σφςτθμα 

Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων είναι για τισ ανάγκεσ καταβολισ των κοινοτικϊν 

ενιςχφςεων τθσ ΚΑΡ και δομείται με κριτιρια διαωορετικά ςε ότι αωορά τθν 

χαρτογραωικι απεικόνιςθ των αγροτεμαχίων των βοςκοτόπων κακϊσ και του 

είδουσ τθσ βλάςτθςθσ που καλφπτει τα εν λόγω αγροτεμάχια. Στθν περίπτωςθ τθσ 

χϊρασ μασ απαιτείται ζνασ εκνικόσ χάρτθσ βοςκοτόπων μζςω διενζργειασ τθσ 

ενδεδειγμζνθσ απογραωισ – χαρτογράωθςθσ των λιβαδιϊν, χάρτθσ ο οποίοσ κα 

διαςυνδζεται λειτουργικά με το Σφςτθμα Αναγνϊριςθσ Αγροτεμαχίων και το Εκνικό 

Κτθματολόγιο. Εκτιμάται ότι θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ που επιχειρείται να 

επιλυκεί το κζμα αν και περιλαμβάνει το ςτοιχείο τθσ ανανζωςθσ του 

χαρτογραωικοφ υποβάκρου δεν κα ζχει το αναμενόμενο αποτζλεςμα κακϊσ 

προχποκζτει τθν εξ’ αρχισ ορκι απόδοςθ των λιβαδικϊν εκτάςεων ςτο ςφνολο τθσ 

χϊρασ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.  

 Στθν παράγραωο 3 αναωζρεται ότι με ΚΥΑ «… ορίηονται τα κριτιρια για τθν 

κατάταξθ των βοςκιςιμων ακινιτων ςε ηϊνεσ χαμθλισ, μεςαίασ ι υψθλισ 

βοςκοϊκανότθτασ, τα ςτρζμματα που αναλογοφν ανά ηωικι μονάδα ανάλογα με τθ 

βοςκοϊκανότθτα του βοςκοτόπων, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα» και 

προβλζπεται ότι κατόπιν αυτοψίασ κα κατατάςςεται ο βοςκότοποσ ςτθν αντίςτοιχθ 

ηϊνθ βοςκοϊκανότθτασ. Θ αυτοψία είναι ζνασ προςωρινόσ τρόποσ άμεςθσ 

κατάταξθσ αλλά όχι ο καλφτεροσ δυνατόσ κακϊσ προχποκζτει ιδιαίτερεσ γνϊςεισ 

του εκτιμθτι.   

 Στθν παράγραωο 4 αναωζρεται ότι για τισ δθμόςιεσ εκτάςεισ τα διαχειριςτικά 

ςχζδια βόςκθςθσ εκπονοφνται μερίμνθ των οικείων κτθνοτροωικϊν οργανϊςεων. 

Είναι πικανϊσ προτιμότερο τα διαχειριςτικά ςχζδια να εκπονοφνται από τισ οικείεσ 

Ρεριωερειακζσ Ενότθτεσ με αλλαγι ςτο Άρκρο 9 του Νόμου 3955/2011 (ΦΕΚ 89, 

τεφχοσ Α) και ςτα Άρκρα 84 & 271 Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεφχοσ Α). 

 Βαςικά μειονεκτιματα του Νόμου εκτιμάται ότι είναι τα εξισ: 

(1) Δεν προβλζπει τθν παροχι δυνατότθτασ μακροχρόνιασ (π.χ. 10-ετοφσ) 

μίςκωςθσ βοςκοτόπων ςτουσ παραγωγοφσ. 

(2) Θ υιοκζτθςθ τθσ τιμισ τθσ βοςκοϊκανότθτασ εντόσ τθσ τριετίασ, εωόςον 

ςυνδεκεί με τθν πράςινθ ενίςχυςθ του Ρυλϊνα Λ των άμεςων ενιςχφςεων 

εγκυμονεί κινδφνουσ επιβολισ κυρϊςεων, δεδομζνου ότι θ πλειοψθωία των 
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βοςκοτόπων είναι υποβακμιςμζνοι και χαρακτθρίηονται από χαμθλι 

βοςκοϊκανότθτα. 

(3) Ρροςεγγίηει περιςςότερο το κζμα των βοςκοτόπων από τθν πλευρά τθσ 

«τακτοποίθςθσ» για τθν καταβολι των άμεςων ενιςχφςεων ςτουσ παραγωγοφσ 

τθσ χϊρασ και λιγότερο από τθ διαχειριςτικι και ουςιαςτικι πλευρά. Για το 

ςκοπό αυτό, ςτθν υπό κατάρτιςθ Κοινι Υπουργικι Απόωαςθ εωαρμογισ του 

Νόμου, κεωρείται αναγκαία θ πρόβλεψθ οι εκτάςεισ των βοςκοτόπων που 

διανζμονται μζςω του ΟΣΔΕ να είναι αυτζσ που βόςκονται πραγματικά. Θ 

πραγματικι και βάςει κριτθρίων χωροταξικι τακτοποίθςθ των κτθνοτρόωων ςε 

ςυνδυαςμό με τθν παροχι δυνατότθτασ μακροχρόνιασ μίςκωςθσ είναι ζνα 

πρϊτο και απαραίτθτο βιμα για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των βοςκοτόπων 

τθσ χϊρασ. 

 

 

 

6.4 Εφαρμογι ελάχιςτθσ δραςτθριότθτασ 

Πρόταςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ είναι ότι θ ελάχιςτθ δραςτθριότθτα πρζπει να 

διαςωαλίηει τθ διατιρθςθ – αειωορία του βοςκοτόπου, προχπόκεςθ που 

επιτυγχάνεται με τθν κανονικι βοςκοωόρτωςθ, θ οποία μετά τον προςδιοριςμό τθσ κα 

πρζπει διαρκϊσ να προςαρμόηεται, ςφμωωνα με τα παραγωγικά χαρακτθριςτικά του 

βοςκοτόπου (βοςκοϊκανότθτα), δθλαδι τθ διαχρονικι και ςυςτθματικι 

παρακολοφκθςθ (monitoring) τθσ βλάςτθςθσ. 

Δεδομζνου ότι οι βοςκότοποι τθσ χϊρασ είναι ζνα «χωρικό μωςαϊκό» ςε ότι αωορά τισ 

τιμζσ τθσ βοςκοϊκανότθτασ και τθσ βοςκοωόρτωςθσ, το ελάχιςτο τθσ δραςτθριότθτασ 

διαωζρει ςθμαντικά μεταξφ τουσ. Για παράδειγμα, ςε δφο όμοια ποολίβαδα παρόλο 

που το μζγιςτο είναι θ απόλθψθ του 50% τθσ παραγωγισ τουσ, ο οριςμόσ του 

ελάχιςτου για να διατθρθκεί θ αειωορία τουσ ποικίλει ανάλογα με τισ ςυνκικεσ και 

των επιδιωκόμενο ςκοπό. 
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Πίνακασ Π1. Κατανομι τθσ ζκταςθσ (ςε χιλιάδεσ ςτρζμματα) τθσ Ελλάδοσ ςτισ βαςικζσ κατθγορίεσ χριςθσ  / κάλυψθσ, κατά Περιφζρεια και Νομό. 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ     
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ 1035 131.982,2 21.181,4 7.491,6 879,9 9.151,5 4.420,2 22.011,4 22.411,6 11.606,6 23.950,6 4.509,3 1.197,4 108,3 484,5 1.913,1 212,7 156,3 270,4 25,4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 124,0 3.806,9 69,1 239,3 6,2 183,9 31,5 887,9 371,5 386,3 945,5 86,1 1,6 1,7 3,4 424,0 65,9 36,4 50,0 16,7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 95,0 15.554,2 1.785,7 798,6 13,1 938,4 313,6 2.481,8 2.971,0 1.526,7 3.944,6 468,2 124,3 7,3 9,6 95,4 10,0 22,1 44,0 0,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ 76,0 9.162,8 456,7 155,3 18,1 804,4 342,1 1.435,9 2.142,0 1.187,9 1.875,1 508,6 91,8 8,6 71,2 47,6 7,9 3,1 6,7 0,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 104,0 14.046,4 4.282,7 211,7 25,3 1.254,1 281,6 1.497,3 2.191,9 1.336,0 2.336,0 306,5 79,9 0,0 1,8 194,9 12,9 28,1 5,1 0,6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΘ 

55,0 14.179,9 4.388,8 148,7 412,5 476,0 49,9 794,8 4.151,2 1.535,2 1.274,0 409,3 129,9 0,7 219,8 151,6 26,2 1,9 9,2 0,4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 135,0 19.170,0 6.077,2 488,0 198,2 719,2 520,4 2.768,9 4.007,0 1.316,6 1.990,6 273,6 266,7 24,9 96,6 361,7 35,5 11,2 13,7 0,1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61,0 9.466,4 2.033,6 70,6 92,4 641,6 830,4 987,7 2.241,9 1.016,6 901,2 246,5 203,7 26,9 0,0 67,1 12,0 6,0 88,2 0,0 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 39,0 2.303,1 58,9 540,8 23,6 185,5 29,9 504,0 142,4 96,9 472,3 173,2 4,3 0,6 4,7 59,9 0,9 1,8 1,9 1,5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 107 15.505,60 287 ###### 6 707,9 239,6 4.139,60 1.731,80 1.091,40 4.649,80 617,1 20,9 3 13 180,4 9,2 10 31,8 1,4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 36,0 3.839,20 173,6 494,9 31,6 399,5 438,7 732,1 429,9 350,6 578,9 142,2 0,9 2,7 18,2 38,3 1,2 4,1 1,5 0,3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 58 5.316,50 367,2 90,2 10 1.053,70 246,2 1.144,60 232,4 214,2 1.444,30 400,1 12,9 0 3,2 63,4 15,5 6,3 11,5 0,8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ 70 8.312,90 90,6 ###### 23 1.388,00 949,5 1.549,70 256,4 390,6 1.205,80 398 2,9 0 0 86,5 6,4 12,7 5,7 0,7 
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Πίνακασ Π1.1. Οι κφριεσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ ςτθν Ελλάδα, ωσ ποςοςτά του ςυνόλου, ςφμφωνα με τισ 

απογραφζσ τθσ ΕΤΕ κατά τα ζτθ 1961-1991.  

Ζτοσ 
απογραφισ (%) 

Καλλιεργοφμενθ  γθ 
και αγραναπαφςεισ 

(%) 

Βοςκότοποι 
(%) 

Δάςθ και 
δαςικζσ 
εκτάςεισ 

(%) 

Εκτάςεισ με 
νερά 
(%) 

Δομθμζνεσ και 
λοιπζσ περιοχζσ 

(%) 

1961 29,5 9  41,7 21,4 2,0 5,4 

1971 30,0 39,9 22,5 2,4 5,2 

1981 29,9 39,8 22,4 2,3 5,6 

1991 29,9 39,5 22,3 2,3 6,0 

 

Πίνακασ Π1.2. Οι κατθγορίεσ χριςεων γθσ ςτθν Ελλάδα, θ ζκταςι τουσ (ςε χιλ. ha) και θ αναλογία τουσ ςτο 
ςφνολο, ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΤΕ του ζτουσ 2000.  

Αρόςιμθ γθ 2.118,15 16,0% 

Γεωργικζσ περιοχζσ 
49,3% 

Μόνιμεσ καλλιζργειεσ 749,16 5,7% 

Βοςκότοποι - Μεταβατικζσ   δαςϊδεισ / καμνϊδεισ εκτάςεισ  87,99 0,7% 

Βοςκότοποι - Συνδυαςμοί καμνϊδουσ και / ι ποϊδουσ 
βλάςτθςθσ 

915,15 6,9% 

Βοςκότοποι - Εκτάςεισ με αραιι ι κακόλου βλάςτθςθ 442,02 3,3% 

Ετερογενείσ γεωργικζσ περιοχζσ 2.201,15 16,7% 

Δάςθ 2.241,16 17,0% 

Δαςικζσ περιοχζσ  
47,3% 

Μεταβατικζσ δαςϊδεισ-καμνϊδεισ εκτάςεισ 1.160,66 8,8% 

Συνδυαςμοί καμνϊδουσ και / ι ποϊδουσ βλάςτθςθσ 2.395,06 18,1% 

Εκτάςεισ με αραιι ι κακόλου βλάςτθςθ 450,93 3,4% 

Εκτάςεισ που καλφπτονται από νερά 179,01 1,4% 
 

Τεχνθτζσ περιοχζσ 257,78 2,0%  

ΤΝΟΛΟ 13.198.22 100,0%  
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Πίνακασ Π2. Κατανομι τθσ ζκταςθσ τθσ Ελλάδοσ ςε γενικευμζνεσ κατθγορίεσ χριςθσ  / κάλυψθσ κατά Περιφζρεια. 

Σφνολο Χϊρασ & Ρεριωζρειεσ 
Αρικμόσ  
διμων / 

κοινοτιτων 

Σφνολο 
εκτάςεων 

Καλλιεργοφμενεσ 
εκτάςεισ και 

αγραναπαφςεισ              
Βοςκότοποι Δάςθ 

Εκτάςεισ 
καλυπτόμενεσ 

από νερά 

Ζκταςεισ 
οικιςμϊν 
(κτίρια, 
δρόμοι, 
κ.λ.π.)  

Άλλεσ 
εκτάςεισ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ΤΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ 1035 131.982,20 50.684,60 14.451,60 57.968,90 1.790,10 2.307,50 4.779,60 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 124 3.806,90 1.196,30 221,5 1.703,30 6,6 543,1 136,1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 75 11.318,20 4.738,90 566,3 5.032,50 332,6 167 480,9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 95 15.554,20 5.066,00 1.265,10 8.442,20 141,2 127,4 512,2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ 76 9.162,80 2.047,90 1.164,60 5.204,90 171,6 58,6 515,3 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 104 14.046,40 5.991,60 1.561,00 5.863,90 81,7 236,5 311,6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΘ 

55 14.179,90 5.332,30 938,3 6.960,40 350,4 180,1 418,5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 135 19.170,00 9.334,10 1.437,80 7.314,20 388,1 408,4 287,4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 61 9.466,40 3.091,90 1.564,40 4.159,70 230,6 85,1 334,7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ 107 15.505,60 6.192,30 953,5 7.473,00 36,9 201 648,9 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 36 3.839,20 1.400,60 869,8 1.359,40 21,8 43,9 143,7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 58 5.316,50 1.602,00 1.309,90 1.890,90 16,1 86 411,6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ 70 8.312,90 3.586,90 2.360,50 1.852,80 2,9 106,3 403,6 
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Πίνακασ Π3. Εξζλιξθ των κφριων κατθγοριϊν χριςεων γθσ ςτθν Ελλάδα, ωσ ποςοςτά του ςυνόλου, 

ςφμφωνα με τισ απογραφζσ τθσ ΕΤΕ κατά τα ζτθ 1961-2000. 

Ζτοσ 
απογραφισ 

Καλλιεργοφμενθ  
γθ & 

αγραναπαφςεισ 
Βοςκότοποι 

Δάςθ και 
δαςικζσ 
εκτάςεισ 

Εκτάςεισ 
με νερά 

Δομθμζνεσ και 
λοιπζσ περιοχζσ 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1961 29,5 41,7 21,4 2,0 5,4 

1971 30,0 39,9 22,5 2,4 5,2 

1981 29,9 39,8 22,4 2,3 5,6 

1991 29,9 39,5 22,3 2,3 6,0 

2001 38,4 10,97 43,9 1,4 5,4 

 

                                                      
7
 Στισ εκτάςεισ των βοςκοτόπων τθσ απογραωισ του 2001 δεν ςυμπεριλαμβάνονται δαςικζσ εκτάςεισ που 

ςυμπεριλαμβάνονταν ςτθν ζκταςι τουσ κατά τισ προθγοφμενεσ απόγραωζσ. Οι εκτάςεισ αυτζσ 
προζρχονται από τισ ςτιλεσ (11), (12) και (13) του Ρίνακα Ρ1 του Ραραρτιματοσ και εωόςον 
ςυνυπολογιςτεί θ ζκταςι τουσ ςτουσ βοςκοτόπουσ τότε το ποςοςτό ανζρχεται ςε 41,3%.  
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Πίνακασ Π4. Κατθγορίεσ και ζκταςθ των κυριότερων χριςεων γθσ ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ 

Δαςικισ Τπθρεςίασ 

Κατθγορία 

χριςθσ 

Ζκταςθ 

τρζμματα % 

Γεωργικζσ καλλιζργειεσ 30.542.370 26,9 

Βοςκότοποι 14.272.220 12,5 

Δάςθ 65.130.680 57,2 

      Βιομθχανικά 33.591.860 29,5 

      Μθ-βιομθχανικά 31.538.820 27,7 

Γυμνζσ βραχϊδεισ 1.815.670 1,6 

Λοιπζσ εκτάςεισ (νερά, οικιςμοί, κ.λπ.) 2.009.060 1,8 

φνολο 113.769.980 100,0 
 Ρθγι: Γενικι Διεφκυνςθ Δαςϊν και Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ Υπουργείου Γεωργίασ, 1992. 
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Πίνακασ Π5. Οι κατθγορίεσ εδαφοκάλυψθσ για τθ χϊρα μασ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Ευρωπαϊκό 

ςφςτθμα CORINE ζτουσ 2000, και θ ζκταςθ που αντιπροςωπεφουν (ha) με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτο 

ςφνολο. 

Κωδικόσ 
CORINE 

Κατθγορία εδαφοκάλυψθσ CORINE 
Ζκταςθ  

(ha) 
Ποςοςτό  

(%) 

112 Αςυνεχισ αςτικι δόμθςθ 164.730 1,2 

211 Μθ αρδευόμενθ αρόςιμθ γθ 1.535.361 11,6 

212 Μόνιμα αρδευόμενθ γθ 630.261 4,8 

221 Αμπελϊνεσ 85.516 0,6 

222 Οπωρϊνεσ 122.023 0,9 

223 Ελαιϊνεσ 612.991 4,6 

231 Λιβάδια - Λειμϊνεσ 69.832 0,5 

242 Σφνκετεσ δομζσ καλλιζργειασ 771.484 5,8 

243 Γεωργικι γθ ςε μίξθ με εκτάςεισ ωυςικισ βλάςτθςθσ 1.429.152 10,8 

311 Δάςοσ πλατφωυλλων 1.236.758 9,4 

312 Δάςοσ κωνοωόρων 730.510 5,5 

313 Μικτό δάςοσ 408.897 3,1 

321 Φυςικοί  ποότοποι (ποολίβαδα) 1.199.384 9,1 

322 Φρφγανα και χερςότοποι 52.657 0,4 

323 Σκλθροωυλλικι βλάςτθςθ 2.332.404 17,7 

324 Μεταβατικζσ δαςϊδεισ/καμνϊδεισ εκτάςεισ 1.236.524 9,4 

333 Εκτάςεισ με αραιι βλάςτθςθ 187.925 1,4 

512 Συλλογζσ υδάτων 85.714 0,6 

 Διάωορα άλλα 314.809 2,4 

ΤΝΟΛΟ 13.206.932 100,0 
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Πίνακασ Π6. Οι κατθγορίεσ εδαφοκάλυψθσ και οι χριςεισ γθσ, ςφμφωνα με το ςφςτθμα LUCAS τθσ Ε.Ε. 

(Land Use/Cover Area frame Survey) ζτουσ 2009 με το αντίςτοιχο ποςοςτό για τθ χϊρα μασ και το 

ςφνολο τθσ Ε.Ε. 

Α/α Εδαφοκάλυψθ ΕΕ Ελλάδα 

1 Δάςθ και δαςικζσ περιοχζσ 39% 33% 

2 Καλλιεργοφμενθ γθ 24% 24% 

3 Ροότοποι 20% 13% 

4 Καμνότοποι 6% 21% 

5 Εκτάςεισ με νερά 5% 2% 

6 Εκτάςεισ με δόμθςθ 4% 3% 

7 Εκτάςεισ χωρίσ βλάςτθςθ 2% 3% 

Α/α Χριςεισ γθσ ΕΕ Ελλάδα 

1 Γεωργία 43% 35% 

2 Δαςοπονία 29% 9% 

3 Κυνιγι, ψάρεμα και άλλεσ χριςεισ 16% 49% 

4 Εμπόριο, υπθρεςίεσ και κατοικία 8% 4% 

5 Βιομθχανία, ενζργεια, μεταωορζσ και ορυχεία 3% 3% 
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Πίνακασ Π7. Οι εκτάςεισ των βοςκοτόπων κατά Νομό που αιτικθκαν οι γεωργοί κατά τθν τρζχουςα 

περίοδο και εκείνεσ που κρίκθκαν επιλζξιμεσ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ςφμφωνα με τα κριτιρια που 

προβλζπονται από τθν αρικ. C (2012) 4293/28-6-2013 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

α/α Νομόσ 
Ολικι ζκταςθ   

(ha)  

Επιλζξιμθ ζκταςθ8  

(ha) 

1 ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑΣ 222.418,31 105.809,98 

2 ΑΤΤΛΚΘΣ 9.281,42 4.695,19 

3 ΒΟΛΩΤΛΑΣ 96.843,23 28.496,94 

4 ΕΥΒΟΛΑΣ 116.938,04 71.598,09 

5 ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ 70.788,45 28.238,47 

6 ΦΚΛΩΤΛΔΟΣ 68.438,06 26.579,92 

7 ΦΩΚΛΔΟΣ 81.374,9 39.197,0 

8 ΑΓΟΛΛΔΑΣ 56.779,26 28.250,62 

9 ΑΚΑΔΛΑΣ 127.381,73 77.587,59 

10 ΑΧΑΛΑΣ 152.698,42 66.640,17 

11 ΘΛΕΛΑΣ 52.438,18 24.046,36 

12 ΚΟΛΝΚΛΑΣ 46.151,59 23.942,48 

13 ΛΑΚΩΝΛΑΣ 156.723,43 72.249,94 

14 ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ 78.604,01 24.524,97 

15 ΗΑΚΥΝΚΟΥ 10.759,30 7.520,06 

16 ΚΕΚΥΑΣ 1.760,09 1.437,02 

17 ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ 34.844,67 21.221,72 

18 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 10.760,00 4.129,60 

19 ΑΤΘΣ 48.661,14 20.731,79 

20 ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ 58.602,89 29.598,32 

21 ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ 170.412,52 83.195,22 

22 ΡΕΒΕΗΘΣ 23.789,40 16.126,75 

23 ΚΑΔΛΤΣΘΣ 62.962,94 36.294,41 

24 ΛΑΛΣΘΣ 152.231,26 90.236,22 

25 ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ 89.293,49 45.661,69 

26 ΤΛΚΑΛΩΝ 137.037,56 81.755,14 

27 ΓΕΒΕΝΩΝ 79.575,98 24.974,06 

28 ΔΑΜΑΣ 121.953,58 44.902,78 

29 ΘΜΑΚΛΑΣ 40.051,77 17.020,66 

30 ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 67.873,05 35.042,61 

31 ΚΑΒΑΛΑΣ 51.545,53 24.962,57 

32 ΚΑΣΤΟΛΑΣ 75.853,50 32.618,40 

                                                      
8
 Ζπειτα από τθν εωαρμογι του ςυντελεςτι επιλεξιμότθτασ με βάςθ το pro rata ςφςτθμα κατάταξθσ 
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α/α Νομόσ 
Ολικι ζκταςθ   

(ha)  

Επιλζξιμθ ζκταςθ8  

(ha) 

33 ΚΛΛΚΛΣ 44.435,43 22.310,90 

34 ΚΟΗΑΝΘΣ 140.851,02 85.685,51 

35 ΡΕΛΛΘΣ 64.664,24 28.070,75 

36 ΡΛΕΛΑΣ 21.837,80 3.906,66 

37 ΣΕΩΝ 84.797,67 35.779,66 

38 ΦΛΩΛΝΘΣ 76.753,88 41.870,59 

39 ΧΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 40.014,09 11.366,79 

40 ΕΒΟΥ 50.082,72 25.930,98 

41 ΞΑΝΚΘΣ 40.290,21 27.099,80 

42 ΟΔΟΡΘΣ 57.971,13 29.410,44 

43 ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ 90.987,38 71.587,68 

44 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 148.852,95 89.328,37 

45 ΛΕΣΒΟΥ 93.787,79 71.301,91 

46 ΣΑΜΟΥ 30.057,62 23.624,49 

47 ΧΛΟΥ 43.341,39 25.539,63 

48 ΘΑΚΛΕΛΟΥ 102.435,28 89.257,14 

49 ΛΑΣΛΚΛΟΥ 109.878,45 94.002,26 

50 ΕΚΥΜΝΘΣ 89.221,28 77.757,89 

51 ΧΑΝΛΩΝ 149.722,48 113.414,48 

  φνολα 4.054.810,50 2.206.532,66 
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Πίνακασ Π8. Εκτίμθςθ τθσ ζκταςθσ των διαφόρων λιβαδικϊν τφπων τθσ χϊρασ. 

Σφποσ φυτοκάλυψθσ 
Υψομετρικι  

Ηϊνθ 

Εκταςθ  

(ςε ςτρμ.) 

Ραραγωγι 

Ξ.Ο. 

(κιλά/ςτρμ.) 

Συνολικι 

παραγωγι 

Ξ.Ο. (τόνοι) 

Ροολίβαδα Χαμθλι (0-600 μ.) 

Μζςθ (600-800 μ.) 

Υψθλι (>800 μ.) 

1.300.000 

4.400.000 

11.300.000 

160 

220 

380 

208.000 

968.000 

4.294.000 

Φρυγανολίβαδα Χαμθλι 

Μζςθ 

Υψθλι 

1.000.000 

2.000.000 

- 

100 

120 

- 

100.000 

240.000 

- 

Καμνολίβαδα Χαμθλι 

Μζςθ 

Υψθλι 

3.000.000 

4.500.000 

500.000 

150,0 

200,0 

150,0 

450.000 

900.000 

75.000 

Δάςθ με καμνϊδθ 

υποόροωο 

Χαμθλι 

Μζςθ 

Υψθλι 

5.000.000 

6.600.000 

2.900.000 

100,0 

150,0 

50,0 

500.000 

990.000 

145.000 

Δάςθ με ποϊδθ υποόροωο Χαμθλι 

Μζςθ 

Υψθλι 

300.000 

1.500.000 

8.700.000 

100,0 

180,0 

150,0 

30.000 

270.000 

1.305.000 

ΤΝΟΛΟ - 53.000.000 194,8 10.325.000 

Ρθγι: Ελευκεριάδθσ (1998). Μια προςζγγιςθ τθσ αξίασ τθσ βοςκιςιμθσ φλθσ: Τα ωυςικά οικοςυςτιματα 

τθσ Ελλάδασ. Γεωτεχνικά Επιςτθμονικά Κζματα, Τόμοσ 9, Τεφχοσ 2: 4-19. 
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Πίνακασ Π9. Παραγωγι ξθράσ ουςίασ των ποολιβαδίων και φρυγανολιβαδίων ςτθ χϊρα μασ ανάλογα 

με τθν υψομετρικι ηϊνθ 

Πθγι 
Λιβαδικόσ 

Σφποσ 
Τψομετρικι ηϊνθ 

Παραγωγι 

(g ΞΟ m
-1

) 

Αλθωακιϊτθσ κ.ά. (1989) Φρυγανολίβαδα Χαμθλι - Μζςθ 130 - 145 

Κανδρζλθσ (1995) Φρυγανολίβαδα Χαμθλι 330 – 649 

Νάςτθσ (1995) Ροολίβαδα Χαμθλι (0-600μ.) 160 

  Μεςαία (601-800μ.) 220 

  Υψθλι (801 και άνω) 380 

Τηιάλλα κ.ά. (2000α) Ροολίβαδα Χαμθλι 557 

  Υψθλι 378 

Ραπανικολάου κ.ά. (2001) Ροολίβαδα Υψθλι (υπαλπικά – αλπικά) 100 – 420 

Νιτασ κ.ά. (2001) Ροολίβαδα Υπαλπικι (1400-1700μ.) 191 

Ραπανικολάου κ.ά. (2002) Ροολίβαδα Χαμθλι 480 

  Μεςαία 460 

  Υψθλι 440 

  Υπαλπικι 410 

Ρλατισ κ.ά. (2004) Ροολίβαδα Χαμθλι 161 – 205 

Ρλατισ κ.ά. (2006) Ροολίβαδα Υψθλι 164 

Τηιάλλα (2004) Ροολίβαδα Λωάννινα 517 

Ηαροβάλθ κ.ά. (2004) Ροολίβαδα Μεςαία 153 

Καηόγλου και Ραπαναςτάςθσ (2004) Ροολίβαδο Μεςαία 308-433 

Mountousis et al. (2006) Ροολίβαδα Υψθλι 205 

  Μεςαία 94 

οφκοσ (2006) Ροολίβαδα Υψθλι (> 1000 μ.) 338 

  Μεςαία 404 

  Χαμθλι 588 

Zarovali et al. (2007) Ροολίβαδα Χαμθλι 82 - 215 

Roukos et al. (2008) Φρυγανολίβαδα Χαμθλι 246 - 424 
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Πίνακασ Π10. Παραγωγι ξθράσ ουςίασ των πρινϊνων ςτθ χϊρα μασ και ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου 

Πθγι Χαρακτθριςτικά 
Παραγωγι 

(kg ΞΟ ha
-1

) 

Λιάκοσ & Μουλόπουλοσ (1967) Ρρινϊνασ  (πυκνόσ, 2 μ. φψοσ πουρναριοφ) 378 – 742 

Long et al. (1967) 
Ρρινϊνασ Γαλλίασ  (πυκνόσ, 2 μ. φψοσ 

πουρναριοφ) 
1.000 

Ραπαναςτάςθσ (1978) Ρρινϊνασ 1000 

Tsiouvaras (1984) 
Ρρινϊνασ  (ζπειτα από κοπι, 0,5 μ. φψοσ 

πουρναριοφ) 
3.497 

Ραπαχριςτου (1990) 

Ρρινϊνασ (38% πουρνάρι, 24% ξυλϊδθ ωυτά 

και 38% ποϊδθ ωυτά) 

Ρρινϊνασ (69% πουρνάρι, 6% ξυλϊδθ ωυτά 

και 25% ποϊδθ ωυτά) 

Ρρινϊνασ (78% πουρνάρι, 6% ξυλϊδθ ωυτά 

και 16% ποϊδθ ωυτά) 

 

2.263 

 

3.128 

 

2.139 

 

Ραπαναςτάςθσ & Νοϊτςάκθσ (1992) Ρρινϊνασ  (πυκνόσ) 4.400 

Platis & Papanastasis (2003) 

Συνολικι διακζςιμθ παραγωγι πρινϊνα 

(ποϊδθ, ετιςια παραγωγι κάμνων*, 

παρελκόντων ετϊν παραγωγι κάμνων & 

καρποί)  

Κάλυψθ μζχρι 15% 

Κάλυψθ 16-40% 

Κάλυψθ 41-70% 

Κάλυψθ 71-100% 

 

 

 

 

6.260 (2.000*) 

6.028 (2.547*) 

4.567 (1.890*) 

1.194 (442*) 

Le Houérou (1993 Ρρινϊνεσ Μεςογείου 600 – 3.000 

Tsiouvaras et al. (1999) Ρρινϊνασ 1.072 – 1.710 

Tolunay et al. (2009a) 
Ρρινϊνασ Δυτικισ Τουρκίασ (διάωορεσ 

πυκνότθτεσ) 
 ζωσ 3.649 
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