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ΠΑΑ

Τίτλος ∆ράσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Στο πλαίσιο του υποµέτρου υποστηρίζεται η υλοποίηση τεχνικών έργων
και συνοδευτικών µελετών όπως :
Εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των
σχετικών υποστηρικτικών τους υποδοµών
Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
Εξοικονόµηση αρδευτικού νερού µέσω :
ταµίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων
τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου
από γεωτρήσεις
χρήση ανακυκλωµένων υδάτων
Προσοχή σε αιρεσιµότητες (τιµολογηση - κανονισµος κλπ)

4.3.1

Υποδοµές εγγείων βελτιώσεων

4.3.3

∆ιάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού
δικτύου

Μελέτες και Έργα ∆ιάνοιξης νέων δασικών οδών σε δάση και δασικές
εκτάσεις, έργα βελτίωσης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου,
συνοδά αυτών έργα καθώς και υποδοµές µετατόπισης µεταφοράς
δασικών προϊόντων όπως κορµοπλατείες, σχοινογερανοί κ.λ.π.

19.2.2.3

4.3.4

Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

Αγροτική οδοποία
Ενδεικτικά το πεδίο εφαρµογής της δράσης περιλαµβάνει τη µελέτη και
κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή
κτηνοτροφική εκµετάλλευση µε υποχρεωτική την ασφαλτοστρωση.

19.2.2.4

4.3.5

Κτηνοτροφικά Πάρκα και ζώνες

19.2.2.1

∆ΗΜΟΣΙΑ

19.2

Κωδικός
Υπο∆ράσης

19.2.2.2

19.2.2.5

19.2.2.6

4.4.2

4.4.3

Περίφραξη υποβαθµισµένων βοσκοτόπων

Η δράση αφορά σε ιδιωτικούς και δηµόσιους υποβαθµισµένους
βοσκοτόπους που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 10 του ΠΑΑ όπου
ενισχύεται η αγορά και εγκατάσταση κατάλληλης περίφραξης ώστε να
ενισχυθεί η βλάστηση και να αποφευχθεί η διάβρωση του εδάφους.

∆ικαιούχοι το ∆ηµόσιο και
ιδιωτικός τοµέας

∆ιατήρηση και δηµιουργία αναβαθµίδων

Η δράση αφορά στην ανακατασκευή ή την κατασκευή αναβαθµίδων µε
στόχο τη µείωση της διάβρωσης, τη µείωση της ταχύτητας της
επιφανειακής απορροής και την αύξηση της κατακράτησης του νερού
απορροής καθώς και στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους σε
ξηροθερµικές περιοχές.

∆ικαιούχοι το ∆ηµόσιο και
ιδιωτικός τοµέας

