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1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013 του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στοχεύει στην εκτίµηση των επιπτώσεων που µπορεί να 

επιφέρει η εφαρµογή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στο 

περιβάλλον και προτείνει µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Συντάσσεται 

σε εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εκτίµηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων και 

σύµφωνα βέβαια µε τη µεταφορά της οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία, ΚΥΑ 

107017 (ΦΕΚ 1225/Β/2006). 

Το υπό µελέτη Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τέσσερις βασικούς 

Άξονες, οι στόχοι των οποίων πραγµατοποιούνται µέσω της υλοποίησης επιµέρους 

µέτρων και δράσεων. Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις των µέτρων αυτών 

στο περιβάλλον και περιλαµβάνει προτάσεις για την παρακολούθηση και τον 

περιορισµό τους. 

 

1.2 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης και οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις µέσω του 

Προγράµµατος για την περίοδο 2007 – 2013 έχουν ως βασικό στόχο τους τη 

βελτίωση της απασχόλησης, του εισοδήµατος, του περιβάλλοντος και των συνθηκών 

διαβίωσης στην ύπαιθρο. Παράλληλα, η στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη 

βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις Κοινοτικές 

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές. Ειδικότερα, οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του 

Προγράµµατος, οι οποίοι τελικώς ταυτίζονται και µε τους άξονες του Προγράµµατος 

είναι οι παρακάτω:  

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1: ∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα. 

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της 

ελληνικής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να αντεπεξέλθει στις πιέσεις που 

θα προέλθουν από την πιθανή διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης αφ’ ενός, και 

αφετέρου να διευρύνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις 
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αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών και στην προσφορά 

στην κατανάλωση νέων και σαφώς βελτιωµένων ποιοτικά προϊόντων. 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 

διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η προστασία και η ανάδειξη των προστατευόµενων 

περιοχών, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ορθολογική χρήση της γεωργικής γης 

και των δασών, η ανάπτυξη των γεωργικών και δασοκοµικών συστηµάτων σε 

περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και παραδοσιακών τοπίων, η προστασία και 

ορθολογική χρήση των υδάτων και ο περιορισµός των επιπτώσεων των κλιµατικών 

αλλαγών.  

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονοµίας. 

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 

προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης, η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και η 

εξασφάλιση της διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών, η διατήρηση και 

αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς. Πιο συγκεκριµένα, επιδιώκεται η αναβίωση 

φθίνουσων περιοχών των οποίων η τοπική οικονοµία εξαρτάται άµεσα από τον 

πρωτογενή τοµέα και η παροχή προοπτικών ανάπτυξης και εξέλιξης. 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης 

LEADER. 

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η προώθηση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων 

στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, η ισόρροπη ανάπτυξη του 

αγροτικού χώρου και η τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ισορροπίας. 

 

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 

δασοκοµίας στην Ελλάδα και τις υπάρχουσες αδυναµίες αυτών και έχοντας 

ταυτόχρονα υπόψη της Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές, 

διαµορφώνεται η προτεινόµενη Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης. Το υπό µελέτη 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τέσσερις βασικούς Άξονες, οι 

στόχοι των οποίων πραγµατοποιούνται µέσω της υλοποίησης επιµέρους µέτρων και 

δράσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Άξονες αυτοί και τα µέτρα που 
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προτείνονται για τον κάθε ένα, ενώ δίνεται µία σύντοµη περιγραφή των µέτρων 

αυτών.  

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

Κωδι
κός 

Τίτλος Μέτρου Σύντοµη περιγραφή µέτρου και στόχων του  

1.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

111 ∆ράσεις επαγγελµατικής 
κατάρτισης και ενηµέρωσης 

Το µέτρο αφορά την υλοποίηση ∆ράσεων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης και Ενηµέρωσης-Πληροφόρησης, σε κάτοχους 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, µέλη οµάδων–παραγωγών 
και άτοµα που εµπλέκονται στους τοµείς της γεωργίας, των 
τροφίµων και της δασοκοµίας.  

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών Το µέτρο αφορά την παροχή ειδικών ευεργετηµάτων στους 
Νέους Γεωργούς προκειµένου να διευκολύνει και την 
αρχική τους εγκατάσταση και τη διαρθρωτική προσαρµογή 
των εκµεταλλεύσεών τους, µετά την αρχική τους 
εγκατάσταση.  

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση Το µέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωµένων 
γεωργών να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελµατική 
δραστηριότητα µε στόχο τη βελτίωση των εκµεταλλεύσεών 
τους,  

114 Χρήση συµβουλευτικών 
υπηρεσιών σε γεωργία και 

δασοκοµία 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των γεωργών και 
δασοκαλλιεργητών να κάνουν χρήση υπηρεσιών παροχής 
συµβουλών. 

115 Σύσταση υπηρεσιών 
διαχείρισης, γεωργών 

αντικατάστασης και παροχής 
συµβουλών 

Στόχος του µέτρου είναι η δηµιουργία και εγκαθίδρυση 
συστήµατος παροχής συµβουλών στον δασοκοµικό τοµέα 
καθώς και η βελτίωση του υπάρχοντος. 

1.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

Στόχος του εν λόγω µέτρου είναι ο εκσυγχρονισµός των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής 
επίδοσης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω 
καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής 
συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών–
καινοτοµιών, µε στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα 
βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση εντός ή / και 
εκτός της εκµετάλλευσης, µεταξύ των άλλων και σε τοµείς 
όπως τα µη εδώδιµα (non - food) και ενεργειακά φυτά και 
βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την 
εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση 
των ζώων.  

122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας 
των δασών 

Στόχος του µέτρου είναι να στηρίξει τους ιδιοκτήτες δασών 
και δασικών εκτάσεων για να εφαρµόσουν µία πολύ-
λειτουργική δασική πολιτική η οποία επικεντρώνεται µεν 
στην βελτίωση των οικονοµικών δεικτών και της 
ανταγωνιστικότητας αλλά συγχρόνως διατηρεί την 
βιοποικιλότητα και ακολουθεί τις δεσµεύσεις της 
αειφορικής διαχείρισης. 

123 Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και δασοκοµικών 

προϊόντων 

Στόχος του µέτρου είναι η βελτίωση και η επίτευξη 
υψηλών επιπέδων ποιότητας στη µεταποίηση και εµπορία 
των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων, η αξιοποίηση της 
πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, η 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων, 
η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας και η 
διεύρυνση νέων ευκαιριών εµπορίας για δασικά προϊόντα. 
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124 Συνεργασία για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων, επεξεργασιών 
και τεχνολογιών στον τοµέα της 
γεωργίας και των τροφίµων και 

στο δασοκοµικό τοµέα 

Στόχος του µέτρου είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών της 
αγοράς µέσα από την επίτευξη καινοτοµιών, νέων 
προϊόντων, νέων διαδικασιών, νέων τεχνολογιών τόσο 
στον γεωργικό και διατροφικό τοµέα όσο και στον 
δασοκοµικό τοµέα, όπως η στήριξη των παραγωγών, 
κατόπιν εφαρµογής νέων συστηµάτων ποιότητας σε όλη 
την παραγωγική διαδικασία προκειµένου να καταλήξουν 
στη σήµανση του τελικού προϊόντος. Η ενίσχυση 
συνεργασιών για την επίτευξη καινοτοµιών, νέων 
προϊόντων, νέων διαδικασιών, νέων τεχνολογιών. 

125 Υποδοµή σχετική µε την 
ανάπτυξη και την προσαρµογή 

της γεωργίας και της 
δασοκοµίας 

Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη που στοχεύει στην 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκοµίας και 
αφορά δράσεις που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και 
ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στην προαγωγή της 
καινοτοµίας, µέσω συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της 
γεωργίας και των τροφίµων και στον τοµέα της 
δασοκοµίας. 

126 Αποκατάσταση του γεωργικού 
παραγωγικού δυναµικού που 
έχει πληγεί από φυσικές 

καταστροφές και εισαγωγής των 
κατάλληλων δράσεων 

πρόληψης 

Το Μέτρο αποσκοπεί στην επαναφορά της εκµετάλλευσης 
στην προ της ζηµίας κατάσταση, χωρίς σοβαρές, µη 
αναστρέψιµες επιπτώσεις στο εισόδηµα του γεωργού ή 
κτηνοτρόφου, καθώς και στην πρόληψη τέτοιων ζηµιών, 
συµβάλλοντας έµµεσα στην ανταγωνιστικότητα της 
γεωργίας 

1.3 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

131 Εκπλήρωση των προτύπων µε 
βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

Η προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα 
κοινοτικά πρότυπα που άπτονται των τοµέων του 
περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων 
και των φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και της 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας αποτελεί Κανονιστική 
υποχρέωση και θα πρέπει να τηρείται από όλους τους 
γεωργούς. 

132 Συµµετοχή γεωργών σε 
συστήµατα για την ποιότητα των 

τροφίµων 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων. 

133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και 
προώθησης 

Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε οµάδες 
παραγωγών παραγωγής προϊόντων ποιότητας µε 
στόχους την ενηµέρωση των καταναλωτών και την 
προώθηση των προϊόντων αυτών. και συµµετοχή σε 
εµποροπανηγύρεις 
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

2.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

211 Ενισχύσεις για φυσικά 
µειονεκτήµατα σε ορεινές 

περιοχές 

Το µέτρο, µέσω της αντιστάθµισης των απωλειών 
εισοδήµατος και πρόσθετου κόστους, απόρροια των 
φυσικών µειονεκτηµάτων, αποσκοπεί να ενθαρρύνει την 
συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές 
περιοχές. 

212 Ενισχύσεις στους γεωργούς 
περιοχών µε µειονεκτήµατα, 
εκτός των ορεινών περιοχών 

Το µέτρο, µέσω της αντιστάθµισης των απωλειών 
εισοδήµατος και πρόσθετου κόστους, απόρροια των 
φυσικών µειονεκτηµάτων, αποσκοπεί να ενθαρρύνει την 
συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις µειονεκτικές 
περιοχές  

213 Ενισχύσεις Natura 2000 και 
ενισχύσεις που συνδέονται µε 
την οδηγία 2000/60/ΕΚ 

 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις 

Στόχος των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων είναι η 
στήριξη µεθόδων γεωργικής παραγωγής που 
αποσκοπούν στην προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων, στη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση του 
γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. 

215 Ενισχύσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων 

Στόχος του µέτρου η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των ζώων. 

216 Υποστήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις 

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο παρόν µέτρο 
αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργών να 
πραγµατοποιήσουν µη παραγωγικές επενδύσεις µε στόχο 
τη µεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσµατος. 

2.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ 

221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης Το µέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των 
∆ασικών πόρων, µέσω της στήριξης της πρώτης 
∆άσωσης γεωργικών γαιών, µε στόχο την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος. 

222 Πρώτη εγκατάσταση 
γεωργοδασοκοµικών 

συστηµάτων σε γεωργική γη 

Στόχος του µέτρου αποτελεί η υποστήριξη της 
εγκατάστασης των αγροδασοκοµικών συστηµάτων µε 
υψηλή οικολογική και αξία µε το συνδυασµό συστηµάτων 
εκτατικής γεωργίας και δασοκοµίας, που έχουν ως στόχο 
την παραγωγή υψηλής ποιότητας ξύλου. 

223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής 
γης 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη 
γεωργικών γαιών. 

224 Ενισχύσεις Natura 2000 Στόχος η διαφύλαξη, συντήρηση και αποκατάσταση µιας 
επαρκούς ποικιλίας και επιφανείας βιοτόπων και 
οικοτόπων για όλα τα είδη της άγριας πτηνοπανίδας και η 
διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών φωλεοποίησης και 
αναπαραγωγής. 

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις Στόχος η αύξηση της βιοποικιλότητας, η διαφύλαξη των 
υψηλής αξίας ιδιωτικών δασικών οικοσυστηµάτων και η 
ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των ιδιωτικών δασών . 

226 Αποκατάσταση του 
δασοκοµικού δυναµικού και 
εισαγωγή δράσεων πρόληψης 

Στόχος του µέτρου η βελτίωση των συνθηκών πρόληψης 
για την αντιπυρική προστασία των δασών και η εισαγωγή 
των κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

227 Υποστήριξη για µη παραγωγικές 
επενδύσεις 

Στόχος η δηµιουργία χώρων διηµέρευσης και υπαίθριας 
αναψυχής στα δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις και στα 
«περιαστικά» δάση  
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ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

311 ∆ιαφοροποίηση προς µη 
γεωργικές δραστηριότητες 

Στόχος του µέτρου είναι η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας 
πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών 
εισοδηµάτων για τη µείωση της υποαπασχόλησης στον 
γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών, τη βελτίωση 
εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού 
στην ύπαιθρο. 

312 Στήριξη της δηµιουργίας και 
ανάπτυξη επιχειρήσεων 

Στόχος του µέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε 
διάφορους τοµείς της τοπικής οικονοµίας, η δηµιουργία 
δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, 
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
για τη συγκράτηση ή / και αύξηση του πληθυσµού στην 
ύπαιθρο, µε παράλληλη ενδυνάµωση των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

313 Ενθάρρυνση τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

Στόχοι είναι, η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού 
προϊόντος, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση της 
επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης, η συµβολή 
στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προβολή-
προώθηση, καθώς και η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και παράδοσης της υπαίθρου, 
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των περιοχών. 

3.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

321 Βασικές υπηρεσίες για την 
οικονοµία και τον αγροτικό 

πληθυσµό 

Στόχοι είναι η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών 
πόρων της υπαίθρου για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού 
πληθυσµού, η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον 
αγροτικό και τοπικό πληθυσµό.  

322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των 
χώρων 

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού 
και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, 
καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της 
αγροτικής κληρονοµιάς 

Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους, καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου. 

3.4 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, 
εµψύχωση και εφαρµογή 

Στόχος είναι η αναβάθµιση της παρεχόµενης υποστήριξης 
στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, και ιδιαίτερα σε 
αυτούς των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, για την ορθή 
υλοποίηση των επιµέρους έργων των περιοχών αυτών, και η 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των 
τοπικών εταιρικών σχέσεων.  

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

411 Ανταγωνιστικότητα Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων. 

412 Περιβάλλον/ διαχείριση γης  

413 Ποιότητα ζωής Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που προβλέπονται στα 
Μέτρα 311, 312, 313, 321, 322, 323 του Άξονα 3. 

4.2 ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
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42 Εφαρµογή προγραµµάτων 
διατοπικής και διεθνικής 

συνεργασίας  

Με την εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η 
συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εµπειριών για 
την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, 
οικονοµικοί κλπ), καθώς και η αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας για την περιοχή. 

4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

43 Λειτουργία της οµάδας τοπικής 
δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων 
και εµψύχωση της περιοχής 

Στόχος είναι η στήριξη των Φορέων σχεδιασµού και 
υλοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής (των 
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης). Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται 
δαπάνες για τη στελέχωση, τις µετακινήσεις, τα λειτουργικά 
έξοδα, τον εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση της Οµάδας.  

 

1.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν κατά τη σύνταξη του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κύριες εναλλακτικές, την 

Α0, Α1 και Α2, όπως εξετάζονται αναλυτικά και αξιολογούνται στην παρούσα µελέτη 

από πλευράς περιβαλλοντικής απόδοσης της κάθε µιας. 

• Η µηδενική λύση Α0 ισοδυναµεί µε τη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης 

και την παραίτηση από την προώθηση του ΠΑΑ. Η λύση αυτή δεν εξυπηρετεί 

την Κοινή Αγροτική Πολιτική ούτε τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους 

σχετικά µε την αγροτική εξέλιξη, ενώ µεταξύ άλλων δεν προωθεί και µέτρα 

βελτίωσης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου και αειφορικής χρήσης των 

φυσικών πόρων, όπως µπορούν να ενσωµατωθούν σε ένα ορθολογικό ΠΑΑ. 

Η µηδενική λύση τελικά, δεν ισοδυναµεί µόνο µε στασιµότητα της αγροτικής 

κατάστασης, αλλά ίσως ακόµα µε υποβάθµιση αυτής σε σχέση µε τα 

τελευταία χρόνια κατά τα οποία υπήρχε µια σηµαντική ενίσχυση της 

γεωργικής δραστηριότητας. 

• Η εναλλακτική λύση Α1, που αποτελεί και την προτεινόµενη λύση, 

περιλαµβάνει τέσσερις άξονες, οι οποίοι δοµούνται από επιµέρους µέτρα. Με 

τη λύση αυτή δίνεται µια συγκεκριµένη βαρύτητα σε κάθε µέτρο. Οι 

αναµενόµενες επιπτώσεις εκτιµώνται αναλυτικά στην παρούσα µελέτη. 

• Η εναλλακτική λύση Α2, έχει ως βάση το πρόγραµµα της λύσης Α1, αλλά µε 

διαφοροποίηση των µέτρων των αξόνων και της κατανοµής των πιστώσεων 

µεταξύ αυτών. Έτσι, στο εναλλακτικό πρόγραµµα τα επιµέρους µέτρα 

λαµβάνουν διαφορετική βαρύτητα. Το ίδιο σύνολο πιστώσεων κατανέµεται 

διαφορετικά σε σχέση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα, δίνοντας αυξηµένη 

βαρύτητα σε ορισµένες δράσεις και αντίστοιχα µειωµένη σε κάποιες άλλες. 

Με τον τρόπο αυτό το εναλλακτικό Πρόγραµµα δίνει διαφορετικές 
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προτεραιότητες και προωθεί περισσότερο ή λιγότερο τους επιµέρους τοµείς 

της αγροτικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν συνιστά ένα άλλο 

πρόγραµµα, που έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η λύση αυτή 

προωθεί περισσότερο µέτρα του άξονα 1 και 3 σε βάρος του άξονα 2, ο 

οποίος όµως είναι και ο πιο φιλοπεριβαλλοντικός. 

Μετά από συγκριτική αξιολόγηση των τριών εναλλακτικών λύσεων προκύπτει ότι 

η λύση Α0 είναι δυσµενέστερη από τις άλλες εναλλακτικές, τόσο για την εξέλιξη 

της αγροτικής ανάπτυξης, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Τελικά 

η λύση αυτή δεν είναι µια φιλοπεριβαλλοντική λύση. 

Από τη συγκριτική θεώρηση των εναλλακτικών λύσεων Α1 και Α2, µετά από 

συγκριτική προσεγγιστική βαθµολόγηση της έντασης των επιπτώσεων που 

µπορούν να προκαλέσουν στις κύριες περιβαλλοντικές παραµέτρους, προκύπτει 

ότι η λύση Α1 του προτεινόµενου ΠΑΑ δηλαδή, είναι η πιό φιλική προς το 

περιβάλλον σε σχέση µε την Α2. Το συµπέρασµα αυτό άλλωστε εξάγεται εύκολα 

και από το γεγονός ότι η Α1 δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην αειφορική χρήση της 

γεωργικής γης, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. Ταυτόχρονα 

στη λύση Α1 περιορίζονται οι πιστώσεις προς τις κατασκευές, τη µεταποίηση, τις 

επιχειρήσεις, που επιβαρύνουν σχετικά τις περιβαλλοντικές παραµέτρους. 

Συνεπώς, η αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων µε κριτήρια την 

περιβαλλοντική απόδοση, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της εφικτότητας εφαρµογής 

τους και της επίτευξης των στόχων τους, αναδεικνύει ως προσέγγιση επιλογής την 

κύρια λύση Α1, δηλαδή το προτεινόµενο σχέδιο ΠΑΑ.  Το πρόγραµµα αυτό της 

λύσης Α1, εξετάζεται στη συνέχεια της παρούσας µελέτης ως προς τις επιπτώσεις 

του στο περιβάλλον (σε επίπεδο στρατηγικής µελέτης) και ως προς τα µέτρα 

προστασίας που µπορεί να ληφθούν για την πρόληψη, µετριασµό ή έξάλειψη των 

αναµενόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

1.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος των 

κύριων περιβαλλοντικών παραµέτρων της περιοχής µελέτης, η οποία ορίζεται ως ο 

αγροτικός χώρος όλης της ελληνικής επικράτειας, ο οποίος βέβαια δεν µπορεί να 

οριοθετηθεί γεωγραφικά παρά από τα γεωγραφικά όρια της χώρας. 

Βιοποικιλότητα 

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του πολυποίκιλου ανάγλυφου και των 

παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων, είναι από τις πλουσιότερες σε όλα τα 
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συστατικά που συνθέτουν την βιοποικιλότητα. Ετσι η άγρια πανίδα, η χλωρίδα κοι οι 

γενετικοί πόροι που σχετίζονται µε τη γεωργία, τα δάση και τη διατροφή 

παρουσιάζουν υψηλή βιοποικιλότητα. 

Χλωρίδα 

Η Ελλάδα διαθέτει χλωρίδα από τις πλουσιότερες της Ευρώπης µε πάνω από 6.000 

είδη φυτών. Επιπλέον, λόγω του ορεινού χαρακτήρα της χώρας και των πολλών 

νησιών, δηµιουργούνται συνθήκες αποµόνωσης και ενδηµισµού, µε αποτέλεσµα ένα 

σηµαντικό ποσοστό των ειδών να είναι ενδηµικό. Αξίζει να σηµειωθεί πως από τα 

6.000 είδη φυτών, τα 263 περίπου θεωρούνται ως σπάνια και απειλούµενα. 

Πανίδα 

Στη χώρα µας έχουν αναγνωριστεί πάνω από 1.200 είδη σπονδυλωτών ζώων και 

περίπου 30.000 ασπόνδυλων. Εκτός από την άγρια πανίδα, σηµαντική είναι και η 

ποικιλότητα των αγροτικών και οικόσιτων ζώων, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετές 

αυτόχθονες φυλές. 

Προστατευόµενες περιοχές  

Η Ελλάδα στα πλαίσια µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διατήρηση της 

φύσης έχει διαµορφώσει το ∆ίκτυο Natura 2000. Πρόκειται για ένα δίκτυο 

προστατευόµενων περιοχών, το οποίο σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει επιµέρους 

κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών του ελληνικού χώρου. Η Ελλάδα έχει 

χαρακτηρίσει σήµερα περίπου 239 προστατευόµενες ζώνες Natura.  

Πέραν των περιοχών Natura έχουν οριστεί και άλλες προστατευόµενες περιοχές 

όπως οι περιοχές RAMSAR, οι εθνικοί δρυµοί και άλλες περιοχές. 

Έδαφος 

Η χώρα µας έχει πολύπλοκο ανάγλυφο. Το µεγαλύτερο µέρος της καλύπτεται από 

βουνά, τα περισσότερα από τα οποία έχουν άξονα ανάπτυξης από τα βορειοδυτικά 

προς τα νοτιοανατολικά και ανάµεσα σε αυτά απλώνονται λίγες πεδιάδες. Η πιο 

σηµαντική οροσειρά είναι η Πίνδος.  

Στη χώρα µας παρουσιάζεται µεγάλη ποικιλία γεωλογικών σχηµατισµών και 

πετρωµάτων. Από άποψη τεκτονική και χρονολογική τα πετρώµατα της Ελλάδας 

µπορούν να διακριθούν σε προαλπικούς, αλπικούς και µετααλπικούς σχηµατισµούς.  

Ύδατα 

Τα αποθέµατα νερού είναι άνισα κατανεµηµένα στο σύνολο της χώρας, µε 

υψηλότερες βροχοπτώσεις και διαθέσιµους υδατικούς πόρους στα ορεινά και στη 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  10 

δυτική Ελλάδα και περιορισµένους υδατικούς πόρους στις περιοχές της κεντρικής 

Ελλάδας. Τα αποθέµατα γλυκού νερού απαντώνται κυρίως στη µορφή επιφανειακών 

υδάτων, ενώ κατά µικρότερο ποσοστό  ως υπόγεια ύδατα. 

Από την κατανάλωση των υδάτων, το 87% περίπου του συνόλου του νερού 

προορίζεται για γεωργική χρήση, το 10% για οικιακή κατανάλωση και το 3% για 

βιοµηχανική χρήση. 

Τα ύδατα των ποταµών είναι γενικά σε πολύ καλή κατάσταση. Αντίθετα, σε ότι αφορά 

στην ποιότητα των υδάτων των λιµνών αυτά παρουσιάζουν ίχνη υποβάθµισης τις 

τελευταίες δεκαετίες Σε ότι αφορά στα υπόγεια νερά, υπάρχουν ενδείξεις ρύπανσής 

τους τοπικά, λόγω του περιορισµένου ελέγχου της διάθεσης των υγρών αποβλήτων, 

καθώς και προβλήµατα υφαλµύρωσής τους εξαιτίας της υπεράντλησης.  

Αέρας 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια σαφής διαφοροποίηση της σύνθεσης της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή 

της Αθήνας, όπου εντοπίζονται και τα σοβαρότερα προβλήµατα. Οι «συµβατικοί» 

ρύποι, όπως είναι το µονοξείδιο του άνθρακα, το µονοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο 

του θείου, ο µόλυβδος και ο µαύρος καπνός, παρουσιάζουν σηµαντική πτωτική τάση, 

εξαιτίας διαρθρωτικών επεµβάσεων, µεταξύ των οποίων η βελτίωση της ποιότητας 

των καυσίµων και η ποιοτική αναβάθµιση των αυτοκινήτων. Σε ότι αφορά στα 

επίπεδα του όζοντος, επικρατεί µια σταθερότητα, σε αντίθεση µε τα αιωρούµενα 

σωµατίδια (PM10), όπου παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιµών. Τέλος, λόγω 

της αλκαλικής φύσης των εδαφών, δεν εντοπίζονται µεγάλης έκτασης προβλήµατα 

οξίνισης που να σχετίζονται µε τη διασυνοριακή ή την εσωτερική ατµοσφαιρική 

ρύπανση. 

Κλίµα 

Το κλίµα της Ελλάδας είναι τυπικά µεσογειακό µε ήπιους και υγρούς χειµώνες, 

σχετικά θερµά και ξηρά καλοκαίρια και γενικά, µακρές περιόδους ηλιοφάνειας κατά 

την µεγαλύτερη διάρκεια του έτους.  

Έχει διαπιστωθεί ότι το κλίµα αλλάζει και η θερµοκρασία αυξάνεται. Η κλιµατική 

αλλαγή προκαλείται, εκτός των άλλων, από το σύνολο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, που έχουν ως συνέπεια την εκποµπή αερίων θερµοκηπίου. Θα 

πρέπει συνεπώς να περιοριστούν επειγόντως και οι εν λόγω εκποµπές. Σύµφωνα µε 

το πρωτόκολλό του Κιότο, οι περισσότερες βιοµηχανικές χώρες δεσµεύονται να 
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περιορίσουν ή να µειώσουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά την περίοδο 

2008-2012. 

Πληθυσµός 

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 η Ελλάδα έχει µόνιµο πληθυσµό που αγγίζει τα 

11 εκατοµµύρια κατοίκους, γεγονός που σηµαίνει πως έχει παρουσιάσει κάποια 

αύξηση από το 1991. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η µετακίνηση του πληθυσµού 

προς τα αστικά κέντρα είναι ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζει τη χώρα µας. Το 

εργατικό δυναµικό αποτελείται από περίπου 4 εκατοµµύρια ανθρώπους, ενώ 

παρατηρείται τάση αύξησης της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα, αντίθετα η 

απασχόληση µειώνεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, αλλά και στο δευτερογενή 

τοµέα της οικονοµίας.  

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχουν ρητές αρχές και λεπτοµερείς πρόνοιες για την 

προστασία της περιουσίας και την εννοιολογική οριοθέτηση σχετικά µε το τι συνιστά 

περιουσιακό αγαθό. Σηµειώνεται πως οι ρυθµίσεις του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης δεν επηρεάζουν την κατάσταση στα υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Πολιτιστική κληρονοµιά 

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει αξιόλογη ιστορία και πολιτιστική κληρονοµιά, η οποία είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε την τοπική ταυτότητα και σε αρµονία µε το φυσικό τοπίο, 

συνιστώντας σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα, το οποίο δύναται να συντελέσει 

αναµφισβήτητα στην αναζωογόνηση και εν γένει στην ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών. 

Τοπίο 

Στην Ελλάδα εντοπίζεται ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία φυσικών τοπίων, η οποία πέραν 

της αισθητικής αξίας, συµβάλλει και στη διατήρηση της βιοτικής ποικιλοµορφίας. 

Γενικό τοπιολογικό χαρακτηριστικό είναι το έντονο ανάγλυφο µε συχνά απότοµες 

πλαγιές και κοιλάδες, η κάθε µια από τις οποίες, σε συνδυασµό και µε την ποικιλία 

των πετρωµάτων, δηµιουργεί ένα ξεχωριστό τοπικό περιβάλλον και µια διακριτή 

τοπιολογική ενότητα. 

 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  12 

1.6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον χρησιµοποιείται ένα πλέγµα 

ερωτήσεων - κλειδιών αξιολόγησης και ένα σύστηµα βαθµολόγησης από «µεγάλη 

αρνητική επίπτωση» (---) µέχρι «µεγάλη θετική» (+++) 

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 1: Βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας η 

εφαρµογή τους θα επιφέρει µικρής έντασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ο Άξονας 1 προτείνει µέτρα που θα ωθήσουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας και της δασοκοµίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των αγροτών και η ενηµέρωσή τους για φιλικές προς το 

περιβάλλον µεθόδους εκµετάλλευσης, επέρχεται αναστροφή της ηλικιακής σύνθεσης 

των αγροτών µε αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό της εκµετάλλευσης και τη βιώσιµη 

ανάπτυξη της υπαίθρου, προωθούνται οι ενεργειακές και βιολογικές καλλιέργειες, 

πραγµατοποιούνται έργα προστασίας των δασών από καταστροφές και πυρκαγιές, 

βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων, βελτιώνονται οι υποδοµές για τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων για άρδευση και οι έγγειες βελτιώσεις, ενθαρρύνεται 

η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, παρακολουθούνται οι οικολογικοί 

παράµετροι των δασών. 

Οι παραπάνω δράσεις επιφέρουν έµµεσα θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τη 

χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, το έδαφος, τον αέρα, την κλιµατική αλλαγή, τον 

πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία, το τοπίο. 

Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση 

κατασκευής υποδοµών ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα, όπως υποδοµές 

πρόσβασης στη γεωργική και δασική γη, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, 

υποδοµή για παραγωγή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Αυτού του είδους οι 

αρνητικές επιπτώσεις θα είναι πρόσκαιρες, θα περιορίζονται κατά τη φάση 

κατασκευής των υποδοµών και αξιολογούνται ως επουσιώδεις σχετικά µε τις θετικές 

επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία και η χρήση αυτών των υποδοµών 

µακροπρόθεσµα.  

Ειδικότερα για τα συστήµατα άρδευσης και τα εγγειοβελτιωτικά έργα αναφέρονται τα 

ακόλουθα. Η άρδευση αποτελεί πηγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και 

συγκεκριµένα άµεσες επιπτώσεις από την υπεράντληση νερού από υπόγειους 

υδροφόρους ορίζοντες, και τη διάβρωση των εδαφών λόγω άρδευσης, από την 

αύξηση της αλατότητας του εδάφους, την αλλοίωση προϋπαρχόντων ηµιφυσικών 
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ενδιαιτηµάτων, καθώς και έµµεσες επιπτώσεις, που οφείλονται στην εντατικοποίηση 

της γεωργικής παραγωγής χάρη στην άρδευση. 

Επιπλέον µε τα έργα των ταµιευτήρων και τα έργα εκσυγχρονισµού υφιστάµενων 

αρδευτικών δικτύων και βελτίωσης των συστηµάτων άρδευσης συνδέονται µια σειρά 

από αρνητικές επιπτώσεις, όπως µεταβολή του οικοσυστήµατος και καταστροφή 

πανίδας και χλωρίδας λόγω κατάκλυσης εκτάσεων και λόγω απόληψης νερού για 

άρδευση (φάση κατασκευής και λειτουργίας), κατάτµηση ενδιαιτηµάτων (φάση 

κατασκευής και λειτουργίας). άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από χρήση 

δανειοθαλάµων ή από διάθεση προϊόντων εκσκαφής (φάση κατασκευής), επιπτώσεις 

στο υδάτινο περιβάλλον από κατασκευαστικές επεµβάσεις σε υδάτινους αποδέκτες, 

από ρύπους µηχανών και µηχανηµάτων εργοταξίου και από αστικά απόβλητα των 

εργοταξίων (φάση κατασκευής), άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την ύπαρξη 

τεχνητής λίµνης ή αυξηµένης ποσότητας νερού (αρδευτικά έργα) στη χλωρίδα και 

πανίδα της περιοχής (φάση λειτουργίας), έµµεσες εκποµπές ρυπαντικών φορτίων σε 

υδάτινους αποδέκτες (π.χ. λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας), µε κίνδυνο 

εµφάνισης φαινοµένων ευτροφισµού (φάση λειτουργίας) και τέλος έµµεσες 

επιπτώσεις αρδευτικών έργων και της συνακόλουθης εντατικοποίησης παραγωγικών 

αγροτικών δραστηριοτήτων (φάση λειτουργίας).  

Εν τούτοις µε τα έργα αυτά προκαλούνται και µια σειρά θετικών επιπτώσεων που 

συνδέονται µε τον περιορισµό της άντλησης των υπογείων υδάτων από γεωτρήσεις  

και συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων σε περιοχές που δεν 

είναι πλούσιες σε νερά, µε δεδοµένη την ορθολογική χρήση του νερού από τους 

γεωργούς και την υιοθέτηση συστηµάτων άρδευσης στάγδην και καταιονισµού σε 

αντικατάσταση των συστηµάτων κατάκλυσης. 

 

Η εφαρµογή των Μέτρων του Άξονα 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της 

υπαίθρου θα επιφέρει ως επί το πλείστο µεσαίας έντασης θετικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Ο Άξονας 2 προτείνει µέτρα που θα συµβάλλουν άµεσα στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται δράσεις οι οποίες σχετίζονται µε την προστασία και 

ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών (π.χ. περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο 

Natura 2000), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της 

γεωργικής γης και των δασών, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι µειονεκτικές περιοχές 

µε σκοπό τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στον Άξονα 2 

προωθούνται παρεµβάσεις προστασίας των φυσικών πόρων, µέσω των 
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γεωργοπεριβαλλοντικών και δασοπεριβαλλοντικών µέτρων καθώς και η αύξηση της 

δασικής έκτασης και η ενίσχυση ενεργειακών καλλιεργειών. Σχετικά µε την 

πρωτογενή παραγωγή και τη µεταποίηση, µέσα από τα µέτρα γίνονται προσπάθειες 

υιοθέτησης φιλοπεριβαλλοντικών µεθόδων που διασφαλίζουν την ασφάλεια των 

τροφίµων και τη δηµόσια υγεία. Έµφαση δίνεται σε δράσεις που προωθούν τη 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και την εισαγωγή µεθόδων και τεχνικών που 

στοχεύουν στην εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων. Επιπλέον η εφαρµογή του 

κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής ως απαίτηση για ενίσχυση σε πολλά µέτρα 

συµβάλλει στην προστασία των εδαφών και τη διαχείριση των υδάτων κατά πρώτο 

λόγο και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Με τη δάσωση µη γεωργικής γης επιτυγχάνεται αντιδιαβρωτική προστασία του 

εδάφους και ενισχύεται η βιοποικιλότητα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας Η 

ανάπτυξη των δένδρων έχει ως αποτέλεσµα τη συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα, 

ενώ η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών υλικών (ξύλο) σε µια σειρά προϊόντα 

συµβάλλει σε δραστηριότητες ουδέτερες ως προς την παραγωγή του ανωτέρω 

αερίου, µε συνέπεια θετικές επιπτώσεις στους κλιµατικούς παράγοντες. Στο µέτρο 

που τα δάση προορίζονται επίσης να χρησιµοποιηθούν και ως χώροι αναψυχής 

δηµιουργούνται οφέλη για την ενθάρρυνση ενός τρόπου ζωής µε ενσωµάτωση 

δραστηριοτήτων κοντά στη φύση και επακόλουθο όφελος στην ανθρώπινη υγεία. 

Η δυνατότητα οικονοµικής αξιοποίησης των δασών σε ορεινές / ηµιορεινές περιοχές 

θα συµβάλλει στην αύξηση του εισοδήµατος του πληθυσµού και τη συγκράτησή του 

στις περιοχές. 

Η βελτίωση της αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων εµµέσως συµβάλλει 

και στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, στην αύξηση της 

βιοποικιλότητας, στην υδατική ισορροπία των λεκανών απορροής, στην προστασία 

του εδάφους (από πυρκαγιές, πληµµύρες, διάβρωση), στην προστασία του 

εισοδήµατος του πληθυσµού που οι δραστηριότητές του συνδέονται µε το 

δασοδυναµικό δυναµικό, στην προστασία του τοπίου και της υπάρχουσας 

πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η διατήρηση των δασών συµβάλλει στην άµβλυνση της 

κλιµατικής αλλαγής. 

Τα ορεινά υδρονοµικά έργα για τη διαχείριση των υδάτων θα συµβάλλουν στην 

σταθεροποίηση των εδαφών, στη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών και στην 

αποκατάσταση της οικολογικής και παραγωγικής αξίας δασών. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις που κατά την αξιολόγηση φαίνεται να υπάρχουν, συνδέονται 

µε τη φάση της κατασκευής των έργων, οπότε είναι δυνατό να υπάρξουν µικρές 
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περιβαλλοντικές οχλήσεις (στο έδαφος, χλωρίδα, πανίδα, ατµόσφαιρα) που όµως 

δεν είναι σηµαντικές λόγω και του µεγέθους των έργων. 

Η εφαρµογή των Μέτρων του Άξονα 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές 

και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας θα επιφέρει µικρής έντασης 

θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και µικρής έντασης αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 3 προτείνει µέτρα που θα ωθήσουν τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού, η 

βελτίωση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας περιβάλλοντος, η 

ανάδειξη του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η διατήρηση του 

παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισµών, της τοπικής αρχιτεκτονικής και αγροτικής 

κληρονοµιάς, η αύξηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, η προστασία και η 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερά/ έδαφος), η προστασία και η ανάδειξη 

περιοχών φυσικού κάλλους, η ανάπτυξη τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας, η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.ά. Τέλος η ενίσχυση εναλλακτικών και 

συµπληρωµατικών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων, όπως µεταποιητικών και 

τουριστικών επιχειρήσεων συµβάλλει στη βελτίωση του εισοδήµατος του αγροτικού 

πληθυσµού και τη διατήρησή του. 

Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν έµµεσα θετικές επιπτώσεις στον πληθυσµό, το 

τοπίο, την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τη βιοποικιλότητα, τα νερά, το 

έδαφος, τον αέρα. 

Αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των 

έργων υποδοµής και τεχνικών έργων, όπως είναι η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, 

βιοτεχνιών, καταλυµάτων, τα έργα πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, µικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα. Τονίζεται ωστόσο, ότι οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις 

εντοπίζονται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των υποδοµών και γενικά θεωρούνται 

αρκετά επουσιώδεις σχετικά µε τις θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία 

και η χρήση αυτών των υποδοµών µακροπρόθεσµα στις αγροτικές περιοχές.  

Κατά τη λειτουργία αυτών των επιχειρηµατικών υποδοµών (µεταποίησης, τουρισµού) 

θα πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και να λαµβάνονται τα απαραίτητα 

µέτρα διαχείρισης αποβλήτων και φυσικών πόρων. 

Η εφαρµογή τέλος των Μέτρων του Άξονα 4: Εφαρµογή της προσέγγισης Leader 

θα επιφέρει ως επί το πλείστον µικρής έκτασης θετικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Τα µέτρα του Άξονα 4 αναφέρονται στη δηµιουργία τοπικών 

ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω 
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της προσέγγισης Leader και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και ενισχύουν τα µέτρα των 

παραπάνω τριών Αξόνων του ΠΑΑ. 

Τα µέτρα που εµπεριέχονται στον Άξονα 4 συµβάλλουν έµµεσα στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής στην ύπαιθρο, διατηρώντας και ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό 

το πληθυσµό σε αυτή. Επιπλέον, συµβάλλουν µε έµµεσο τρόπο στην προστασία και 

ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ενώ παράλληλα προωθούν τον 

εκσυγχρονισµό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη φιλοπεριβαλλοντική 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Άξονα αυτό είναι αµελητέες και 

µπορούν να προκληθούν έµµεσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη 

χρήση νέων τεχνολογιών.  

Μετά τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των επιπτώσεων προτείνονται στη 

συνέχεια τα µέτρα πρόληψης, περιορισµού και αντιµετώπισης των πιθανών 

δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή των δράσεων των 

Μέτρων του ΠΑΑ, καθώς και το προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης για την 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των δράσεων του ΠΑΑ αποτελούµενο από 

δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

Η γενική και κύρια κατεύθυνση για την εφαρµογή του προγράµµατος και την ένταξη 

των σχετικών έργων σε αυτό, είναι ότι θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία 

σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Σε περίπτωση κατασκευής 

έργων σε σχετικά Μέτρα όλων των Αξόνων θα υλοποιούνται οι απαιτούµενες κατά 

περίπτωση µελέτες όπως η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και 

Αξιολόγηση, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Περιβαλλοντική Εκθεση και 

η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, όπου θα περιγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα 

τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί που πρέπει να εφαρµοστούν για την 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων των έργων.  

Οι απαιτήσεις της εθνικής Νοµοθεσίας για την τήρηση των αρχών διαχείρισης 

αποβλήτων και φυσικών πόρων, των ορίων εκποµπής διαφόρων ρύπων και των 

όρων διάθεσης των αποβλήτων στους δυνητικούς αποδέκτες (υδάτινοι, ατµόσφαιρα, 

έδαφος) πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία έργων που χρηµατοδοτούνται από 

το ΠΑΑ.  

Επίσης πρέπει να τηρούνται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται 

στις απαιτήσεις: 

• της Πολλαπλής Συµµόρφωσης (που θέτει η ΚΑΠ) 
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• του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

• του Κώδικα Ορθής ∆ασικής Πρακτικής (όταν ολοκληρωθεί) και 

• της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής 

• της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας 

Σε όλες τις δράσεις των Μέτρων του ΠΑΑ που περιλαµβάνουν και κατασκευή έργων 

θα πρέπει πριν από την κατασκευή των έργων να εκπονούνται οι απαιτούµενες 

περιβαλλοντικές µελέτες. Κατά την κατασκευή των έργων να λαµβάνονται τα 

ακόλουθα τουλάχιστον µέτρα πρόληψης αντιµετώπισης: 

- Χλωρίδα – πανίδα 

Συντήρηση βλάστησης, Συστήµατα πυρόσβεσης, Ειδικές διαβάσεις πανίδας - 

περάσµατα 

- Έδαφος 

Εκπόνηση γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών µελετών, αποκατάσταση χώρων 

απόθεσης και εργοταξιακών χώρων, συστηµατικός έλεγχος  και εφαρµογή µέτρων 

διαχείρισης στερών αποβλήτων 

- Ύδατα 

Μέτρα πρόληψης – προστασίας από τυχόν διαρροές 

- Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες 

Έλεγχος για την εφαρµογή των οριζόµενων από τη Νοµοθεσία µέτρων πρόληψης 

/περιορισµού των εκποµπών 

Ειδικά για τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων σηµειώνεται ότι αυτά πρέπει να είναι 

σε συµφωνία µε το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων», της περιοχής στην οποία 

πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο. 

Κατά την περίοδο λειτουργίας των έργων απαιτούνται: 

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 

- Η διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 

- Η διαχείριση των πόρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 

- Η ανάληψη µέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των 

οικοτόπων και των πληθυσµών των απειλούµενων και κινδυνευόντων ειδών και 

των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. 
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Αναλόγως του είδους των ενισχυόµενων δράσεων θα πρέπει κατά περίπτωση να 

εφαρµόζεται: 

- η απαίτηση τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ορθολογικής διαχείρισης της 

λίπανσης, της ζιζανικοκτονίας, άρδευσης  

- η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ 

- η συµµόρφωση µε προγράµµατα ∆ράσης των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών. 

- οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και ο Κώδικας Ορθής ∆ασικής Πρακτικής 

(όταν ολοκληρωθεί) 

- η εθνική νοµοθεσία διαχείρισης αποβλήτων και φυσικών πόρων 

- η συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις Σχεδίων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

- η εξοικονόµηση νερού άρδευσης 

- η τήρηση ηµερολόγιου εργασιών όπου καταγράφονται λεπτοµερώς όλες οι 

πραγµατοποιούµενες καλλιεργητικές εργασίες, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρµογής 

των καλλιεργητικών εισροών 

- η παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων 

- η συµµόρφωση µε τις εγκυκλίους δασοτεχνικών έργων 

- η συµµόρφωση προς προτεινόµενη πυκνότητα φύτευσης. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δράσεων του ΠΑΑ και πιθανώς η 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων αντιµετώπισης παρακολουθούνται µε τη χρήση 

συστήµατος παρακολούθησης καθώς και από µια σειρά προτεινόµενων δεικτών.  

Τονίζεται στο σηµείο αυτό η δυσκολία άµεσης και ακριβούς σύνδεσης αναµενόµενης 

επίπτωσης ανά κατηγορία δράσης και µεταβολής µετρούµενου δείκτη, αφού στη 

διαµόρφωση της τιµής του δείκτη συµβάλλουν σε διαφορετικό βαθµό και µε 

διαφορετικό τρόπο περισσότερες από µια από τις προγραµµατιζόµενες δράσεις, 

καθώς και οι υφιστάµενες ή και άλλου είδους δραστηριότητες. Ωστόσο, η 

παρακολούθηση των δεικτών, η κατανόηση και η ανάλυση των τάσεών τους σε 

συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, είναι δυνατό να δώσουν αξιόλογα 

συµπεράσµατα, ικανά να απαντήσουν στα ερωτήµατα που αναφέρονται στην 

εισαγωγή του παρόντος και αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις 

δράσεις του ΠΑΑ.. 
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Το σύστηµα παρακολούθησης διαµορφώνεται ανά περιβαλλοντικό θεµατικό πεδίο 

και βασίζεται στα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης. 

Στο θεµατικό πεδίο Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα, η Ελλάδα έχει προτείνει 239 

περιοχές ως "Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας" σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και 

έχει δηλώσει 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε την 

Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.  

Στο Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε υπάρχουν διαθέσιµα 

στοιχεία από το ∆ίκτυο Natura, και από το ∆ίκτυο Φιλότης (Βάση ∆εδοµένων για την 

Ελληνική Φύση). 

Η τακτική ενηµέρωση των παραπάνω στοιχείων θα δώσει απαντήσεις σε δείκτες που 

προτείνονται: 

- µεταβολή πληθυσµού ειδών χλωρίδας και πανίδας (κατά είδος)  

- µεταβολές βιοποικιλότητας 

- µεταβολές εκτάσεων οικοτόπων  

Στο θεµατικό πεδίο ύδατα, υπάρχουν προγράµµατα που ήδη υλοποιούνται από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων: 

- Το εθνικό πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, που αφορά 

στον έλεγχο της ποιότητας των νερών ποταµών και λιµνών 

- Το πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων νερών στο 

πλαίσιο της Οδηγίας 91/767 για την µείωση της νιτρορύπανσης, βάσει του οποίου 

προσδιορίστηκαν επτά ευπρόσβλητες ζώνες ως προς τη νιτρορύπανση 

γεωργικής προέλευσης.  

Στο Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος γίνεται η διαχείριση στοιχείων που 

καταγράφονται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε στους σταθµούς µέτρησης που 

διαθέτει για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων.  

Οι δείκτες που προτείνεται σε σχέση µε το υφιστάµενο σύστηµα παρακολούθησης 

είναι: 

- ποιότητα υπογείων υδάτων 

- ποιότητα επιφανειακών υδάτων 

- ποιότητα πόσιµου νερού 

- κατανάλωση νερού άρδευσης 

στις υδατικές λεκάνες που εφαρµόζονται δράσεις του ΠΑΑ. 
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Εκτιµάται ότι υπό την αιγίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και των 

Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Υδάτων θα µπορέσει το πρόγραµµα παρακολούθησης 

των υδάτων της χώρας να ενοποιηθεί και να ολοκληρωθεί, παρέχοντας έτσι τη 

δυνατότητα για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και για την εφαρµογή των 

δράσεων του ΠΑΑ. 

Στο περιβαλλοντικό θέµα Ατµόσφαιρα υπάρχει το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης 

Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε∆ΠΑΡ), τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος. Οι σταθµοί του ∆ικτύου 

είναι εγκατεστηµένοι κυρίως σε σηµεία αστικής και βιοµηχανικής συγκέντρωσης και οι 

µετρήσεις δεν µπορεί να είναι ενδεικτικές για τις επιπτώσεις των δράσεων του ΠΑΑ. 

Για το λόγο αυτό δεν προτείνονται δείκτες που να αφορούν στην παρακολούθηση 

των µεταβολών της ποιότητας της ατµόσφαιρας ως αποτέλεσµα των δράσεων των 

Μέτρων του ΠΑΑ. Ο µόνος δείκτης παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας 

που προτείνεται αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να µετρηθεί η τιµή του σχετίζεται µε 

τη λειτουργία µεταποιητικών µονάδων και είναι: 

- Εκποµπές αερίων ρύπων 

Για τους κλιµατικούς παράγοντες προτείνεται η χρήση του δείκτη: 

- Συνεισφορά στη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων 

ο οποίος στηρίζεται σε εκτιµήσεις της συνεισφοράς των σχετικών δράσεων του ΠΑΑ. 

Στην περιβαλλοντική παράµετρο έδαφος, ο προτεινόµενος δείκτης είναι: 

- Μεταβολή στις χρήσεις γης 

Το περιβαλλοντικό θέµα τοπίο µπορεί να παρακολουθείται µέσω του προτεινόµενου 

δείκτη: 

- Βαθµός µεταβολής τοπίου 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

Το υπό µελέτη Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τέσσερις βασικούς 

Άξονες, οι στόχοι των οποίων επιτυγχάνονται µέσω της υλοποίησης επιµέρους 

µέτρων και δράσεων. Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις των µέτρων αυτών 

στο περιβάλλον και περιλαµβάνει προτάσεις για τον περιορισµό τους. 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) συντάσσεται σε 

εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ της ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων και σύµφωνα 

βέβαια µε τη µεταφορά της Οδηγίας στην Ελληνική Νοµοθεσία ΚΥΑ 107017 (ΦΕΚ 

1225/Β/2006). 

Η εκπόνηση της παρούσας µελέτης έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες εφαρµογής από 

την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την Οδηγία 2001/42 

καθώς και σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης των µελετητών µε τον 

φορέα του έργου. 

Φορέας του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2007-2013». 

Ανάδοχος της µελέτης είναι η σύµπραξη των γραφείων Planning Α.Ε. και 

Αργυρόπουλος ∆. Η οµάδα µελέτης περιλαµβάνει ειδικούς επιστήµονες µελετητές, 

συµβούλους, επιστηµονικούς συνεργάτες, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Σύµβουλος Μηχανικός 
Περιβάλλοντος 

Επιστηµονικός 
υπεύθυνος µελέτης 

2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ  Χηµικός Μηχανικός 
Συντονιστής και 
εκπρόσωπος οµάδας 
µελέτης 

3 ΖΑΦΕΙΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Μεταλλειολόγος 

Μηχανικός 

Επιστηµονικός 
Σύµβουλος σε θέµατα 
του προγράµµατος 
ανάπτυξης και του 
περιβάλλοντος 

4 ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
Γεωλόγος  

ΜSc Περιβαλλοντική 
Υδρολογία 

∆ιαχείριση µελέτης, 
Εναλλακτικές προτάσεις, 
Σκοπιµότητα 
προγράµµατος. 

5 ΝΑΛΠΑΝΤΙ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ 
Περιβαλλοντολόγος 

MSc Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση  

Περιγραφή υφιστάµενης 
κατάστασης 
περιβάλλοντος, 
επιπτώσεις και µέτρα 

6 ΜΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός, 

PhD 

Συµµετοχή στην 
αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του 
προγράµµατος. 

7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΗΣΗΣ Χηµικός Μηχανικός 

Συµµετοχή στην 
ανάλυση υφιστάµενης 
κατάστασης 
περιβάλλοντος 

8 ΜΠΕΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Υγιεινολόγος Τ.Ε., MSc  Επιπτώσεις 

9 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Χηµικός Μηχανικός MSc  Επιπτώσεις  

10 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χηµικός Μηχανικός  Επιπτώσεις, µέτρα  

11 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γεωπόνος, MSc  

Σύµβουλος σε Φυσικά 
Οικοσυστήµατα – 
Χλωρίδα - Πανίδα και 
Φυτεύσεις 

12 ΜΠΕΖΕΚΗ ΕΛΕΝΗ 
Μηχανικός Περιβάλλοντος 
και Γεωτεχνολογίας Τ.Ε., 

MSc  

Τεχνικές Υποδοµές, 
περιγραφή µέτρων 
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3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

3.1 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η αγροτική ανάπτυξη συµβάλλει στην αναδιοργάνωση του αγροτικού τοµέα καθώς 

επίσης και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτοµίας στις αγροτικές 

περιοχές. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εντός και εκτός της εκµετάλλευσης 

µπορεί να συµβάλλει στην οικονοµική µεγέθυνση και βελτίωση της απασχόλησης 

στην ύπαιθρο. Συνεπώς, µια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης σκοπεύει στη δηµιουργία 

µιας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονοµίας της υπαίθρου µε εφαρµογή της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας, µε παράλληλη µεγαλύτερη έµφαση στην ενθάρρυνση 

της παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών µε χρήση µεθόδων 

παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τους στόχους του 

Γκέτεµποργκ. 

Η αγροτική κοινωνία πρέπει να οδηγείται προς µια σύζευξη των γεωργικών και µη 

δραστηριοτήτων µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αξιόλογη πρωτογενής 

παραγωγή, αλλά και ταυτόχρονη επιχειρηµατική δράση στο εµπόριο, στο βιοτεχνικό 

τοµέα και στις υπηρεσίες. Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις έχουν ως βασικό στόχο τη 

βελτίωση της απασχόλησης, του εισοδήµατος και των συνθηκών διαβίωσης στην 

ύπαιθρο.  

Εποµένως, και σύµφωνα µε τα παραπάνω, η συνολική στρατηγική για την Αγροτική 

Ανάπτυξη της περιόδου 2007-2013 εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη 

µέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού 

τοµέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε µια βιώσιµη ύπαιθρο και εκφράζεται µε τους 

ακόλουθους γενικούς στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι τελικώς ταυτίζονται µε τους 

άξονες του Προγράµµατος. 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1: ∆ιατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, της δασοκοµίας και του αγροδιατροφικού τοµέα. 

Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική 

Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 1) για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα, 

προσαρµοσµένου στη νέα διεθνή οικονοµική πραγµατικότητα. 

Η προετοιµασία για τη µετάβαση στο νέο περιβάλλον απαιτεί την ανάληψη δράσεων 

και πρωτοβουλιών, οι οποίες θα προσανατολίζονται στην παραγωγή προϊόντων 

υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που θα ανταποκρίνονται τόσο στην εγχώρια όσο 
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και την παγκόσµια αγορά, στην υιοθέτηση παραγωγικών συστηµάτων που θα 

προσαρµόζονται καλύτερα στις εξελίξεις της αγοράς και στην αναδιάρθρωση του 

παραγωγικού συστήµατος.  

Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού των 

προϊόντων της πρωτογενούς και µεταποιηµένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής, 

έτσι ώστε αυτή να αντεπεξέλθει στις πιέσεις που θα προέλθουν από την πιθανή 

διερεύνηση της εισαγωγικής διείσδυσης αφ’ ενός, και αφετέρου να διευρύνει τις 

εξαγωγικές της επιδόσεις. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις θα συντελέσουν 

αποφασιστικά στη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών και επιπλέον θα 

προσφέρουν στην κατανάλωση νέα και σαφώς βελτιωµένα ποιοτικά προϊόντα. 

Η επίτευξη του συγκεκριµένου γενικού στρατηγικού στόχου µπορεί να επιδιωχθεί 

µέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων: 

• Προαγωγή της µεταφοράς γνώσης και βελτίωση της επιχειρηµατικής 

ικανότητας του ανθρώπινου δυναµικού 

• Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του µικρού µεγέθους των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

• Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και προώθηση της 

καινοτοµίας 

• Βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων και 

προώθηση της εξωστρέφειας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τοµέα. 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος 

διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική 

Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 2) για την προστασία και βελτίωση των φυσικών 

πόρων και τοπίων της χώρας, µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την 

ανάπτυξη των γεωργικών και δασοκοµικών συστηµάτων σε περιοχές υψηλής 

φυσικής αξίας και παραδοσιακών τοπίων, την προστασία και ορθολογική διαχείριση 

του υδατικού ισοζυγίου και του υπόγειου υδροφορέα και τον περιορισµό των 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. 

Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθούν δράσεις σχετικά µε την προστασία και 

ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την 

ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και των δασών, καθώς επίσης την ενίσχυση 
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των µειονεκτικών περιοχών για τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας. Όσον 

αφορά στην πρωτογενή παραγωγή και τη µεταποίηση, θα γίνουν προσπάθειες 

υιοθέτησης µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ θα δοθεί έµφαση στην 

προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην εισαγωγή µεθόδων 

και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόµηση υδατικών πόρων.  

Οι δράσεις που περιγράφονται παραπάνω αναµένεται να συµβάλλουν στη διατήρηση 

του τοπίου και τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και 

απερήµωση σε περιοχές λιγότερο ευνοηµένες, στην προώθηση περιβαλλοντικών 

υπηρεσιών και φιλικών προς τα ζώα πρακτικών εκτροφής για την προστασία των 

νερών και του εδάφους, στην καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και στην 

παγίωση της συµβολής της βιολογικής γεωργίας. 

Η επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των ακόλουθων 

ειδικών στόχων:  

• Αειφορική χρήση της γεωργικής και δασικής γης και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας 

• Ορθολογική διαχείριση της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας των 

υδατικών πόρων 

• Προστασία και αειφόρο διαχείριση των εδαφικών πόρων και αντιµετώπιση 

του φαινοµένου της ερηµοποίησης 

• Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονοµίας. 

Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική 

Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 3) για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και 

της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές µε στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης και προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και την ανάπτυξη 

τοπικών στρατηγικών για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την εξασφάλιση 

της διαρκούς ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, ο γενικός αυτός 

στόχος σχετίζεται άµεσα µε την προτεραιότητα για τη διατήρηση και αναβάθµιση της 

αγροτικής κληρονοµιάς. 

Πιο συγκεκριµένα, επιδιώκεται η αναβίωση φθίνουσων περιοχών των οποίων η 

τοπική οικονοµία εξαρτάται άµεσα από τον πρωτογενή τοµέα, και η ενσωµάτωση των 
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περιοχών αυτών σε µια ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας µιας ζωντανής και 

εξελισσόµενης υπαίθρου µε προοπτικές ανάπτυξης. 

Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού Στόχου 3 θα επιδιωχθεί µέσω των ακόλουθων 

Ειδικών Στόχων: 

• Προώθηση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονοµίας και στήριξη για τη 

δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων  

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών 

• Ενδυνάµωση της συνοχής µεταξύ των περιοχών και της συνεργασίας των 

ενεργειών που προορίζονται για τον αγροτικό πληθυσµό και την ευρύτερη 

αγροτική οικονοµία. 

 

Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: ∆ηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης 

LEADER. 

Ο γενικός αυτός στόχος βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την Κοινοτική Στρατηγική 

Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 4), για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της 

κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού των αγροτικών περιοχών, 

µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και της δικτύωσης περιοχών και φορέων και 

κλάδων. 

Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που αναπτύσσονται µέσω της προσέγγισης 

LEADER έχουν ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα. Η ολοκληρωµένη 

προσέγγιση αφορά στην προώθηση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις 

οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, στην ισόρροπη ανάπτυξη του 

αγροτικού χώρου και την τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια οικονοµικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ισορροπίας. 

Η επίτευξη του γενικού αυτού στόχου θα επιδιωχθεί µέσω των ακόλουθων Ειδικών 

Στόχων: 

• Προώθηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και έργων συνεργασίας 

• Βελτίωση της δόµησης τοπικής ικανότητας. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  27 

3.2 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

3.2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το Νοµικό Πλαίσιο που καθορίζει τους 

ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Απώτερος σκοπός είναι να διαφανούν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

που σχετίζονται µε την εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ. Οι στόχοι αυτοί 

περιβαλλοντικής προστασίας ελήφθησαν υπόψη κατά την προετοιµασία του ΠΑΑ και 

προωθούνται από τα µέτρα και τις δράσεις του είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νοµικό πλαίσιο ανά περιβαλλοντική παράµετρο, 

επικεντρώνοντας κυρίως σ΄αυτέςτις παραµέτρους που προσδιορίζονται στην Οδηγία 

2001/42 για τη ΣΠΕ και την αντίστοιχη ελληνική ΚΥΑ 107017/09-2006.  

Ετσι, παρουσιάζονται οι νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν κυρίως στις παρακάτω 

παραµέτρους, ενώ κατά περίπτωση γίνεται αναφορά και σε άλλες περιβαλλοντικές 

παραµέτρους: 

• Ύδατα 

• Έδαφος 

• Αέρας και Κλίµα 

• Βιοποικιλότητα, Πανίδα και Χλωρίδα  

• Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονοµιά 

• Πληθυσµός και Ανθρώπινη Υγεία 

 

3.2.2 Στόχοι Κοινοτικής περιβαλλοντικής προστασίας 

Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα και τις εµπειρίες που προέκυψαν από την 

εφαρµογή του 5ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον και στο πνεύµα της 

στρατηγικής για την ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις πολιτικές της Ε.Ε. (Cardiff - 

Ιούνιος 1998), διαµορφώθηκε το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον: "Το 

περιβάλλον κατά το έτος 2010: το δικό µας µέλλον, η δική µας επιλογή". Το 6ο 

Πρόγραµµα ∆ράσης αποβλέπει στον καθορισµό των προτεραιοτήτων και των 

αντικειµενικών στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κοινότητας µέχρι το έτος 

2010 και µετέπειτα, καθώς και στην αναλυτική απαρίθµηση των µέτρων που πρέπει 

να ληφθούν για να συµβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης.  
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Βασική αρχή του προγράµµατος είναι ότι για να αντιµετωπιστούν τα σηµερινά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα, θα χρειασθεί να ξεπεραστεί η αυστηρά νοµοθετική 

στρατηγική και να τεθεί σε εφαρµογή µία ολοκληρωµένη προσέγγιση. Προτείνεται να 

ακολουθηθούν πέντε πρωταρχικοί άξονες λήψης στρατηγικών µέτρων: η βελτίωση 

της υλοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας, η ενσωµάτωση του περιβάλλοντος στις 

άλλες πολιτικές, η συνεργασία µε τις δυνάµεις της αγοράς, η εµπλοκή και η 

τροποποίηση της συµπεριφοράς των πολιτών και ο συνυπολογισµός του 

περιβάλλοντος στις σχετικές αποφάσεις που αφορούν τη χωροταξική οργάνωση. Για 

καθένα από τους άξονες αυτούς προτείνεται η ανάληψη ειδικών δράσεων. 

Σύµφωνα λοιπόν µε το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης οι κύριοι τοµείς δράσης για το 

περιβάλλον είναι: οι κλιµατικές µεταβολές, η φύση και η βιοποικιλότητα, το 

περιβάλλον και η υγεία, καθώς και η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και των 

αποβλήτων, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω: 

Τοµέας δράσης κλιµατική αλλαγή: Στόχος είναι η µείωση των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου σε επίπεδο που δεν θα προκαλεί τεχνητές µεταβολές του κλίµατος 

στη Γη. 

Οι προσπάθειες της Κοινότητας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

προκαλούνται από την κλιµατική αλλαγή συνοψίζονται σε µια σειρά δράσεων που 

περιλαµβάνουν την εφαρµογή ενός σχήµατος εµπορίας εκποµπών (emissions 

trading) CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διερεύνηση και αναθεώρηση των 

ενεργειακών επιδοτήσεων στα Κράτη Μέλη, την υποστήριξη των ΑΠΕ µέσω της 

σχετικής Οδηγίας και της διασφάλισης της κατάλληλης υποστήριξης στην 

απελευθερωµένη αγορά ενέργειας, την αξιοποίηση των εργαλείων της αγοράς, την 

προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια κ.α. 

Τοµέας δράσης Φύση και Βιοποικιλότητα: Οι  κύριοι στόχοι είναι: 

• Η προστασία και, όταν είναι αναγκαίο, η αποκατάσταση της δοµής και της 

λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων και η αναστολή της υποβάθµισης της 

βιοποικιλότητας, 

• Η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη ρύπανση 

Τοµέας δράσης Περιβάλλον και Υγεία: Ο στόχος εστιάζεται στην επίτευξη τέτοιας 

ποιότητας του περιβάλλοντος όπου τα επίπεδα των ανθρωπογενών ρυπαντών, 

συµπεριλαµβανοµένων και των διαφόρων ειδών ακτινοβολίας, να µην προκαλούν 

σηµαντικές επιπτώσεις ή κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία. 
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Τοµέας διαχείρισης φυσικών πόρων και αποβλήτων: Στόχος είναι να 

διασφαλιστεί ότι η κατανάλωση των ανανεώσιµων και των µη ανανεώσιµων πόρων 

δεν θα υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και η αποσύνδεση της 

οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων µέσω της βελτίωσης της 

αποδοτικότητας της εν λόγω χρήσης, της απεξάρτησης της οικονοµίας από τους 

υλικούς πόρους και της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων.  

 

3.2.3 Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συµβούλιο της Ελλάδας την 23η Μαΐου 2002, καθορίζει, σε επίπεδο πολιτικής, το 

πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης, το οποίο εισάγει την 

περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης. Η Εθνική Στρατηγική 

είναι συµβατή µε τις σχετικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ταυτόχρονα, 

είναι προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις της Ελληνικής πραγµατικότητας.  

Θεωρώντας ότι η περιβαλλοντική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης είναι ισότιµη 

µε την οικονοµική και κοινωνική συνιστώσα, η Εθνική Στρατηγική περιλαµβάνει και 

αναδεικνύει τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι αρχές αυτές είναι: 

� Η αρχή της πρόληψης της ρύπανσης 

� Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

� Η αρχή της ισότητας και συνευθύνης 

Οι κεντρικοί στόχοι γύρω από τους οποίους διαρθρώνεται η Εθνική Στρατηγική είναι: 

o Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

o Η µείωση των αέριων ρύπων 

o Η µείωση της παραγωγής και η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων  

o Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 

o Η πρόληψη της ερηµοποίησης 

o Η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων 

Η Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ολοκληρώνεται, συνθέτοντας τις 

βασικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από τα µέτρα µείωσης των περιβαλλοντικών 

πιέσεων σε τοµεακές πολιτικές ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας.  
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3.2.4 Νοµοθεσία ανά περιβαλλοντική παράµετρο 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι απαιτήσεις και οι στόχοι ανά κύρια περιβαλλοντική 

παράµετρο.  

 

3.2.4.1 Ύδατα 

Ο κύριος στόχος της ΕΕ για τα νερά είναι η προστασία των υδροφορέων, 

επιφανειακών και υπογείων σύµφωνα την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το 

Νερό 2000/60 ΕΚ (EU Water Framework Directive). Η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ 

ενοποίησε το θεσµικό πλαίσιο που καθορίζει την προστασία των υδάτινων 

αποδεκτών, περιλαµβάνοντας και τα θέµατα που αφορούν στα υγρά απόβλητα.  

Η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και η βελτίωση της φυσικής, υδρολογικής, 

χηµικής και βιολογικής κατάστασης των επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων 

υδάτων µέχρι το 2015 είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία 

των υδάτων. Τα κράτη µέλη οφείλουν να διαµορφώσουν σχέδια διαχείρισης 

προκειµένου να επιτευχτεί "η καλή κατάσταση" που απαιτείται από την ΕΕ.   

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόµος 1739/1987 «∆ιαχείριση υδατικών πόρων και άλλες 

διατάξεις», ενώ ενσωµατώθηκε στο εθνικό της δίκαιο η Οδηγία 2000/60 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23/20/2000 µε το Νόµο 

3199/2003 περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων – Εναρµόνιση µε την 

Οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23/20/2000. 

Η απαίτηση για καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των πιέσεων των 

υδάτων στα υδατικά διαµερίσµατα έχει υλοποιηθεί (Draft έκδοση – απαίτηση του 

Άρθρου 5 της Οδηγίας.  

Σε εφαρµογή του Νόµου έχει εκδοθεί και η ΚΥΑ 43504/5-12-2005 «Κατηγορίες 

αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, 

περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών» και ισχύει το Π.∆. 256/1989 «Άδεια χρήσης 

νερού». 

Σε εφαρµογή του Νόµου για τα Νερά αναφέρεται και η ΚΥΑ 47630/1-12-2005 

«∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας», βάσει της οποίας πρέπει να 

συσταθεί άµεσα στην Περιφέρεια ∆ιεύθυνση Υδάτων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. 

Άλλοι ευρωπαϊκοί κανονισµοί που συνδέονται έµµεσα µε την κατάσταση των 

υδροφορέων αναφέρονται στη συνέχεια: 
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� Η Οδηγία για τα Νιτρικά (91/676/EEC) που σκοπό έχει τη µείωση των νιτρικών 

και της ρύπανσης από οργανική ύλη που προέρχεται από τα καλλιεργούµενα 

εδάφη. Η εναρµόνιση της Ελλάδας έγινε µε την ΚΥΑ 19652/1906/99 µε την οποία 

ορίζονται τέσσερις ευπρόσβλητες περιοχές (Θεσσαλία, Κωπαϊδα, Αργολίδα, 

Πηνειός Ηλείας) και στη συνέχεια µε την ΚΥΑ 20419/2522/01 όπου ορίζονται 

άλλες τρεις ευπρόσβλητες περιοχές (Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Πέλλα – Ηµαθία, 

λεκάνη Στρυµόνα και Άρτα – Πρέβεζα). 

� Η ρύπανση των υδάτων που προέρχεται από αστικά υγρά απόβλητα και από 

ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους αντιµετωπίζεται από την Οδηγία για την 

Επεξεργασία Αστικών Υγρών Αποβλήτων (91/271/EEC) «περί επεξεργασίας 

και διάθεσης των αστικών λυµάτων», που αφορά στη συλλογή, επεξεργασία και 

διάθεση αστικών λυµάτων και συγκεκριµένων βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων. Η 

Οδηγία αυτή καθορίζει άµεσα ή έµµεσα το απαιτούµενο επίπεδο επεξεργασίας, 

που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, καθώς 

και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των απαιτούµενων έργων ανάλογα µε τον 

εξυπηρετούµενο πληθυσµό ή όπως αναφέρεται στην Οδηγία, µε τις µονάδες 

ισοδύναµου πληθυσµού (Μ.Ι.Π.). Κύριος στόχος της Οδηγίας είναι η προστασία 

του υδατικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η 

διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασµένων αστικών λυµάτων και 

των παραπροϊόντων τους (ιλύς), καθώς και η απόρριψη λυµάτων από ορισµένους 

βιοµηχανικούς κλάδους. Η εναρµόνιση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 

έγινε µε την ΚΥΑ 5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυµάτων». Με βάση τα παραπάνω οι οικισµοί της χώρας κατατάσσονται σε τρεις 

Προτεραιότητες (Α, Β και Γ): Στη συνέχεια η ΚΥΑ 5673/400/1997 τροποποιήθηκε 

από την ΚΥΑ 19661/1982/1999, η οποία τελικά συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ 

48392/939/2002. 

� Ταυτόχρονα ισχύει η ΚΥΑ Ε1β. 221/1965, όπως τροποποιήθηκε µε τις 

Γ1/17831/07-12-1971 και Γ4/1305/2-8-1974 «Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως 

λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. 

� Η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες στα υγρά 

απόβλητα που επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα των υδάτινων αποδεκτών 

στηρίχθηκε αρχικά στην Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο 76/464/ΕΟΚ, η οποία ορίζει 

το γενικό κανονιστικό πλαίσιο για την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών σε υδατικούς 

αποδέκτες. Στόχος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ είναι η εξάλειψη ή/και η µείωση της 

ρύπανσης που προκαλείται σε επιφανειακά, παράκτια και υπόγεια ύδατα από την 

απόρριψη επικίνδυνων ουσιών. Μια σειρά από άλλες Οδηγίες έθεσαν τις οριακές 
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τιµές για την απόρριψη συγκεκριµένων ουσιών και αποτελούν ουσιαστικά όλες τη 

στρατηγική για την αντιµετώπιση της χηµικής ρύπανσης των επιφανειακών 

υδάτων. Η Οδηγία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 90/154/ΕΟΚ και καταργείται 

πλέον µε την Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 

που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας  Σε εφαρµογή του Άρθρου 

7 της 76/464 ΕΟΚ, εκδόθηκε η ΚΥΑ 4859/726/2001 «Μέτρα και περιορισµοί για 

την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα 

καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (συµµόρφωση µε το 

άρθρο 7 της 76/464/ΕΟΚ)». Η πρόσφατη Οδηγία 2006/11/ΕΚ δεν έχει ακόµη 

ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο. 

� Για τη ρύπανση των υπογείων νερών, σε εφαρµογή του άρθρου 4 της 

76/464/ΕΟΚ, εκδόθηκε η Οδηγία 80/68/ΕΟΚ, µε σκοπό την πρόληψη ή/και τη 

µείωση της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την απόρριψη 

συγκεκριµένων ουσιών. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της Οδηγίας, τα Κράτη-Μέλη 

καλούνται να απαγορεύσουν την απόρριψη κάποιων ουσιών, να θέσουν οριακές 

τιµές και ποιοτικούς στόχους για κάποιες άλλες, καθώς και να θέσουν σε 

εφαρµογή ένα σύστηµα αδειοδοτήσεων για την απόρριψη ουσιών σε υπόγειους 

υδροφόρους ορίζοντες. Ήδη υπάρχει νέα πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας. 

Η Οδηγία ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 26857/553/88 

«Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις 

ορισµένων επικίνδυνων ουσιών». 

� Η Οδηγία για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC 

96/61/ΕΟΚ) που στοχεύει στον έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης των νερών 

από τη  βιοµηχανία. 

� Η Οδηγία για το Πόσιµο Νερό (98/83/EΚ) που ρυθµίζει τα θέµατα ποιότητας του 

πόσιµου νερού ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συµµόρφωση προς την 

οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεµβρίου 

1998. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τα ύδατα 

περιλαµβάνει: 

� Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 ΕΚ 
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� Νόµος 3199/2003: Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδάτων (συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ και του Συµβουλίου της 23/20/2000) 

� Νόµος 1739/1987 «∆ιαχείριση υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» 

� ΚΥΑ 43504/5-12-2005 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων 

αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών» 

� Π.∆. 256/1989 «΄Αδεια χρήσης νερού» 

� ΚΥΑ 47630/1-12-2005 «∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» 

� Οδηγία για τα Νιτρικά 91/676/EEC 

� ΚΥΑ 19652/1906/99 όπου ορίζονται τέσσερις ευπρόσβλητες περιοχές (Θεσσαλία, 

Κωπαϊδα, Αργολίδα, Πηνειός Ηλείας) (συµµόρφωση µε την Οδηγία 91/676/EEC) 

� ΚΥΑ 20419/2522/01 όπου ορίζονται άλλες τρεις ευπρόσβλητες περιοχές 

(Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Πέλλα – Ηµαθία, λεκάνη Στρυµόνα και Άρτα – Πρέβεζα) 

(συµµόρφωση µε την Οδηγία 91/676/EEC). 

� Οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Υγρών Αποβλήτων 91/271/EEC 

� ΚΥΑ 5673/400/1997 Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυµάτων 

(συµµόρφωση της Ελλάδας µε την Οδηγία 91/271ECC) 

� ΚΥΑ 19661/1982/1999 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 5673/400/1997 - Κατάλογος 

ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε το αρ. 5 της 

απόφασης αυτής 

� ΚΥΑ 48392/939/2002 – Συµπλήρωση της ΚΥΑ 19661/1982/1999 η οποία 

τροποποιούσε την ΚΥΑ 5673/400/1997 

� ΚΥΑ Ε1β. 221/1965, όπως τροποποιήθηκε µε τις Γ1/17831/07-12-1971 και 

Γ4/1305/2-8-1974 «Υγειονοµική ∆ιάταξη περί διαθέσεως λυµάτων και 

βιοµηχανικών αποβλήτων. 

� Οδηγία Πλαίσιο 76/464/ΕΟΚ για την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών σε υδατικούς 

αποδέκτες 

� ΚΥΑ 4859/726/2001 «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού 

περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών 

ορισµένων επικίνδυνων ουσιών (συµµόρφωση µε το άρθρο 7 της 76/464/ΕΟΚ)» 

� Οδηγία 2006/11/ΕΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες 

ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον  
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� Οδηγία 80/68/ΕΟΚ για τη µείωση της ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου 

ορίζοντα από την απόρριψη συγκεκριµένων ουσιών. 

� ΚΥΑ 26857/553/88 «Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων 

νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών» (συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 80/68/ΕΟΚ)  

� Οδηγία IPPC 96/61/ΕΟΚ για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της 

Ρύπανσης των νερών από τη βιοµηχανία. 

� Οδηγία 98/83/EΚ για το Πόσιµο Νερό που ρυθµίζει τα θέµατα ποιότητας του 

πόσιµου νερού  

� ΚΥΑ Υ2/2600/2001 - Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

(συµµόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ). 

 

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται µε 

το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ: 

Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στρατηγικοί στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα των υδάτων, 

τίθενται οι παρακάτω: 

� Προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδροφορέων µε την ορθολογική, 

ισόρροπη χρήση των υδάτινων πόρων  

� Προστασία και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων οικοσυστηµάτων 

� Βελτίωση της χηµικής και βιολογικής κατάστασης των υδροφορέων 

� Μείωση της νιτρορύπανσης και γενικότερα της ρύπανσης από τη γεωργία και τα 

κτηνοτροφικά απόβλητα  

� Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων 

 

3.2.4.2 Έδαφος 

Οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τη διαδικασία της απερήµωσης έχουν θέσει σε 

εγρήγορση την παγκόσµια κοινότητα, όπως προκύπτει από τη Σύµβαση των 

Ηνωµένων Εθνών για την αντιµετώπιση της απερήµωσης, η οποία υπογράφηκε 

το 1994. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει µεθοδεύσει τα βήµατά της για την 

αντιµετώπιση της απερήµωσης, κυρώνοντας µε το Ν. 2468/1997 τη σχετική Σύµβαση 
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των Ηνωµένων Εθνών, συγκροτώντας αρµόδια Εθνική Επιτροπή για την 

Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης (Απόφαση 96990/9361-1996), και καταρτίζοντας 

και εγκρίνοντας µε την ΚΥΑ 99605/3719 το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης που προβλέπει 

την ανάληψη πρωτοβουλιών στις απειλούµενες περιοχές (πρόληψη για το 60%, 

αντιµετώπιση για το 35% της έκτασης).  

Το Σχέδιο προβλέπει γενικά µέτρα και ειδικές δράσεις στους τοµείς Γεωργίας, 

∆ασών, Κτηνοτροφίας, Άγριας πανίδας και Υδατικών Πόρων.  

Οι βασικοί άξονες δράσης της εθνικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση της 

απερήµωσης είναι:  

� Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καταστροφικές εκχερσώσεις καθώς και 

έγκαιρη αποκατάσταση της καταστρεφόµενης από τις πυρκαγιές δασικής 

βλάστησης.  

� Προστασία των υδατικών πόρων από την υπερκατανάλωση και τη ρύπανση. 

Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στον τοµέα της γεωργίας µε πρόνοια για την 

εφαρµογή αρδευόµενης γεωργίας µόνο σε περιπτώσεις εξασφαλισµένης αειφόρου 

επάρκειας υδατικών πόρων, µε παράλληλο εκσυγχρονισµό των αρδευτικών 

συστηµάτων και λαµβανοµένων υπόψη και των αναγκών της πρόληψης της 

αλάτωσης των εδαφών.  

� Προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική εκµετάλλευση 

λαµβάνοντας υπόψη τα όρια της βιοϊκανότητάς τους και µε πρόνοια για άσκηση 

της γεωργίας µόνο σε εδάφη µε µικρές κλίσεις.  

� Προστασία υγροτόπων και δασικών εκτάσεων από πιέσεις για οικοδοµική, 

βιοµηχανική και τουριστική χρήση, καθώς και αναθεώρηση του συστήµατος 

γεωργικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων οι οποίες δεν εξασφαλίζουν την 

αειφόρο ανάπτυξη.  

� Ενίσχυση της έρευνας, ανταλλαγής πληροφοριών και εκπαίδευσης, και οργάνωση 

µηχανισµών παρακολούθησης µε την επιλογή κατάλληλων δεικτών.  

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έθεσε αµέσως σε εφαρµογή το 

Σχέδιο µε κατασκευή µικρών οµβροδεξαµενών στις απειλούµενες περιοχές και µε 

έλεγχο και περιορισµό της σπατάλης αρδευτικού ύδατος και της υπεράντλησης των 

υδροφορέων.  

Παράλληλα, ένας από τους στόχους του 6ου προγράµµατος δράσης για το 

περιβάλλον είναι η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη ρύπανση. Για 
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τους λόγους αυτούς, το Σεπτέµβριο του 2006, η Επιτροπή υιοθέτησε τη Θεµατική 

Στρατηγική για την προστασία των εδαφών (COM 2006 231). 

Ο απώτερος στόχος είναι η προστασία και αειφόρος χρήση του εδάφους µε βάση τις 

ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:  

� Πρόληψη της περαιτέρω υποβάθµισης του εδάφους και διατήρηση των 

λειτουργιών του 

� Αποκατάσταση υποβαθµισµένων εδαφών σε τέτοιο βαθµό λειτουργικότητας ώστε 

να εξυπηρετούνται τρέχουσες και µελλοντικές χρήσεις, ενώ παράλληλα θα 

συνεκτιµώνται οι επιπτώσεις ως προς το κόστος αποκατάστασης του εδάφους 

Με την ικανοποίηση της 1ης κατευθυντήριας αρχής συνδέεται άµεσα, η πολιτική για 

τη διαχείριση των αποβλήτων της ΕΕ, η οποία έχει τη δυνατότητα να συµβάλει στη 

µείωση των συνολικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση των 

πόρων. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των αποβλήτων 

βασίζεται σε τρεις αρχές:  

� Πρόληψη αποβλήτων 

� Ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση 

� Βελτίωση και έλεγχος της τελικής διάθεσης 

Ο µακροπρόθεσµος στόχος της ΕΕ από την εφαρµογή της παραπάνω πολιτικής είναι 

να διαµορφωθεί µια «κοινωνία ανακύκλωσης» που αποφεύγει τη δηµιουργία 

αποβλήτων και χρησιµοποιεί τα απόβλητα ως πόρο (COM 2005 666). 

Τα βασικά νοµοθετικά κείµενα που υλοποιούν την παραπάνω πολιτική για τη 

διαχείριση των αποβλήτων αναφέρονται στη συνέχεια: 

o Η βασική Οδηγία 2006/12/EC για τα απόβλητα (αναθεώρηση της Οδηγίας 

75/442/EEC και των τροποποιήσεων της). Η παρούσα οδηγία ορίζει µέτρα που 

έχουν στόχο τη µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της χρήσης των πόρων. 

Σύµφωνα µε την Οδηγία αυτή, τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν µέτρα κατά 

προτεραιότητα για την πρόληψη ή τη µείωση της παραγωγής αποβλήτων και της 

βλαπτικότητάς τους και µέτρα για την ανάκτηση των αποβλήτων µέσω 

επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και άλλων µεθόδων ανάκτησης. Τα κράτη 

µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές καταρτίζουν ένα ή περισσότερα σχέδια 

διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά πενταετία. Τα 

κράτη µέλη εκπονούν προγράµµατα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων. Τα 
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εν λόγω προγράµµατα ενσωµατώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ή 

λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράµµατα και εκπονούνται στο πλέον 

ενδεδειγµένο για την αποτελεσµατική τους εφαρµογή γεωγραφικό επίπεδο. Οι 

Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ και 91/350/ΕΟΚ 

καταργούνται. 

o Σε σχέση µε την Ελληνική νοµοθεσία, η Οδηγία 75/442/ΕΟΚ ενσωµατώθηκε στην 

Ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Περί στερεών αποβλήτων». Οι 

Οδηγίες 91/156/ΕΟΚ και 96/350/ΕΚ που αναθεωρούν την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ 

ενσωµατώθηκαν στην Ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 69728/824/96, η οποία 

περιλαµβάνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων 

στην Ελλάδα. Σε συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία αναφέρονται και η 

ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και η ΚΥΑ 50910/2727/2003 

«Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 

Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

o Η νέα Οδηγία για τα απόβλητα 2006/12/ΕΕ δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµη στο 

εθνικό δίκαιο. 

o Ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α), ο οποίος 

προδιαγράφεται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003, προβλέπει την πρόληψη – µείωση 

της ποσότητας, της βλαπτικότητας και της επικινδυνότητας των αποβλήτων, την 

αξιοποίηση των αποβλήτων µε διάφορους τρόπους (ανακύκλωση, 

επαναχρησιµοποίηση κλπ), την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση και εν γένει 

την ενθάρρυνση της ολοκληρωµένης διαχείρισης και την δηµιουργία εθνικού 

δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. Ο ΕΣ∆Α εξειδικεύεται περαιτέρω 

µε τα Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σε κάθε 

διαχειριστική ενότητα, την ευθύνη για τη µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση 

των αποβλήτων την έχει ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ). 

Μέσα στις υποχρεώσεις του τελευταίου είναι και το κλείσιµο και η αποκατάσταση 

των ΧΑ∆Α (χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων) που δραστηριοποιούνταν 

στην περιοχή ευθύνης του. 

o Η διαχείριση των συσκευασιών καλύπτεται από την Οδηγία 2004/12/ΕΚ, που 

τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα 

συσκευασίας. Σύµφωνα µε την Οδηγία, τα Κράτη-Μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν 

κατά προτεραιότητα την πρόληψη δηµιουργίας απορριµµάτων συσκευασίας, την 

επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών ή την ανάκτηση και ανακύκλωσή τους. 
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Όσον αφορά στην ανάκτηση και ανακύκλωση, τίθεται συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα µε ποσοτικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν.  

o Η Ελλάδα έχει εναρµονιστεί µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες (αλλά 

όχι µε την Οδηγία 2004/12/ΕΚ µε τον Νόµο Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ίδρυση εθνικού 

οργανισµού εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

ΕΟΕΣ∆ΑΠ και άλλες διατάξεις». Ο Νόµος αυτός ταυτόχρονα θεσπίζει και την 

ίδρυση του «Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων» (ΕΟΕΣ∆ΑΠ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και 

εφαρµογή προγραµµάτων για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών. 

o Τέλος στην κατηγορία οδηγιών που αναφέρονται στην τελική διάθεση 

αναφέρονται: 

o η Οδηγία 99/31/ΕΕ για τους χώρους διάθεσης απορριµµάτων, η 

οποία στο εθνικό δίκαιο ενσωµατώθηκε µε την ΚΥΑ 29407/3508/2002 

«Μέτρα και όροι για την υγειονοµική  ταφή των αποβλήτων» και µε την 

ΥΠ Αριθµ. Η.Π. 4641/232/13-2-2006 «Καθορισµός τεχνικών 

προδιαγραφών µικρών χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων σε 

νησιά και αποµονωµένους οικισµούς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 

(παρ. 4) σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 (παράρτηµα Ι) της ΚΥΑ 

29407/3508/2002  και  

o η Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων, που 

αντικατέστησε την παλαιότερη Οδηγία 94/67/ΕΚ. Η Ελλάδα έχει 

εναρµονιστεί µε την Υ.Α. 22912/1117/2005 - Μέτρα και όροι για την 

πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από 

την αποτέφρωση των αποβλήτων. 

o Αναφέρεται στη συνέχεια συνοπτικά το νοµικό πλαίσιο που καλύπτει τη 

διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, καθώς αυτό δεν σχετίζεται άµεσα µε 

το ΠΑΑ: 

o Οδηγία 2003/108/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού και το Π∆ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 3.2.06) 

«Τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 117/2004 (Α΄ 82), σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού»  
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o Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 

και η εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας µε το Π∆ 116/2004 (ΦΕΚ Α 

81/5.3.04) Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση 

των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων 

καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2000/53/ΕΚ.  

o Π∆ 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείρισή τους» 

o Οδηγία 2006/66/ΕΕ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές 

και τα απόβλητα αυτών, σε αντικατάσταση παλαιότερης Οδηγίας µε 

την οποία ήταν εναρµονισµένη η εθνική νοµοθεσία, µε το Π∆ 

115/2004 «Αντικατάσταση της 73537/148/1995 ΚΥΑ «∆ιαχείριση 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες 

επικίνδυνες ουσίες» και 19817/2000 ΚΥΑ»  

o Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περί διάθεσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. 

Η Οδηγία 87/101/ΕΟΚ στη συνέχεια τροποποίησε την 

Οδηγία75/439/ΕΟΚ. Στο εθνικό πλαίσιο έχει εκδοθεί το Π∆ 82/2004 

«Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001 «Καθορισµός µέτρων και όρων 

για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»- «Μέτρα, όροι 

και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των 

Λιπαντικών Ελαίων» 

o Η διαχείριση ορισµένων κατηγοριών αποβλήτων και συγκεκριµένα των 

αποβλήτων που θεωρούνται επικίνδυνα ρυθµίζεται µέσω της Οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ. Όλες οι διατάξεις της Οδηγίας 91/689 έχουν ενσωµατωθεί στην 

Ελληνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/28.3.06) «Μέτρα 

όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συµµόρφωση 

µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 

συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991». Η Οδηγία συµπληρώνεται από την 

Απόφαση 2000/532/ΕΕ που περιέχει καταλόγους επικινδύνων αποβλήτων. 

o Η Οδηγία 96/59/EΚ για τη διάθεση των PCBs και PCTs και η εθνική ΚΥΑ 

7589/731/2000 «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» 
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Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για το έδαφος 

περιλαµβάνει: 

� Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για την αντιµετώπιση της απερήµωσης (1994) 

� Ν. 2468/1997 κύρωση της Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών, για την αντιµετώπιση 

της απερήµωσης  

� Απόφαση 96990/9361-1996 συγκρότηση αρµόδιας Εθνικής Επιτροπής για την 

Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης 

� ΚΥΑ 99605/3719 κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης  

� Θεµατική Στρατηγική για την προστασία των εδαφών (COM 2006 231) 

� Οδηγία 2006/12/EC για τα απόβλητα (δεν έχει ενσωµατωθεί ακόµη στο εθνικό 

δίκαιο). Οι προηγούµενες Οδηγίες 75/439/ΕΟΚ, 75/442/ΕΟΚ, 91/156/ΕΟΚ και 

96/350/ΕΟΚ καταργούνται. 

� ΚΥΑ 49541/1424/86 «Περί στερεών αποβλήτων» (συµµόρφωση µε την Οδηγία 

75/442/ΕΟΚ)  

� ΚΥΑ 69728/824/96, η οποία περιλαµβάνει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα (συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 

91/156/ΕΟΚ και 96/350/ΕΚ που αναθεωρούν την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ) 

� ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών 

προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»  

� ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης». 

� ΚΥΑ 50910/2727/2003 που προδιαγράφει τον Εθνικό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ∆Α). 

� Οδηγία 2004/12/ΕΚ για τη διαχείριση των συσκευασιών (τροποποιεί την Οδηγία 

94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας). 

� Νόµο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων. Ίδρυση εθνικού οργανισµού εναλλακτικής διαχείρισης 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων ΕΟΕΣ∆ΑΠ και άλλες διατάξεις» (εναρµόνιση 

µε την Οδηγία 94/62/ΕΚ, δεν έχει γίνει εναρµόνιση ακόµα µε την Οδηγία 

2004/12/ΕΚ). 

� Οδηγία 99/31/ΕΕ για τους χώρους διάθεσης απορριµµάτων. 
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� ΚΥΑ 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική  ταφή των 

αποβλήτων» (συµµόρφωση µε την Οδηγία 99/31/ΕΕ). 

� ΥΠ Αριθµ. Η.Π. 4641/232/13-2-2006 «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών 

µικρών χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και αποµονωµένους 

οικισµούς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 (παρ. 4) σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 

(παράρτηµα Ι) της ΚΥΑ 29407/3508/2002. 

� Οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων (αντικατέστησε την 

παλαιότερη Οδηγία 94/67/ΕΚ). 

� Υ.Α. 22912/1117/2005 - Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων 

(συµµόρφωση µε την Οδηγία 2000/76/ΕΚ). 

� Οδηγία 2003/108/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού. 

� Π∆ 15/2006 «Τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 117/2004 (Α΄ 82), σε 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108. 

� Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

� Π∆ 116/2004 «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων 

ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων 

(συµµόρφωση µε την Οδηγίας 2000/53/ΕΚ). 

� Π∆ 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των 

µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείρισή τους». 

� Οδηγία 2006/66/ΕΕ για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 

απόβλητα αυτών.  

� Π∆ 115/2004 «Αντικατάσταση της 73537/148/1995 ΚΥΑ «∆ιαχείριση ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» και 

19817/2000 ΚΥΑ».  

� Οδηγία 75/439/ΕΟΚ περί διάθεσης χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων. Η Οδηγία 

87/101/ΕΟΚ τροποποίησε την Οδηγία75/439/ΕΟΚ. 

� Π∆ 82/2004 «Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001 «Καθορισµός µέτρων και όρων 

για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων»- «Μέτρα, όροι και 
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πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών 

Ελαίων». 

� Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. Η Οδηγία συµπληρώνεται από 

την Απόφαση 2000/532/ΕΕ που περιέχει καταλόγους επικινδύνων αποβλήτων. 

� ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων» (συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ) 

� Οδηγία 96/59/EΚ για τη διάθεση των PCBs και PCTs. 

� ΚΥΑ 7589/731/2000 «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» 

(συµµόρφωση µε την Οδηγία 96/59/ΕΚ). 

 

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται µε 

το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ: 

Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα του εδάφους, τίθενται οι 

παρακάτω: 

o Προστασία ενάντια στη διάβρωση και την ερηµοποίηση 

o Προστασία ενάντια στη ρύπανση  

o Προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική 

εκµετάλλευση 

o Προστασία των δασών από πυρκαγιές και εκχερσώσεις 

o Εµµέσως: εφαρµογή των αρχών της πολιτικής για τα απόβλητα: 

o Πρόληψη 

o Ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση 

o Ασφαλής και ελεγχόµενη τελική διάθεση 
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3.2.4.3 Ατµόσφαιρα, κλίµα 

Στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον προβλέπεται η διαµόρφωση 

θεµατικής στρατηγικής για την ατµοσφαιρική ρύπανση, µε σκοπό την επίτευξη 

«επιπέδων ποιότητας του αέρα που δεν θα έχουν ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις 

και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον».  

Στην επιλεγείσα στρατηγική καθορίζονται υγειονοµικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι 

καθώς και στόχοι σταδιακής µείωσης των εκποµπών για τους κυριότερους ρύπους, 

ώστε έως το 2020, οι πολίτες της ΕΕ να προστατευθούν από την έκθεση σε 

σωµατίδια και όζον στην ατµόσφαιρα και τα οικοσυστήµατα της Ευρώπης να 

προστατευθούν καλύτερα από την όξινη βροχή, το πλεόνασµα θρεπτικού αζώτου και 

το όζον. Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, θα χρειασθεί να ελαττωθούν οι 

εκποµπές SO2, οι εκποµπές NOx, οι εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, 

Αµµωνίας και πρωτογενών αιωρουµένων σωµατιδίων ΑΣ2,5 σε σχέση µε τις 

εκποµπές το 2000. Μεγάλο µέρος του περιορισµού των εκποµπών θα είναι 

αποτέλεσµα µέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί και εφαρµόζονται στα κράτη µέλη.   

Ένα µέρος της στρατηγικής θα τεθεί σε εφαρµογή µέσω αναθεώρησης της 

ισχύουσας νοµοθεσίας για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος. 

Προς το παρόν υπάρχουν µια σειρά από Κοινοτικές Οδηγίες για την ατµοσφαιρική 

ρύπανση, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριµένους ρύπους και κάποιες 

αναφέρονται και σε συγκεκριµένες δραστηριότητες.  

- Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την παρακολούθηση 

της ποιότητας της ατµόσφαιρας. Στόχος της Οδηγίας είναι η θέσπιση των 

βασικών αρχών µιας κοινής στρατηγικής, µε σκοπό τον καθορισµό στόχων για την 

ποιότητα του περιβάλλοντος αέρα έτσι ώστε να αποφεύγονται, να 

προλαµβάνονται ή να µειώνονται τα επιβλαβή αποτελέσµατα στην υγεία του 

ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η Οδηγία ορίζει βασικές αρχές 

παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας και τις Οριακές τιµές και όρια 

συναγερµού για τους ρύπους: διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξείδιο 

του αζώτου, σωµατίδια και µόλυβδος, βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα, όζον, 

πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, κάδµιο, αρσενικό, νικέλιο και 

υδράργυρο. 

- Σε ότι αφορά στην προστασία της ποιότητας της ατµόσφαιρας, η Οδηγία πλαίσιο 

96/62/ΕΚ ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε την ΥΑ 

3277/209/00:«Καθορισµός γενικών αρχών και αρµόδιων υπηρεσιών για την 

εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος».  
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- Η Οδηγία-Πλαίσιο εξειδικεύεται µέσω µιας σειράς θυγατρικών οδηγιών, που είναι: 

o Η Οδηγία 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση της διαδικασίας για την αµοιβαία 

ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων που προέρχονται από τα δίκτυα 

και τους µεµονωµένους σταθµούς µέτρησης της ρύπανσης του αέρα του 

περιβάλλοντος στα κράτη – µέλη. 

o Η Οδηγία 99/30/EK, σχετικά µε τις οριακές τιµές του διοξειδίου του θείου, 

του διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου, των σωµατιδίων 

και του µολύβδου στον ατµοσφαιρικό αέρα. Η Π.Υ.Σ. 34/2002 - Οριακές 

και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του 

θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και 

µολύβδου, αποτελεί την εθνική εναρµόνιση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

o Η Οδηγία 2000/69/ΕΚ, σχετικά µε τις οριακές τιµές του βενζολίου και του 

µονοξειδίου του άνθρακα στον ατµοσφαιρικό αέρα, µε στόχο να 

συµπληρώσει τις διατάξεις σχετικά µε τις οριακές τιµές της Οδηγίας 

96/62/ΕΚ, µε τον καθορισµό ειδικών οριακών τιµών για δυο µεµονωµένες 

ρυπογόνες ουσίες (το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα). Η Υ.Α. 

Α.Η.Π. 9238/332/2004 - Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της 

ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα αποτελεί την εθνική 

εναρµόνιση της παραπάνω οδηγίας. 

o Η Οδηγία 2001/03/ΕΚ, σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα, η 

τρίτη «θυγατρική» Οδηγία της Οδηγίας-Πλαίσιο για την ποιότητα του 

περιβάλλοντος αέρα που στοχεύει στον καθορισµό στόχων, σχετικά µε τις 

συγκεντρώσεις όζοντος στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον στην Κοινότητα, 

την ενηµέρωση του κοινού και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών 

µε στόχο τον περιορισµό του όζοντος στον ατµοσφαιρικό αέρα.  

o Η Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά µε το όζον στην ατµόσφαιρα. 

o Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον 

υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον 

ατµοσφαιρικό αέρα. 

- Για τις πτητικές οργανικές ενώσεις, η Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον περιορισµό των 

εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών 

διαλυτών σε χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας 

αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ και η Οδηγία 

94/63/ΕΚ σχετικά µε τον περιορισµό των πτητικών οργανικών ενώσεων που 
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προέρχονται από την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση της βενζίνης Σε εθνικό 

επίπεδο η εναρµόνιση έγινε µε την ΥΑ 437/2005/2006 - Εναρµόνιση της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2004/42/ΕΚ όσον αφορά στον 

περιορισµό των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη 

χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα διακόσµησης και βερνίκια και σε 

προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. 

- Η υφιστάµενη Οδηγία (2001/81/EC) για τα Εθνικά Όρια Εκποµπών για 

συγκεκριµένους ρύπους (NECD) θέτει ανώτατα όρια για κάθε κράτος – µέλος για 

τις συνολικές εκποµπές αερίων ρύπων µέχρι το 2010. Τα όρια αφορούν στους 4 

ρύπους που ευθύνονται  για την οξίνιση, τον ευτροφισµό και την αύξηση του 

όζοντος στο επίπεδο του εδάφους (SO2, NOX, VOCs και NH4).  

- Σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις 

νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων (Οδηγία 89/369/ΕΟΚ)  και 

για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων (µεγάλες 

εγκαταστάσεις καύσης) (Οδηγία 2001/80/ΕΚ)  

- Αναφέρεται τέλος ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που 

καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Ο Κανονισµός 2037/2000 αποβλέπει 

στη µείωση και στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης στην αγορά και της 

χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, καθώς και της 

εξαγωγής των εν λόγω ουσιών προς τρίτες χώρες, προκειµένου να προστατευτεί 

η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.  

Όσον αφορά στα προγράµµατα βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, στην Ελλάδα 

έχουν εκπονηθεί σχετικά σχέδια για διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 

 

Η Στρατηγική για την ατµοσφαιρική ρύπανση συνδέεται και µε τις πολιτικές για την 

αλλαγή του κλίµατος. 

Η αλλαγή κλίµατος εξετάζεται από τη Συνθήκη Πλαίσιο των  Ηνωµένων Εθνών 

σχετικά µε την αλλαγή κλίµατος και το Πρωτόκολλο του Κιότο (UNFCCC 1997), 

που θέτει στόχους µείωσης των εκποµπών σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. 

(Decision 280/2004/EC). 

Με την Απόφαση 2005/166/ΕΚ και την απόφαση 280/2004/ΕΚ ορίζεται ο 

µηχανισµός παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο 
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φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και η εφαρµογή του πρωτοκόλλου του 

Κιότο. 

Η Ελλάδα κύρωσε το Πρωτόκολλο του Κιότο το 2002 µε το Νόµο 3017/2002 και έχει 

διαµορφώσει το Εθνικό Πρόγραµµα για την επίτευξη του στόχου αυτού. Με το Νόµο 

3017/2002 αφενός µεταφέρεται στην εθνική νοµοθεσία η δέσµευση για τον 

περιορισµό της αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά την περίοδο 

2008-2012 στο 25% σε σχέση µε τις εκποµπές βάσης και αφετέρου καθορίζεται το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ως φορέας ο οποίος συντονίζει. Επίσης το Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης 

των Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου µέχρι το 2010 απέκτησε νοµική µορφή το 2003 

µε την ΠΥΣ 5/27-2-2003. 

Όσον αφορά στην εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών η σχετική Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 54409/2632/27-12-2004 και το 

Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (ΕΣΚ∆Ε) εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή τον Ιούνιο του 2005.  

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής για το κλίµα και των 

δεσµεύσεων των κρατών µελών που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο 

έχουν τεθεί σε ισχύ µια σειρά από πολιτικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις σε τοµείς 

όπως η ενέργεια και οι µεταφορές. 

Συγκεκριµένα, στον ενεργειακό τοµέα: 

o Η Οδηγία 2001/77/EΚ για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού. 

o Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα της ΕΕ περιγράφει ένα 

πλαίσιο πολιτικών και µέτρων µε σκοπό να επιτευχθεί ένα εκτιµώµενο ποσοστό 

εξοικονόµησης πάνω από 20% επί της ενεργειακής κατανάλωσης, στην ΕΕ το 

έτος 2020 (COM 2006 545).  

o Η Οδηγία 2002/91/EΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εστιάζει στην 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των δηµόσιων, εµπορικών και ιδιωτικών 

κτιρίων σε όλα τα κράτη µέλη  

o Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιµα, όπου συστήνεται η ανάπτυξη 

βιοκαυσίµων σε ποσοστά πολλαπλάσια των σηµερινών. Σε εθνικό επίπεδο η 

εναρµόνιση έγινε µε το Νόµο 3423/2005, ο οποίος αφορά στην εισαγωγή στην 

Ελληνική Αγορά των βιοκαυσίµων και των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων. 

o Η Οδηγία 2004/7/ΕΚ για τη συµπαραγωγή 
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Μετά τα παραπάνω, οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας συνοψίζονται: στη µείωση των 

αερίων εκποµπών από σταθερές πηγές, στη µείωση των εκποµπών από τη χρήση 

καυσίµων για θέρµανση, στη µείωση των αερίων εκποµπών από κινητές πηγές, στην 

ενίσχυση της υποδοµής για την παρακολούθηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού 

περιβάλλοντος, στα µέτρα βελτίωσης της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων 

καυσίµων και σε ελέγχους των εκποµπών από κινητές ή σταθερές πηγές ρύπανσης. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη 

ατµόσφαιρα και το κλίµα περιλαµβάνει: 

o Οδηγία-Πλαίσιο 96/62/ΕΚ για την παρακολούθηση της ποιότητας της 

ατµόσφαιρας  

o ΥΑ 3277/209/00:«Καθορισµός γενικών αρχών και αρµόδιων υπηρεσιών για την 

εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος» 

(συµµόρφωση µε την Οδηγία πλαίσιο 96/62/ΕΚ) 

o Οδηγία 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση της διαδικασίας για την αµοιβαία ανταλλαγή 

πληροφοριών και δεδοµένων που προέρχονται από τα δίκτυα και τους 

µεµονωµένους σταθµούς µέτρησης της ρύπανσης του αέρα του περιβάλλοντος 

στα κράτη – µέλη 

o Οδηγία 99/30/EK, σχετικά µε τις οριακές τιµές του διοξειδίου του θείου, του 

διοξειδίου του αζώτου και των οξειδίων του αζώτου, των σωµατιδίων και του 

µολύβδου στον ατµοσφαιρικό αέρα 

o Π.Υ.Σ. 34/2002 «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε 

διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων 

και µολύβδου» (συµµόρφωση µε την Οδηγία 99/30/ΕΚ) 

o Οδηγία 2000/69/ΕΚ, σχετικά µε τις οριακές τιµές του βενζολίου και του 

µονοξειδίου του άνθρακα στον ατµοσφαιρικό αέρα, µε στόχο να συµπληρώσει τις 

διατάξεις σχετικά µε τις οριακές τιµές της Οδηγίας 96/62/ΕΚ 

o Υ.Α. Α.Η.Π. 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της 

ατµόσφαιρας σε βενζόλιο και µονοξείδιο του άνθρακα» (συµµόρφωση µε την 

Οδηγία 2000/69/ΕΚ) 

o Οδηγία 2001/03/ΕΚ, σχετικά µε το όζον στον ατµοσφαιρικό αέρα  

o Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τις πτητικές οργανικές ενώσεις και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 1999/13/ΕΚ 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  48 

o Οδηγία 94/63/ΕΚ σχετικά µε τον περιορισµό των πτητικών οργανικών ενώσεων 

που προέρχονται από την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση της βενζίνης 

o Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά µε το αρσενικό, το κάδµιο, τον υδράργυρο, το 

νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατµοσφαιρικό αέρα  

o ΥΑ 437/2005/2006 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 

2004/42/ΕΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ» 

o Οδηγία (2001/81/EC) για τα Εθνικά Όρια Εκποµπών για συγκεκριµένους ρύπους 

(NECD)  

o Οδηγία 89/369/ΕΟΚ σχετικά µε την πρόληψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που 

προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριµµάτων  

o Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα 

ορισµένων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης  

o Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη 

στοιβάδα του όζοντος 

o Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά µε το όζον στην ατµόσφαιρα. 

o Πρωτόκολλο του Κιότο (UNFCCC 1997), που θέτει στόχους µείωσης των 

εκποµπών σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. (Decision 280/2004/EC) 

o Απόφαση 2005/166/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής της 

Απόφασης 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

το µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που συµβάλλουν στο 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και εφαρµογής του πρωτοκόλλου του Κιότο 

o Νόµος 3017/2002 κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο  

o ΠΥΣ 5/27-2-2003 για το Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης των Εκποµπών Αερίων 

Θερµοκηπίου µέχρι το 2010 

o Οδηγία 2003/87/ΕΚ για το Ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 

εκποµπών  

o ΚΥΑ 54409/2632/27-12-2004 Σύστηµα συµµόρφωσης µε την Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

o Οδηγία 2001/77/EΚ για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ΑΠΕ στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού 

o Οδηγία 2002/91/EΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  

o Οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιµα 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  49 

o Νόµος 3423/2005, για την εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των βιοκαυσίµων και 

των άλλων ανανεώσιµων καυσίµων 

o Οδηγία 2004/7/ΕΚ για τη συµπαραγωγή 

 

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται µε 

το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ: 

Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα της ατµόσφαιρας και του 

κλίµατος, τίθενται οι παρακάτω: 

o Μείωση των φαινοµένων της όξινης βροχής, του ευτροφισµού και του µείωση του 

όζοντος 

o Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που προέρχονται από 

κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 

o Αύξηση χρήσης βιοκαυσίµων 

o Ενίσχυση και προώθηση των ΑΠΕ 

o Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και επίτευξη του εκτιµώµενου 

ποσοστού ενεργειακής εξοικονόµησης 
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3.2.4.4 Χλωρίδα, Πανίδα, Βιοποικιλότητα 

Η Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε τη βιολογική ποικιλοµορφία έχει 

θέσει στόχους σε διεθνές επίπεδο που πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2010. Στη 

δήλωση της συνθήκης, τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύθηκαν σε µια 

αποτελεσµατικότερη και πιο συνεπή εφαρµογή των τριών στόχων της Συνθήκης, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί µέχρι το 2010 σηµαντική µείωση του υφιστάµενου ποσοστού 

απώλειας βιοποικιλότητας σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ως συµβολή 

στην ανακούφιση από τη φτώχεια και προς όφελος όλων των µορφών ζωής στη γη.  

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένας στόχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη (ψήφισµα του Κίεβου σχετικά µε τη βιοποικιλότητα) είναι να 

µειωθεί η απώλεια βιοποικιλότητας µέχρι το 2010 (COM 2001 264).  

Οι βασικές επιταγές της στρατηγικής της ΕΕ ως προς την διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος και την προστασία οικοσυστηµάτων υλοποιούνται από: 

o την Οδηγία 79/409 για τη διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και 

ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας σε ευνοϊκές συνθήκες διατηρήσεως 

(προσαρµογή στην οδηγία περί της προστασίας των άγριων πτηνών) 

o την Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας µέσω της δηµιουργίας ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού 

δικτύου προστατευόµενων περιοχών  

Η Οδηγία 92/43 ορίζει ένα κοινό πλαίσιο για τη διατήρηση των φυτών και των ζώων, 

πλην των πτηνών και των φυσικών ενδιαιτηµάτων των βιολογικών ειδών. Προβλέπει 

τη δηµιουργία ενός δικτύου ειδικών διατηρητέων περιοχών, επονοµαζόµενο Natura 

2000, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός καθεστώτος προστασίας, που θα ευνοεί 

τους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. Όταν ένας τόπος 

επιλεγεί ως κοινοτικής σηµασίας, το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου 

βρίσκεται η εν λόγω περιοχή, την ορίζει ως ειδική ζώνη διατήρησης το ταχύτερο 

δυνατό και το αργότερο µέχρι το 2004. Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη 

µέλη καθορίζουν τα αναγκαία µέτρα διατήρησης, όπως σχέδια διαχείρισης, 

κανονιστικά διοικητικά ή συµβατικά µέτρα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

διατήρησης και εξασφάλισης των οικολογικών χαρακτηριστικών των περιοχών 

αυτών. 

Στην Οδηγία 79/409 περιλαµβάνεται µια σειρά µέτρων που πρέπει να εφαρµοστούν 

από τις χώρες - µέλη της ΕΕ για την προστασία των πουλιών. Τα µέτρα αυτά 

αφορούν σε γενικές γραµµές προδιαγραφές προστασίας, διαχείρισης και 
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εκµετάλλευσης της ορνιθοπανίδας σε σχέση µε διάφορες ανθρώπινες 

δραστηριότητες, και κυρίως ως προς το κυνήγι της, το εµπόριό της και την 

υποβάθµιση των βιοτόπων όπου αυτή διαβιώνει. 

Η προστασία και η ανασύνθεση των φυσικών συστηµάτων για να διατηρήσουν την 

ποικιλία των ειδών που διαβιούν σε αυτά είναι επίσης ένας στόχος του 6ου 

Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον  καθώς επίσης και της  στρατηγικής για τη 

βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM 1998 42).  

Όσον αφορά στην εθνική νοµοθεσία, σε εφαρµογή της ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 

«Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» για την εναρµόνιση της εθνικής µας 

νοµοθεσίας µε τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 92/43/ΕΚ και 97/62/ΕΟΚ, 

εκδόθηκε η ΚΥΑ 135286/5447/02 για τη σύσταση της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000. Η 

Επιτροπή, µε βάση το Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις» ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόµενων Περιοχών µε 

σκοπό το συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών 

προγραµµατισµού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος ∆ιοίκησης 

και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. 

Πέραν των Οδηγιών, η χώρα µας έχει κυρώσει και µια σειρά από συµβάσεις, όπως 

τη Σύµβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας 

πανίδας, τη Σύµβαση της Βέρνης (Ν. 1335/1983 κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης της 

Βέρνης) αναφορικά µε την διαφύλαξη της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων 

της Ευρώπης, τη Σύµβαση Ramsar (1975), η οποία προβλέπει τη γενική 

υποχρέωση της χώρας για τη διατήρηση και τη συνετή χρήση των υγροτόπων και την 

ειδικότερη διαφύλαξη των οικολογικών χαρακτηριστικών των υγροτόπων που έχουν 

ενταχθεί στον Κατάλογο των Υγροτόπων διεθνούς σηµασίας της Σύµβασης. Η 

Ελλάδα έχει εντάξει 11 υγρότοπους στην εν λόγω Σύµβαση. Τέλος η χώρα µας έχει 

κυρώσει τη Σύµβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992), η 

οποία προβλέπει µηχανισµούς για την επίτευξη του στόχου διατήρησης της 

βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο και την υποχρέωση να διαµορφώνει 

κάθε χώρα Εθνική Στρατηγική για το θέµα αυτό. Η τελευταία κυρώθηκε µε το Ν. 

2204/94. 

Με τον Νόµο 3044/2002: «Μεταφορά συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις άλλων 

θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων» ιδρύονται 25 Φορείς ∆ιαχείρισης προστατευόµενων περιοχών.. 
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Το γενικό πλαίσιο που περιβάλλει τα περισσότερα θέµατα σχετικά µε τη 

βιοποικιλότητα και θέτει τις κύριες κατευθύνσεις για τη διατήρηση των συνιστωσών 

βιοποικιλότητας τίθεται από το Νόµο 1650/1986. Συµπληρωµατικά ως προς αυτόν 

εκδόθηκε η ΥΑ 71961/3670/91 «Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας 

ανακοίνωσης των σχεδίων των Π.∆. που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 

21 του Ν. 1650/86». 

Το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο των ΜΠΕ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν 1650/86, 

είναι ο Νόµος 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11ΕΕ και 

96/61/ΕΕ» ο οποίος αντικατέστησε την ΚΥΑ 69269/5387/1990 που αφορά στο 

περιεχόµενο των ΜΠΕ και τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις 

επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15393/2332/5-8-02 τα 

δηµόσια και ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες 

σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο. Συµπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/5-8-02 σε 

ορισµένες κατηγορίες έργων αποτελεί η ΚΥΑ 145799/2005. 

Ένα σηµαντικό νοµοθετικό εργαλείο µε το οποίο ρυθµίζονται πολλά ζητήµατα 

προστασίας δασών αποτελεί ο Νόµος 998/1979, ο οποίος τροποποιήθηκε µε το Ν. 

3208/2003 «Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων και Κατάρτιση ∆ασολογίου, 

ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 

άλλες διατάξεις». 

Άλλος σηµαντικός νόµος περί δασών είναι ο Νόµος 996/1971 για τους Εθνικούς 

∆ρυµούς, τα Αισθητικά ∆άση, και τα Μνηµεία της Φύσης. 

Ειδικότερα περί χλωρίδας και πανίδας ισχύει το Π.∆. 67/81 «Περί προστασίας της 

αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και καθορισµού διαδικασίας 

συντονισµού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών», το οποίο περιλαµβάνει 916 φυτά, 

82 ασπόνδυλα και 139 σπονδυλωτά ως προστατευόµενα είδη και η Υ.Α. 414985/29-

11-85 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», που περιλαµβάνει 74 µη 

θηρεύσιµα είδη. Λοιπή νοµοθεσία περί θήρας αποτελεί ο Νόµος 177/1975 και Π.∆. 

453/77 για τις Περιοχές Ελεγχόµενου Κυνηγιού και η Υ.Α. 180755/4425/28-3-79 

«Περί καθορισµού ωφέλιµων θηραµάτων και απαγόρευση θήρας ορισµένων πτηνών 

απειλούµενων µε πλήρη αφανισµό», που περιλαµβάνει 4 θηλαστικά και 120 πτηνά, 

(συν όλα τα µικρότερα από 17 εκατοστά), που ορίζονται ως ωφέλιµα, µη θηρεύσιµα 

είδη. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τη 

βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα περιλαµβάνει: 
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o Οδηγία 79/409 «Για τη διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και 

ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

o Οδηγία 92/43 «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας 

χλωρίδας και πανίδας» 

o ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 

για την εναρµόνιση της εθνικής µας νοµοθεσίας µε τις διατάξεις των κοινοτικών 

οδηγιών 92/43/ΕΚ και 97/62/ΕΟΚ 

o ΚΥΑ 135286/5447/02 «Συγκρότηση επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98. 

o Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις» 

o Σύµβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας 

πανίδας 

o Σύµβαση της Βέρνης αναφορικά µε την διαφύλαξη της άγριας ζωής και των 

φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης 

o Νόµος 1335/1983 Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βέρνης 

o Σύµβαση Ramsar (1975) για τους υγροτόπους διεθνούς εργασίας  

o Σύµβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992) 

o Νόµος 2204/94 για την κύρωση της Σύµβασης της βιολογικής ποικιλότητας. 

o Νόµος 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις άλλων 

θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 

Έργων» 

o Νόµος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος 

o ΥΑ 71961/3670/91 «Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των 

σχεδίων των Π.∆. που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 

1650/86». 

o Νόµος 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11ΕΕ και 

96/61/ΕΕ» 

o ΚΥΑ 15393/2332/5-8-02 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 3010. 
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o ΚΥΑ 145799/2005 Συµπλήρωση της ΚΥΑ 15393/2332/5-8-02 σε ορισµένες 

κατηγορίες έργων 

o Νόµος 998/1979 περί προστασίας δασών 

o Ν. 3208/2003 «Προστασία των ∆ασικών Οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 

∆ασολογίου, ρύθµιση εµπράγµατων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιεί τον Ν. 998/1979. 

o Νόµος 996/1971 για τους Εθνικούς ∆ρυµούς, τα Αισθητικά ∆άση, και τα Μνηµεία 

της Φύσης 

o Π.∆. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας 

και καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της έρευνας επ’αυτών»  

o Υ.Α. 414985/29-11-85 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»  

o Νόµος 177/1975 και Π.∆. 453/77 για τις Περιοχές Ελεγχόµενου Κυνηγιού 

o Υ.Α. 180755/4425/28-3-79 «Περί καθορισµού ωφέλιµων θηραµάτων και 

απαγόρευση θήρας ορισµένων πτηνών απειλούµενων µε πλήρη αφανισµό» 

 

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται µε 

το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ: 

Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα βιοποικιλότητας, 

χλωρίδας και πανίδας τίθενται οι παρακάτω: 

o Εξάλειψη της απώλειας της βιοποικιλότητας 

o Προστασία και ανάπλαση / ανασύνθεση των φυσικών βιότοπων και οικολογικά 

σηµαντικών περιοχών για διατήρηση της ποικιλίας των ειδών.  

o Προστασία περιοχών Natura 2000. 
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3.2.4.5 Πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το 2003 µια Στρατηγική για το Περιβάλλον και 

την Υγεία, µε κύριο στόχο να µειωθούν οι ασθένειες που προκαλούνται από 

περιβαλλοντικά αίτια στην Ευρώπη. Το κείµενο της Στρατηγικής ακολουθήθηκε από 

ένα Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία, 2004-2010, το οποίο 

προτείνει τη διαµόρφωση ενός Ολοκληρωµένου Συστήµατος πληροφοριών για το 

περιβάλλον και την υγεία καθώς επίσης και µια συντονισµένη προσέγγιση στον 

ανθρώπινο βιο-έλεγχο µεταξύ των κρατών µελών για να καταστήσει 

αποτελεσµατικότερη την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδρασης στην 

ανθρώπινη υγεία (COM 2003 338).  

Σήµερα πια είναι ξεκάθαρο ότι παράγοντες όπως τα αιωρούµενα σωµατίδια στον 

αέρα, ο θόρυβος και το όζον βλάπτουν την υγεία χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο. 

Περιβαλλοντικοί ρύποι, συµπεριλαµβανοµένων των φυτοφαρµάκων, των διοξινών 

και των PCBs παραµένουν στο περιβάλλον, συσσωρευόµενοι µε το πέρασµα του 

χρόνου χωρίς δυστυχώς να υπάρχει ακόµη αρκετή γνώση για τη µακροπρόθεσµη 

επίδρασή τους στην υγεία των ανθρώπων.  

Η έκθεση σε θόρυβο είναι µια σηµαντική παράµετρος που εξετάζεται στο Θέµα: 

Πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία, στο πλαίσιο της ΣΠΕ. 

Ένας από τους στόχους του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον είναι να 

µειωθεί το ποσοστό του πληθυσµού που εκτίθεται σε µόνιµο θόρυβο, που 

προκαλείται ειδικά από τη δηµόσια και ιδιωτική κυκλοφορία.  

Εξάλλου, η µείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία που 

προκαλούνται από το θόρυβο είναι το αντικείµενο της Οδηγίας για τον 

περιβαλλοντικό θόρυβο (Οδηγία 2002/49/EK), η οποία θέτει θέµατα αξιολόγησης και 

διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου. Με βάση εναρµονισµένους δείκτες πρέπει 

κάθε Κράτος – Μέλος να διαµορφώσει  "στρατηγικούς χάρτες θορύβου" για το κύριο 

οδικό δίκτυο, τους σιδηροδρόµους, τους αερολιµένες και τα αστικά κέντρα και να 

αναπτύξει κατάλληλα προγράµµατα δράσης µείωσης του θορύβου. Η Ελλάδα έχει 

εναρµονιστεί µε την Υ.Α. 13586/724/2006 «Καθορισµός µέτρων, όρων και µεθόδων 

για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συµµόρφωση 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ». 

Σε αντικατάσταση της παραπάνω Οδηγίας εκδόθηκε η Οδηγία 2005/88/ΕΚ, για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό 

προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
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Επίσης, υπάρχει η Οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών, σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό 

προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η εθνική εναρµόνιση έχει γίνει µε την Υ.Α. 

37393/2028/03 «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από 

εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».  

Πέραν των παραπάνω, η προστασία του πληθυσµού και της ανθρώπινης υγείας 

επιτυγχάνεται µέσα από τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής για τις 

κλιµατικές αλλαγές, τη διαχείριση των αερίων ρύπων, τη διαχείριση των αποβλήτων, 

τη διαχείριση των υδατικών πόρων κ.α. όπως αυτά αναλύονται εκτενέστερα στις 

υπόλοιπες περιβαλλοντικές παραµέτρους της παραγράφου αυτής. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για τον 

πληθυσµό και την ανθρώπινη υγεία περιλαµβάνει: 

o Οδηγία 2002/49/EK για τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

o Υ.Α. 13586/724/2006 - Καθορισµός µέτρων, όρων και µεθόδων για την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον (σε συµµόρφωση µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ) 

o Οδηγία 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, 

σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους 

o Υ.Α. 37393/2028/03- Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον 

από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (συµµόρφωση προς την 

Οδηγία 2000/14/ΕΚ) 

o Οδηγία 2005/88/ΕΚ για την αντικατάσταση της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ και για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2000/14/ΕΚ. 

 

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται µε 

το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ: 

Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα πληθυσµός και 

ανθρώπινη υγεία, τίθενται οι παρακάτω: 

o Μείωση των ασθενειών που προκαλούνται από περιβαλλοντικά αίτια  

o Αύξηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, για τη βελτίωση της διατροφής 

o Μείωση του ποσοστού του πληθυσµού, που εκτίθεται σε θόρυβο. 
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3.2.4.6 Τοπίο και πολιτιστική κληρονοµιά 

Ως Ευρωπαϊκό Κείµενο Πολιτικής για το Τοπίο και την Πολιτιστική Κληρονοµιά 

αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο (European Convention for 

Landscape). Η Συνθήκη είναι µέρος της εργασίας του Συµβουλίου για τη φυσική και 

πολιτιστική κληρονοµιά, τη χωροταξία, το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Οι στόχοι της Συνθήκης είναι να προωθήσει την προστασία, τη 

διαχείριση και τη χωροταξία των Ευρωπαϊκών τοπίων, και να οργανώσει την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στα ζητήµατα τοπίων. Η προστασία, διαχείριση και 

χωροταξία των τοπίων επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση εθνικών µέτρων και 

παρεµβάσεων και µε την καθιέρωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας µεταξύ των 

συµβαλλόµενων µερών. 

Στη σύµβαση υπογραµµίζονται τα ακόλουθα σηµεία: 

– ο στόχος του Συµβουλίου είναι να επιτύχει µια µεγαλύτερη ενότητα µεταξύ των 

µελών του µε σκοπό την προστασία και την υλοποίηση των ιδανικών και των 

αρχών που είναι η κοινή κληρονοµιά τους, και αυτός ο στόχος εξειδικεύεται µέσω 

συµφωνιών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα 

– η ανησυχία για τη βιώσιµη ανάπτυξη που εκφράστηκε στη διάσκεψη του Ρίο ντε 

Τζανέϊρο διαµορφώνει το τοπίο ως µια ουσιαστική παράµετρο στην υιοθέτηση µια 

µέσης λύσης πολιτικής µεταξύ: 

– της συντήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς ως 

αντανάκλαση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ποικιλοµορφίας, και  

– της χρησιµοποίησής του ως οικονοµικού πόρου που δηµιουργεί 

θέσεις απασχόλησης στα πλαίσια του βιώσιµου τουρισµού.  

– Το τοπίο είναι σηµαντικό συστατικό του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντα 

χώρου του πληθυσµού και στην πόλη και στην εξοχή, είτε το εν λόγω τοπίο είναι 

συνηθισµένο ή σηµαντικής οµορφιάς. Το κοινό ενθαρρύνεται αναλόγως για να 

συµµετέχει ενεργά στη διαχείριση τοπίων και τη χωροθέτηση και για να αισθανθεί 

ότι έχει ευθύνη για ό,τι συµβαίνει στο τοπίο.  

Άλλα σχετικά έγγραφα είναι η Θεµατική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον (COM 

2005 718), η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη  (COM 

2001 264) και η αναθεώρηση της στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης της ΕΕ  

(Συµβούλιο 10117/06). Οι στρατηγικές αυτές αντιµετωπίζουν τον περιορισµό της 
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αγροτικής-αστικής µετατροπής χρήσης του εδάφους που είναι ένας από τους 

στόχους του  6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον. 

Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, ο εκπαιδευτικός, επιστηµονικός και πολιτιστικός 

οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) ενθαρρύνει τις χώρες για να 

υπογράψουν τη Συνθήκη Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και για να εξασφαλίσουν την 

προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς τους και για να ορίσουν τις 

περιοχές µέσα στο εθνικό έδαφός τους για το συνυπολογισµό στον κατάλογο 

παγκόσµιας κληρονοµιάς (UNESCO 1972). Άλλες σχετικές συµβάσεις της UNESCO 

που στοχεύουν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι η Συνθήκη 

σχετικά µε την προστασία και προώθηση της ποικιλοµορφίας των πολιτιστικών 

εκφράσεων (2005), η Συνθήκη για την προστασία της άϋλης πολιτιστικής 

κληρονοµιάς (2003), η καθολική ∆ιακήρυξη σχετικά µε την πολιτιστική ποικιλοµορφία 

(2001). 

Σε εθνικό επίπεδο, η χώρα µας έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει επικυρώσει την 

Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το τοπίο, ούτε υπάρχει νοµοθεσία που να αναφέρεται άµεσα 

στο τοπίο εκτός από τον Νόµο 1465/1950.  

Ο Νόµος 1465/1950, ο οποίος συµπλήρωνε το Ν.5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων», 

προβλέπει την ίδρυση Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ). Η αρµοδιότητα 

για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) περιήλθε πλέον από το Υπουργείο 

Πολιτισµού στην ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, βάσει του 

Π∆ 161/1984. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέθεσε τον Νοέµβριο του 1995 στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο ερευνητικό πρόγραµµα µε θέµα «Οριοθέτηση και Καθορισµός Μέτρων 

Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους». Από το πρόγραµµα αυτό 

προτείνεται να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας περιοχές ΤΙΦΚ σύµφωνα και µε 

το Ν.1650/86. Τα στοιχεία που αφορούν τις περιοχές αυτές περιέχονται σε βάση 

δεδοµένων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µε την επωνυµία ΦΙΛΟΤΗΣ. Συχνά τα 

ΤΙΦΚ περιλαµβάνουν παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς ή ιστορικούς 

χώρους. 

Άλλη γενικότερη νοµοθεσία που περιλαµβάνει θέµατα προστασίας, διαχείρισης, 

χωροταξίας κλπ του τοπίου είναι: 

– ο “Νόµος για την προστασία του περιβάλλοντος” (1650/86, Άρθρο 4),  

– ο “Νόµος 2742/1999 µε τίτλο «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη 

και άλλες διατάξεις» που έχει ως σκοπό  τη θέσπιση θεµελιωδών αρχών και τη 

θεσµοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και µέσων άσκησης 

χωροταξικού σχεδιασµού που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, 
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κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν την 

προστασία του περιβάλλοντος, και 

– ο “Γενικός Οικοδοµικός Κώδικας” (1577/85 και 4 τροποποιήσεις στο Ν. 

2381/2000). 

Η πολιτιστική κληρονοµιά συµπεριλαµβανόµενης της αρχιτεκτονικής και 

αρχαιολογικής κληρονοµιάς και του ιστορικού τοπίου στην Ελλάδα προστατεύεται 

επαρκώς από την Ελληνική νοµοθεσία κηρύσσοντας ζώνες προστασίας σε όλες τις 

αναγνωρισµένες περιοχές ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και 

θεσµοθετώντας µέτρα και όρους κατά την αποκάλυψη νέων αρχαιολογικών 

ευρηµάτων. Ο βασικός νόµος για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι ο 

Νόµος 3028/2002. 

Το Υπουργείο Πολιτισµού είναι ο υπεύθυνος κρατικός φορέας για την προστασία, 

διάσωση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι αποκεντρωµένες 

υπηρεσίες του (Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορείες 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορείες Νεώτερων Μνηµείων και Μουσεία και Ενάλιες 

Αρχαιότητες) απλώνονται σε όλη την Ελλάδα.  

Το τοπίο επηρεάζεται έµµεσα από τη χωροταξία και τον προβλεπόµενο χωροταξικό 

σχεδιασµό. Η πρόκληση, την οποία καλείται να αντιµετωπίσει ο χωροταξικός 

σχεδιασµός (Νόµος 2742/99) µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού 

χώρου, είναι η διάγνωση και επίλυση των προβληµάτων και η αντιµετώπιση των 

κινδύνων και απειλών καθώς και η αξιοποίηση αντίστοιχα των πλεονεκτηµάτων και 

ευκαιριών που απορρέουν από τις αλλαγές στην οργάνωση του ελληνικού χώρου.  

Στο νόµο ορίζονται τα µέσα χωροταξικού σχεδιασµού. Ειδικότερα ορίζεται 

– Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

– τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης µε τα οποία 

εξειδικεύονται και συµπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου για τη 

χωρική διάρθρωση ορισµένων τοµέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

εθνικής σηµασίας 

– Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα 

οποία καταρτίζονται για κάθε Περιφέρεια της χώρας.  

Ένας άλλος κίνδυνος που συνδέεται µε την προστασία του τοπίου και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι ο κίνδυνος των πληµµυρών. Στις 18/01/2006 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Οδηγία 2006/15 για την αξιολόγηση και τη 

διαχείριση των πληµµυρών. Ο στόχος της Οδηγίας είναι να ελαττώσει και να 
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διαχειριστεί τους κινδύνους που οι πληµµύρες δηµιουργούν για την ανθρώπινη υγεία, 

το περιβάλλον, την υποδοµή και την ιδιοκτησία. 

Άλλος κίνδυνος για το τοπίο και την πολιτιστική κληρονοµιά είναι και τα µεγάλα 

βιοµηχανικά ατυχήµατα. Το βασικό νοµικό εργαλείο για τον έλεγχο της 

επικινδυνότητας και την πρόληψη µεγάλων χηµικών ατυχηµάτων στη βιοµηχανία 

είναι η Κοινοτική Οδηγία Seveso ΙΙ (Οδηγία 96/82/ΕΚ), µε την οποία έχει 

εναρµονιστεί η Ελλάδα. Η Οδηγία Seveso II ενσωµατώθηκε στην Ελληνική 

νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 5697/590/00. Η Οδηγία αφορά σε περίπου 100 βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο για το τοπίο 

και την πολιτιστική κληρονοµιά περιλαµβάνει: 

– Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο 

– Θεµατική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον (COM 2005 718),  

– Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη (COM 2001 264)  

– Αναθεώρηση της στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης της ΕΕ  (Συµβούλιο 

10117/06) 

– Συνθήκη Παγκόσµιας Κληρονοµιάς (UNESCO 1972) 

– Συνθήκη σχετικά µε την προστασία και προώθηση της ποικιλοµορφίας των 

πολιτιστικών εκφράσεων (UNESCO 2005) 

– Συνθήκη για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς (UNESCO 2003) 

– ∆ιακήρυξη σχετικά µε την πολιτιστική ποικιλοµορφία (UNESCO 2001). 

– Νόµος 1465/1950 «Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ)» 

– Ν.5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων» 

– Π∆ 161/1984 περί παραχώρησης αρµοδιότητας για ΤΙΦΚ από το Υπουργείο 

Πολιτισµού στην ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

– Νόµος 1650/86 (Άρθρο 4) για την προστασία του περιβάλλοντος 

– Νόµος 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις»  

– Γενικός Οικοδοµικός Κώδικας” (1577/85 και 4 τροποποιήσεις στο Ν. 2381/2000). 

– Νόµος 3028/2002 για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
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– Νόµος 2742/99 για τον χωροταξικό σχεδιασµό 

– Οδηγία 2006/15 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πληµµύρων  

– Οδηγία Seveso ΙΙ 96/82/ΕΚ) για τα µεγάλα βιοµηχανικά ατυχήµατα  

– ΚΥΑ 5697/590/00 (συµόρφωση µε την Οδηγία Seveso II)  

 

Σύνοψη των κυρίων στόχων περιβαλλοντικής προστασίας που συνδέονται µε 

το ΠΑΑ και τη ΣΠΕ: 

Μετά τα παραπάνω, ως κύριοι στόχοι της ΣΠΕ στον τοµέα του τοπίου και της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς τίθενται οι παρακάτω: 

– Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 

– Προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου (φυτοφράκτες, αναβαθµίδες κ.α.) 

– Συντήρηση της ποικιλίας και µοναδικότητας του τοπίου ως πηγή βιοποικιλότητας 

και αναψυχής  

– Προστασία από φυσικούς κινδύνους (π.χ. κίνδυνος πληµµύρων, πυρκαγιών) 
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3.3 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Η Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης µέσω του ΠΑΑ χαρακτηρίζεται από 

συνοχή και άµεση σύνδεση µε το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για 

την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο εφαρµογής της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. 

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας συνδέεται µε στρατηγικές και 

σχέδια δράσης της ΕΕ και ειδικότερα: 

• Με το 6ο Κοινοτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα δράσης, κυρίως µε την 

επιλογή των µέτρων του Άξονα 2 και του Άξονα 3. Συγκεκριµένα, συνδέεται 

µε την Κοινοτική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα-∆ίκτυο Natura, µε την 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 

πολιτικής των υδάτων, τη στρατηγική για την προστασία του εδάφους, το 

Κοινοτικό πρόγραµµα για τις κλιµατικές αλλαγές και τη στρατηγική για τη 

ρύπανση του αέρα καθώς και µε τη στρατηγική για την χρήση των 

φυτοφαρµάκων µέσω της προώθησης γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων. 

• Με τη δασική στρατηγική της ΕΕ µέσω του Άξονα 2 αλλά και του Άξονα 1 και 

ειδικότερα µέσω της επιλογής µέτρων υποδοµής για την ανάπτυξη της 

δασοκοµίας, καθώς και µε την επιλογή µέτρων για την αειφορική χρήση της 

δασικής γης. 

• Με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή και τρόφιµα, 

κυρίως µέσω του Άξονα 2, αλλά και του Άξονα 1 και ειδικότερα µέσω των 

γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων και των µέτρων παροχής συµβουλών. 

• Με την Καινοτοµία, κυρίως µέσω των Αξόνων 1, 3, και 4, αλλά και µε τον 

Άξονα 2. Αναλυτικότερα: στον Άξονα 1 µε τα µέτρα σε γεωργικές, δασικές 

εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές επιχειρήσεις για την προώθηση της 

καινοτοµίας. Στον Άξονα 2 µε τα µέτρα εισαγωγής καινοτόµων πρακτικών 

διαχείρισης της γης και τέλος, στους Άξονες 3 και 4 µε τα µέτρα για τη 

δηµιουργία µικροεπιχειρήσεων εκτός του πρωτογενή τοµέα και την παροχή 

βασικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές. 

Επιπλέον, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει και προωθεί τους 

στόχους της νέας ΚΑΠ µέσω των µέτρων του Άξονα 1, που αφορούν στην 

προώθηση της εκπαίδευσης / κατάρτισης και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, 
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καθώς και µέσω των µέτρων του Άξονα 2, που αφορούν στην παροχή ενισχύσεων 

σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που τηρούν τα κοινοτικά πρότυπα για την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

Η συµπληρωµατικότητα του ΠΑΑ µε άλλα κοινοτικά χρηµατοδοτικά έχει ως 

ακολούθως: 

Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 

ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιεία 

και οριοθετεί τις παρεµβάσεις µεταξύ των ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ) του ΕΓΤΑΑ και 

του ΕΤΑ. 

Οι παρεµβάσεις που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των αγροτικών 

περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το 

Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η 

προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από 

το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).  

Η θέσπιση των κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων 

που θα χρηµατοδοτηθούν από διαφορετικά Ταµεία αντανακλά τις προτεραιότητες 

των επιµέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, 

αλιευτική πολιτική) το σύνολο των οποίων επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. 

Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος 

των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού 

των πράξεων των Ταµείων το "χωρικό – γεωγραφικό" κριτήριο, καθώς είναι δεδοµένο 

πως οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά 

τις ανάγκες στις δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα 

εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών 

περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. 

Οι δυο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν: 

� Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον 
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� Στα έργα υποδοµής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των 

αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. 

Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται επιπλέον στους ακόλουθους τοµείς 

παρεµβάσεων: 

� ∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο ∆υναµικό 

� Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος 

� Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το 

ΕΓΤΑΑ 

� Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας 

τοπικής στρατηγικής που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ. 

 

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών, 

οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων. 

Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 – 

2013, µε νοµική βάση τα άρθρα 61-64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, "για 

τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)", κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ' 

εαυτή η προσέγγιση Leader. 

Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών 

περιοχών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. Αλιείας 

(ΕΠΑΛ) 2007-2013, κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί αυτή καθ' εαυτή η επιλεχθείσα 

τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή. 

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ), 

κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. 

Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και 

δασοκοµικών προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), οι οποίες αφορούν στην πρώτη 

µεταποίηση ή/και εµπορία προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι της 

Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το 

ΕΓΤΑΑ. Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και τις 
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µεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 

750 υπαλλήλους. 

Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ 

µικρές επιχειρήσεις. 

Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και 

της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεων των πόρων 

του ΕΠΑΛ. 

Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π. 

χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του 

ΕΠΑΛ. 

Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση, από το ΕΤΑ, περιορίζεται σε 

πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις από 250 έως 

750 άτοµα. 

Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά 

από το ΕΤΠΑ. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

4.1.1 Χωρική ανάλυση του Πρωτογενή Τοµέα 

Η έκταση της Ελλάδας ανέρχεται στα 11.925.797 Ha (δεν περιλαµβάνεται η έκταση 

των παραθαλάσσιων υγρών ζωνών και θαλάσσιων υδάτων, η οποία είναι 1.271.090 

Ha). Από αυτή τη συνολική έκταση το 40,9% καλύπτεται από γεωργικές περιοχές, το 

18,9% από δάση, το 37,0% από φυσικές περιοχές, το 2,3% από τεχνητές και το 0,9% 

από εσωτερικά νερά, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 4.1.1-1. 

Πίνακας 4.1.1-1 Κάλυψη γης 

Ταξινόµηση σε επίπεδο 1 Ταξινόµηση σε επίπεδο 2 Έκταση (ha) Ποσοστό 

1.1 Αστική οικοδόµηση 172.284 1,3% 

1.2 
Βιοµηχανικές, εµπορικές ζώνες 
και δίκτυα συγκοινωνιών 53.636 0,4% 

1.3 
Ορυχεία, χώροι απόρριψης 
απορριµµάτων και εργοτάξια 36.009 0,3% 

1 ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1.4 
Τεχνητές, µη γεωργικές ζώνες 
πρασίνου, χώροι αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 8.155 0,1% 

2.1 Αρόσιµη γη 2.140.676 16,2% 

2.2 Μόνιµες καλλιέργειες 750.278 5,7% 

2.3 Βοσκότοποι 67.063 0,5% 
2 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

2.4 Ετερογενείς γεωργικές περιοχές 1.919.969 14,5% 

3.1 ∆άση 2.255.901 17,1% 

3.2 
Συνδυασµοί θαµνώδους και / ή 
ποώδους βλάστησης 4.182.000 31,7% 3 

∆ΑΣΗ ΗΜΙ-ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

3.3 
Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου 
βλάστηση 213.379 1,6% 

4.1 Εσωτερικές υγρές ζώνες 23.108 0,2% 
4 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

4.2 Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες 37.300 0,3% 

5.1 Χερσαία ύδατα 103.339 0,8% 
5 Υ∆ΑΤΑ 

5.2 Θαλάσσια ύδατα 1.233.790 9,3% 

 Σύνολο εκτάσεων   13.196.887 100,0% 

 Κάλυψη γης  Εξαιρούνται (4.2 και 5.2) 11.925.797 90,4% 

Πηγή: CLC 2000 

 

Οι γεωργικές περιοχές, στις οποίες κατοικούν τα 2/3 περίπου του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας, κατανέµονται σε αρόσιµη γη (43,9%), µόνιµες καλλιέργειες 

(15,4%), µόνιµους βοσκότοπους (1,4%) και ετερογενείς γεωργικές περιοχές (39,4%), 

όπως αναπαριστάται στο Σχήµα 4.1.1-1.  
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Φυσικές περιοχές

37,0%

Χερσαία ύδατα

0,9%

Τεχνητές 

περιοχές

2,3%

Γεωργικές 

περιοχές

40,9%

∆άση

18,9%

 

Πηγή: CLC 2000 

Σχήµα 4.1.1-1: Ποσοστιαία κατανοµή εκτάσεων σε βασικές κατηγορίες 

 

Οι γεωργικές περιοχές µπορούν να διακριθούν σε ∆υναµικές Αγροτικές Περιοχές, σε 

Ορεινές – Μειονεκτικές – Προβληµατικές Αγροτικές Περιοχές και σε Νησιωτικές 

Αγροτικές Περιοχές. Αναλυτικότερα:  

∆υναµικές Αγροτικές Περιοχές: Βρίσκονται κυρίως σε πεδινές ζώνες, περιλαµβάνουν 

περίπου 302.000 γεωργικές εκµεταλλεύσεις και δεν παρουσιάζουν στοιχεία 

προβληµατικότητας, σύµφωνα µε τα κριτήρια της ΕΕ. Αποτελούν την καρδιά της 

αγροτικής παραγωγής της χώρας µας καθώς επίσης και των αγροτικών εξαγωγών, 

πλήττονται όµως πολύ περισσότερο από τις µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ (µείωση της 

εξωτερικής προστασίας). 

Στις περιοχές αυτές το ποσοστό αρδευόµενων εδαφών φτάνει το 64,7% έναντι 38,4% 

του µέσου όρου της χώρας. Σε ορισµένες περιπτώσεις η εντατική καλλιέργεια έχει 

δηµιουργήσει περιβαλλοντικά προβλήµατα (υφαλµύρωση, υπεράντληση υδάτων, 

κατάλοιπα λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, εξάντληση εδαφών, κ.ά.).Στις περιοχές 

αυτές παρατηρούνται πιέσεις στο περιβάλλον, µεταξύ άλλων και λόγω  των 

αποβλήτων και των εκποµπών των εντατικών κτηνοτροφικών µονάδων. 

Η γεωργία σε αυτές τις περιοχές ασκείται από "επαγγελµατίες" αγρότες µε υψηλό 

επίπεδο εξειδίκευσης κατά εκµετάλλευση. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι οι αρχηγοί 

των εκµεταλλεύσεων δεν ασκούν πολλές φορές και άλλο επάγγελµα γιατί δεν έχουν 

τόσο υψηλό εισόδηµα όσο θα αναµενόταν, λόγω των εµφανών δαπανών τους. 

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η αγροτική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές θα 

πρέπει να δώσει έµφαση στην ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα αλλά και στην 
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προστασία του περιβάλλοντος από τις χρήσεις της γεωργίας, χωρίς να αποκλείεται 

και η ύπαρξη του πολυλειτουργικού γεωργικού τύπου. 

Ορεινές – Μειονεκτικές – Προβληµατικές Αγροτικές Περιοχές: Οι περιοχές αυτές 

µπορεί να είναι κυρίαρχα ή σηµαντικά αγροτικές, ανάλογα µε την γειτνίασή τους µε 

αστικά κέντρα και την πληθυσµιακή τους πυκνότητα ανά Km2, σύµφωνα µε τον 

ορισµό του ΟΟΣΑ. Από τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις στις περιοχές αυτές, οι 201.000 

εκµεταλλεύσεις εντοπίζονται σε ορεινές αγροτικές περιοχές και οι 147.000 στις 

προβληµατικές αγροτικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε τους όρους 

ορεινές – µειονεκτικές – προβληµατικές περιοχές, για τις οποίες προβλέπονται ειδικά 

µέτρα από την ΚΑΠ που σκοπό τους έχουν να αντισταθµίσουν τις συνέπειες των 

φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών αντιξοοτήτων (µικρότερη βλαστική περίοδος, 

δυσκολία διανοµής προϊόντων, κ.ά.) σε σχέση µε τις πιο προνοµιούχες περιοχές, τις 

δυναµικές. 

Τα ποσοστά άρδευσης είναι πολύ χαµηλότερα από το µέσο όρο της χώρας:19,8% 

για τις ορεινές αγροτικές περιοχές και 29,5% για τις προβληµατικές αγροτικές 

περιοχές έναντι των 38,4% του µέσου όρου. 

Στις ορεινές περιοχές παρατηρείται ένας δυϊσµός τάσεων όσον αφορά την ανάπτυξη 

τους: Η µια συνίσταται στην εγκατάλειψη µεγάλων περιοχών ακόµα και ως περιοχών 

βιώσιµης κατοίκησης και παραγωγής ή στην υποχώρηση των δραστηριοτήτων αυτών 

σε µεγάλο βαθµό. Η δεύτερη τάση συνδέεται µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, την 

αναδυόµενη βιολογική γεωργία, την αντοχή ορισµένων παραδοσιακών προτύπων. 

Η γενικότερη αναπτυξιακή στρατηγική των ορεινών περιοχών είναι κοινή για όλη την 

χώρα, αφού τα προβλήµατα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας και αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και 

κατοίκησης, οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντική εποχικότητα και υποχώρηση, κατά 

βιώσιµο οικονοµικά και περιβαλλοντικά πρότυπο. Η αγροτική ανάπτυξη στοχεύει σε 

ένα πολυλειτουργικό µοντέλο µε έµφαση στην παραγωγή "ειδικών προϊόντων" 

(προϊόντα τοπικά, ειδικού τύπου και τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας, κλπ.) ώστε να 

µην µπορούν να εκτοπισθούν από τα φθηνότερα προϊόντα άλλων περιοχών. Ο 

ρόλος του µάρκετινγκ στην περίπτωση αυτή είναι προφανής. 

Στις προβληµατικές και µειονεκτικές αγροτικές περιοχές παράγεται ποικιλία 

προϊόντων χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, αλλά τόσο η γονιµότητα των εδαφών όσο και 

η απόσταση από αστικά κέντρα δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στα αγροτικά 

εισοδήµατα. Στις περιοχές αυτές θα χρησιµοποιηθεί ένα µίγµα στρατηγικής το οποίο 
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θα περιλαµβάνει µέτρα τόσο για την ενδυνάµωση της γεωργίας όσο και για την 

διατήρηση της ποιοτικής παραδοσιακής και µη ανταγωνιστικής παραγωγής. 

Νησιωτικές Αγροτικές Περιοχές: Χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη τους ποικιλοµορφία 

(µικρά – µεγάλα νησιά, τουριστικά ή λιγότερο τουριστικά, ορεινά – πεδινά). Παρόλα 

αυτά παρουσιάζουν βασικά κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η µεγάλη γενικά 

απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα και συνεπώς το αυξηµένο κόστος µεταφοράς, 

η ευαισθησία στην οικολογική ισορροπία, η σπανιότητα των πόρων, η ανταγωνιστική 

χρήση γης µεταξύ αγροτικής και τουριστικής δραστηριότητας κ.ά. Στις νησιωτικές 

αγροτικές περιοχές βρίσκονται περίπου 168.500 γεωργικές εκµεταλλεύσεις και 

αρδεύεται το 19,8% των εκµεταλλεύσεων.  

Στα παράλια των νησιών έχει αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει µια µετακίνηση πληθυσµού και ένα σχετικά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο 

των κατοίκων. Στο εσωτερικό όµως των νησιών, που δεν έχει αναπτυχθεί ο 

τουρισµός η κατάσταση του αγροτικού χώρου είναι εξαιρετικά προβληµατική.  

Στις περιοχές αυτές παράγεται µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων χαµηλής 

παραγωγικότητας αλλά συνήθως υψηλής ποιότητας, ενώ σε αρκετά νησιά είναι 

ανεπτυγµένη και η κτηνοτροφία νοµαδικού κυρίως χαρακτήρα. Επίσης στα 

περισσότερα νησιά σηµαντικό ρόλο έχει η παράκτια και ποντοπόρα αλιεία.  

Συνεπώς, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη των 

νησιωτικών αγροτικών περιοχών θα πρέπει να προσβλέπουν σε ένα µοντέλο 

Ολοκληρωµένης Αγροτικής Ανάπτυξης συµβατό µε την εν γένει αναπτυξιακή πολιτική 

των περιοχών µε συµπληρωµατικές δράσεις των λοιπών εθνικών πολιτικών και 

χρηµατοδοτικών µέσων. Η γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική του νησιωτικού χώρου 

θα είναι ενιαία ως προς τις αρχές της στρατηγικής αλλά µε διαφοροποιήσεις οι οποίες 

θα λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού ή κάθε κατηγορίας 

νησιών. 
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4.1.2 Παραγωγή στον Πρωτογενή Τοµέα 

Ο πρωτογενής τοµέας στη χώρα µας είχε και εξακολουθεί να έχει σηµαντική θέση 

τόσο σαν τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, όσο και σαν παράγοντας διατήρησης 

της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής για πολλές περιοχές της ελληνικής 

επικράτειας. Εντούτοις η ποιότητα και η καινοτοµία των παραγόµενων αγαθών 

παραµένει χαµηλή. 

Από τον Πίνακα 4.1.2-1 που ακολουθεί γίνεται εύκολα αντιληπτό πως στον 

πρωτογενή τοµέα η σχέση φυτικής και ζωικής παραγωγής είναι υπέρ της φυτικής µε 

αναλογία 3:1 ως προς την αξία των προϊόντων.  

Πίνακας 4.1.2-1: Αξία πρωτογενούς παραγωγής 
ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 
(εκατοµµύρια €) 2003 2004 2005 

ΑΞΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  11.534 12.064 12.217 

ΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.314 8.378 8.455 

ΑΞΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.815 2.877 2.907 

Πηγή: ΕΣΥΕ – ∆/νση Εθνικών Λογαριασµών 

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακας 4.1.2.-2, στη φυτική παραγωγή οι 

καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονται σε 3.425.800 Ha, ενώ παρατηρείται και µια 

σχετική σταθερότητα σε αυτές. Βασικές καλλιέργειες είναι οι Αροτραίες (Σιτάρι 

σκληρό, αραβόσιτος, καπνός, βαµβάκι, ζαχαρότευτλα), οι ∆ενδρώδεις (Ελαιώνες), τα 

Αµπέλια και οι Κηπευτικές. 

Πίνακας 4.1.2-2: Εκτάσεις και γεωργική παραγωγή 
  1971 1981 1991 2001 2002 2003 

Εκτάσεις καλλιεργειών (Ha) 

Σύνολο 3.565.900 3.572.300 3.534.300 3.465.600 3.456.000 3.425.800 

Αροτραίες 2.532.900 2.423.800 2.334.400 2.219.000 2.211.300 2.176.200 

Λαχανικά 114.300 122.100 123.600 116.300 116.100 116.300 

Αµπέλια 219.800 186.400 151.700 132.100 131.500 131.300 

∆ενδρώδεις 698.900 840.000 924.600 998.200 997.100 1.002.000 

Παραγωγή βασικών γεωργικών προϊόντων (1000 τόνους) 

Σιτάρι 1.948 2.932 3.163 2.196 2.076 1.725 

Βαµβάκι 360 385 594 1.355 1.282 1.091 

Καπνός 88 131 173 142 127 127 

Μούστος 456 521 466 421 379 387 

Ελαιόλαδο 186 250 198 435 367 504 

Εσπεριδοειδή 530 995 1.159 1.265 1.435 1.182 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

Όσον αφορά στην κτηνοτροφία και όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.1.2-3, το 

ζωικό κεφάλαιο για το 2001 αποτελείται από Βοοειδή (621 χιλ. κεφάλια), Χοίρους 

(934 χιλ. κεφάλια), Πρόβατα (9.124 χιλ. κεφάλια) και Αίγες (5.662 χιλ. κεφάλια). Τα 
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βασικά προϊόντα που προκύπτουν από την κτηνοτροφική παραγωγή είναι Κρέας, 

Γάλα, Τυρί Σκληρό και Τυρί Μαλακό. Είναι γεγονός πως η ζωική παραγωγή 

παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, είναι λιγότερο αναπτυγµένη σε σχέση µε την 

φυτική παραγωγή και εν γένει ελλειµµατική. Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία, η 

πτηνοτροφία και η χοιροτροφία είναι σχετικά αναπτυγµένες και συνδέονται µε τη 

µεταποίηση. Η αιγοπροβατοτροφία, που στο σύνολό της αφορά σε εκτατική 

κτηνοτροφία και όχι εσταβλισµένη, πάσχει από διαρθρωτικά προβλήµατα στις 

εκµεταλλεύσεις και χρήζει εκσυγχρονισµού.  

Πίνακας 4.1.2-3: Ζωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή 

  1971 1981 1991 2001 2002 2003 

Ζωικό κεφάλαιο (1000 ζώα) 

Βοοειδή 996 831 602 621 626 621 

Χοίροι 504 1.017 986 934 940 934 

Πρόβατα 7.686 8.144 8.692 9.124 9.058 9.000 

Αίγες 4.185 4.526 5.336 5.662 5.669 5.619 

Κυψέλες 
Μελισσών 
(1000 κυψέλες) 982 1.167 1.196 1.294 1.288 1294 

Παραγωγή (1000 τόνους) 

Κρέας 335 508 501 462 466 454 

Γάλα 1.401 1.691 1.805 2.032 1.990 1.986 

Τυρί σκληρό 25 35 38 36 37 36 

Τυρί µαλακό 94 108 117 126 133 127 

Μέλι 9 11 14 15 15 15 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

4.1.3 Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία 

Η βιολογική γεωργία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε κυρίως 

µετά τη δηµιουργία και ψήφιση του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 του Συµβουλίου. Ο 

κανονισµός αυτόςαποτελεί το νοµοθετικό πλαίσιο µε κοινούς κανόνες και πρότυπα 

παραγωγής, τυποποίησης, µεταποίησης, αποθήκευσης και εισαγωγής από τρίτες 

χώρες γεωργικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, και εξασφαλίζει την 

τήρηση των προϋποθέσεων και τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών 

προϊόντων.  

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και των αλλεπάλληλων διατροφικών κρίσεων, 

η αύξηση της βιολογικής γεωργίας είναι ραγδαία. 

Το έτος 2003, οι βιολογικά καλλιεργούµενες εκτάσεις ήταν 38.995 ha, 

παρουσιάζοντας µια µεγάλη αύξηση περί τα 15.347 ha και φτάνοντας σε ποσοστό 

περίπου 1,5% της συνολικά καλλιεργούµενης γης στη χώρα µας  
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Η συνολικά βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση στην Ελλάδα, µαζί µε τους 

βοσκοτόπους κατά το έτος 2004 κάλυπτε 267.159 ha. 

Μόνο µεταξύ των ετών 2001 και 2002 εµφανίστηκε µια µικρή µείωση των 

βιοκαλλιεργητών, αλλά και των συνολικών βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων, οι 

οποίες ελαττώθηκαν κατά 5,1% και αυτό πιθανά οφείλεται σε δυσλειτουργία του 

προγράµµατος οικονοµικών ενισχύσεων από την Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια η 

κατάσταση έχει οµαλοποιηθεί και, όπως αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία 

των τριών συνεχόµενων τελευταίων ετών, οι βιοκαλλιεργητές έχουν αρχίσει να 

εξοικειώνονται µε τη λειτουργία του όλου συστήµατος και τις απαιτήσεις των 

βιολογικών καλλιεργειών. 

Οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και το αντίστοιχο ποσοστό τους 

επί του συνόλου των βιοκαλλιεργειών είναι: 

� Της ελιάς µε ποσοστό 47,5% 

� Των σιτηρών, µε ποσοστό 23% 

� Του αµπελιού, µε ποσοστό 6,1% 

� Των εσπεριδοειδών, µε ποσοστό 3,8% 

Η αύξηση των βιολογικά καλλιεργούµενων εκτάσεων των ανωτέρω κυριότερων 

καλλιεργειών κατά το έτος 2004 σε σχέση µε το 2003 ήταν: 

� Της ελιάς, κατά 48,8%  

� Της αµπελοκαλλιέργειας, κατά 4,3% 

� Των σιτηρών, κατά 98,1% 

Οι εµπλεκόµενοι µε τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία παραγωγοί, µεταποιητές και 

εισαγωγείς, κατά το έτος 2004 έφτασαν τους 9.002 από 6.642 που ήταν το 2003, 

παρουσιάζοντας αύξηση 44,8%. 

Στόχος της Ελλάδας είναι να προωθήσει περαιτέρω την αύξηση των βιολογικά 

καλλιεργούµενων εκτάσεων, για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκε και η ∆/νση Βιολογικής 

Γεωργίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο τέλος του 2003. 

Επιπλέον, η διάδοση της ιδέας µιας γεωργίας απαλλαγµένης από υπολείµµατα 

φυτοφαρµάκων και βελτιωτικών, η οποία βασίζεται σε παραδοσιακές τεχνικές, 

αποτελεί συνολικό κέρδος και αναβάθµιση της ποιότητας και των συνθηκών ζωής 

των ανθρώπων, βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων και προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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Η βιολογική κτηνοτροφία άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα µετά την είσοδο σε 

ισχύ του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1804/99 του Συµβουλίου για τη συµπλήρωση για 

κτηνοτροφικά προϊόντα, του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 περί βιολογικού 

τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 

προϊόντα και στα είδη διατροφής. 

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες 

χώρες, όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιµατικών 

συνθηκών, των πλούσιων φυσικών πόρων των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών και 

της εφαρµογής της εκτατικής κτηνοτροφίας, η οποία µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε 

βιολογική. Η βιολογική κτηνοτροφία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη βιολογική 

γεωργία, επειδή οι διατροφικές ανάγκες των ζώων εκτός από την βόσκηση 

καλύπτονται και µε βιολογικές ζωοτροφές. Το σύστηµα ζώα – φυτά είναι 

αλληλοεξαρτώµενο και η προστασία του έχει ως απώτερο σκοπό την βιώσιµη 

ανάπτυξη.  

Το µεγαλύτερο µερίδιο στη βιολογική εκτροφή κατέχουν οι αίγες µε ποσοστό 49% 

(έτος 2004) και ακολουθούν τα πρόβατα µε ποσοστό 30% (έτος 2004) και τα 

πουλερικά µε ποσοστό 16% (έτος 2004). 

Πάντως ο αριθµός των ζώων που εκτρέφονται σύµφωνα µε τους κανόνες 

παραγωγής του Κανονισµού 2092/91 αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Ετσι, ο 

αριθµός των βιολογικά εκτρεφόµενων αιγών και προβάτων παρουσιάζει αυξητική 

τάση τα τελευταία χρόνια (2002 έως 2004). Η βιολογική κτηνοτροφία εκτός από το 

γεγονός ότι αποτελεί µια µέθοδο παραγωγής βιολογικών προϊόντων ζωικής 

προέλευσης (κρέας, γαλακτοκοµικά προϊόντα, αυγά) και είναι πηγή εισοδήµατος για 

τον Έλληνα κτηνοτρόφο, προστατεύει και το περιβάλλον . 

Η βιολογική γεωργία ξεκίνησε στην Ελλάδα µε σαφείς εξαγωγικές κατευθύνσεις. 

Μέχρι πρόσφατα, ο αριθµός των σηµείων λιανικής πώλησης των εξεταζόµενων 

προϊόντων στην ελληνική αγορά ήταν σχετικά περιορισµένος. Το γεγονός αυτό 

άρχισε να αλλάζει µε τη δραστηριοποίηση µεγάλων αλυσίδων super market, στο 

εµπόριο των βιολογικών τροφίµων. Παράλληλα, θετική εξέλιξη αποτελεί και η 

δηµιουργία αλυσίδων εξειδικευµένων καταστηµάτων που διαθέτουν µόνο βιολογικά 

προϊόντα, καθώς και η δηµιουργία τακτικών λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων. 

Τα εξειδικευµένα καταστήµατα βιολογικών προϊόντων εκτιµάται ότι κάλυψαν 

συνολικά 50% των εγχώριων λιανικών πωλήσεων σε βιολογικά προϊόντα το 2002. 

ειδικότερα, το 30% καλύφθηκε από τα ανεξάρτητα καταστήµατα του κλάδου, το δε 

20% κατέλαβαν οι αλυσίδες εξειδικευµένων καταστηµάτων βιολογικών προϊόντων. 
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Το ποσοστό που κατέλαβαν τα super market αγγίζει το 40%. Τέλος, σχετικά 

περιορισµένες πωλήσεις πραγµατοποιήθηκαν από τις λαϊκές αγορές και τα λοιπά 

κανάλια διάθεσης.  

Η εγχώρια κατανάλωση τυποποιηµένου βιολογικού ελαιολάδου σηµείωσε αύξηση την 

περίοδο 1999-2002 µε µέσο ετήσιο ρυθµό 16,45%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 

µεγαλύτερο µέρος της ελληνικής παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου έχει ως 

προορισµό χώρες του εξωτερικού, στις οποίες κατευθύνθηκε το 71,5% της 

παραγωγής για το 2002. η αγορά κρασιού από βιολογικά σταφύλια για την ίδια 

περίοδο παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 53,74%. Το µεγαλύτερο µέρος της 

ελληνικής παραγωγής του συγκεκριµένου προϊόντος απευθύνεται στην ελληνική 

αγορά. Οι εξαγωγές κάλυψαν µόλις το 19,5% της παραγωγής του 2002. Τέλος, η 

κατανάλωση βιολογικών εσπεριδοειδών παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 

108,01%, ενώ το ποσοστό των εξαγωγών επί της εγχώριας παραγωγής ανήλθε το 

2002 σε 75,0%. 

Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, το σύστηµα πιστοποίησης βιολογικών 

προϊόντων χαρακτηρίζεται σύνθετο, γραφειοκρατικό και υψηλού κόστους για τους 

παραγωγούς. Επιπλέον, τα ποσά των επιδοτήσεων που δίδονται αξιολογούνται 

χαµηλά, ενώ ο ρυθµός διάρκειάς τους (πενταετία) θεωρείται µικρός. Η µη δυνατότητα 

συνέχισης των επιδοτήσεων για τους βιοκαλλιεργητές που συµπληρώνουν πέντε 

χρόνια ένταξης στο πρόγραµµα αυτό, οδηγεί στη στροφή κάποιων εξ αυτών στη 

συµβατική γεωργία, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος 

παραγωγής. 

Η διαφορά τιµών των βιολογικών προϊόντων σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά 

εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 20-100% για τα είδη φυτικής παραγωγής, αλλά στα 

προϊόντα ζωικής παραγωγής µπορεί να φτάσει και το 300%. Οι εκπρόσωποι της 

αγοράς δηλώνουν ότι µια αποδεκτή και ρεαλιστική απόκλιση τιµής για τα βιολογικά 

προϊόντα θα ήταν µεταξύ του 20-30%, σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά.  

Οι προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριµένου κλάδου κρίνονται ευνοϊκές, εφόσον δοθεί 

ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση των καταναλωτών. Επίσης, µεγάλη συµβολή στην 

ανάπτυξη της αγοράς θα έχει περαιτέρω διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στα 

super market. 
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4.1.4 Βιοκαύσιµα 

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιοκαύσιµα συστήνει στα 

κράτη – µέλη την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων σε ποσοστά πολλαπλάσια των 

σηµερινών (οδηγία υποχρεωτικής µίξης βιοκαυσίµων στα ορυκτά καύσιµα σε 

ποσοστό 2% ως το 2005 και 5,75% µε ορίζοντα το 2010). Προτείνεται δηλαδή να 

αξιοποιηθεί η εµπειρία της πιλοτικής εφαρµογής (συµπληρώνει δεκαετία σε Γαλλία, 

Γερµανία, Ισπανία κ.ά.) και να περάσουµε σε µείζονα (για τα δεδοµένα των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας) συµβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο µέχρι το 2010. 

Στην Ελλάδα λόγω του µικρού µεγέθους των εκµεταλλεύσεων δεν εφαρµόστηκε η 

υποχρεωτική αγρανάπαυση µετά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 1992. Έτσι δεν 

δόθηκε η ευκαιρία την δεκαετία του '90 για την πιλοτική ανάπτυξη αλυσίδων 

βιοκαυσίµων. Αντίθετα, στη σηµερινή συγκυρία, η συνέργια της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής πολιτικής µε τη µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δίνουν και 

στη χώρα µας περιθώρια παραγωγής βιοµάζας για ενέργεια. Για µια ακόµα φορά το 

νέο άλµα στην παραγωγή βιοκαυσίµων συµπίπτει µε αναθεώρηση της ΚΑΠ, όπου οι 

ενισχύσεις θα αποσυνδεθούν εκτός από την ποσότητα και από συγκεκριµένη 

καλλιέργεια (στρεµµατική ενίσχυση) ενώ προβλέπεται µικρή πρόσθετη επιδότηση 

(4,5 €/στρέµµα) στις καλλιέργειες για ενεργειακούς σκοπούς για τη συµβολή τους 

στην αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

Είναι γνωστό ότι οι πρώτες µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων στην Ελλάδα 

παράγουν ήδη βιοντήζελ (σε Κιλκίς, Βόλο, Πάτρα, Λαµία) ενώ η βιοµηχανία ζάχαρης 

εν όψει της αλλαγής στο καθεστώς της ΚΟΑ ζάχαρης κινείται προς την κατεύθυνση 

συµπαραγωγής ζάχαρης και καυσίµου αιθανόλης. Σηµειώνεται ότι η Κοινοτική 

Οδηγία για τα Βιοκαύσιµα συστήνει ελάχιστο ποσοστό βιοκαυσίµων στο σύνολο των 

υγρών καυσίµων που καταναλώνονται στη χώρα. Έτσι, η πρώτη µονάδα παραγωγής 

βιοντήζελ που ήδη άρχισε τη λειτουργία της χρησιµοποιεί κατά µεγάλο ποσοστό 

κραµβέλαιο εισαγωγής. Ωστόσο, ο Νόµος 3423/2005 για τα βιοκαύσιµα που 

ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή την αρχή του 2006 δίνει προτεραιότητα στην 

αδειοδότηση µονάδων που θα χρησιµοποιούν εγχώρια πρώτη ύλη. Το ερώτηµα 

λοιπόν είναι κατά πόσο οι ανάγκες των αλυσίδων αυτών θα ικανοποιηθούν από 

εγχώρια παραγόµενη πρώτη ύλη. Το κλειδί για την απάντηση βρίσκεται στο κόστος 

της παραγόµενης ενεργειακής βιοµάζας στη χώρα. Σε ότι αφορά στη χώρα µας η 

ανταγωνιστικότητα ενεργειακών καλλιεργειών όπως ο ηλίανθος για παραγωγή 

βιοντήζελ, και το καλαµπόκι ή το γλυκό σόργο για παραγωγή βιοαιθανόλης, φαίνεται 

να επιτυγχάνεται αν και εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από ειδικές συνθήκες 

(εδαφοκλιµατικά δεδοµένα, δοµές γεωργικών εκµεταλλεύσεων, κλπ.). 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  76 

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

Τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα καλύπτουν 6.651.280 Ha, από 

τα οποία 2.255.901 Ha (17,9%) χαρακτηρίζονται ως δάση, 4.182.000 Ha (31,7%) 

χαρακτηρίζονται ως συνδυασµοί θαµνώδους ή/και ποώδους βλάστησης και 213.379 

Ha (1,6%) χαρακτηρίζονται ως εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου βλάστηση. 

Πίνακας 4.2.1-1: Κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων 
Κατηγορία Συνολική έκταση δασών και 

άλλων δασικών εκτάσεων (Ha) 
Ποσοστό στη 
συνολική έκταση 

∆άση  2.255.901 17,1% 
Συνδυασµοί θαµνώδους και / 
ή ποώδους βλάστησης  

4.182.000 31,7% 

Εκτάσεις µε αραιή ή καθόλου 
βλάστηση 

213.379 1,6% 

Σύνολο δασικών εκτάσεων 6.651.280,00 50,40%% 

Πηγή: CLC 2000 

 

Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων κατά µορφή ιδιοκτησίας 

διακρίνεται σε ∆ηµόσια (74,10%), Κοινοτικά (9%), Ιδιωτικά (6,5%) και Άλλα (10,4%).  

Πίνακας 4.2.1-2: Η κατανοµή των δασών και των άλλων δασικών εκτάσεων 
κατά µορφή ιδιοκτησίας 

Μορφή Ιδιοκτησίας Συνολική έκταση δασών και άλλων 
δασικών εκτάσεων (Ha) 

Ποσοστό % 

∆ηµόσια 4.928.598 74,1% 

Κοινοτικά 598.615 9% 

Ιδιωτικά 432.333 6,5% 

*Άλλα 691.733 10,4% 

Σύνολο 6.651.280 100% 

Πηγή: ∆/νση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων  

* «Άλλα» είναι τα µοναστηριακά και συνιδιόκτητα  

 

Η συµβολή του δασοκοµικού τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας είναι γενικά χαµηλή και 

κυµαίνεται περίπου στο 1,32%. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στο γεγονός ότι τα δάση 

της χώρας µας είναι χαµηλής παραγωγικότητας αφού στο σύνολό τους έχουν 

προστατευτικό χαρακτήρα και αφετέρου στο ότι οι ωφέλειες, που προκύπτουν από 

αυτή τους τη λειτουργία, δεν αποτιµώνται σε χρήµα και δεν καταχωρούνται στους 

εθνικούς πόρους. 

Κατά το έτος 2004 παρήχθησαν από τα µη δηµόσια δάση της χώρας 355.531 m3 

ξυλείας όλων των τύπων (Τεχνική και Βιοµηχανική). 

Υπάρχουν δυο Κρατικά εργοστάσια επεξεργασίας του Ξύλου στην Καλαµπάκα του 

Ν. Τρικάλων και στο Λιτόχωρο του Ν. Πιερίας. Το έτος 2004 επεξεργάστηκαν 5.602 

m3 στρογγυλή ξυλεία. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  77 

Σε επίπεδο Χώρας υπάρχουν 699 ∆ασικές Βιοµηχανίες (απασχολούνται 13.266 

εργαζόµενοι) και περίπου 600 ∆ασικοί Συνεταιρισµοί, που αριθµούν περίπου 20.000 

εγγεγραµµένα µέλη. Οι δασοκτήµονες της χώρας ανέρχονται σε 1.159. 
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4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ 

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 

δασοκοµίας στην Ελλάδα και τις υπάρχουσες αδυναµίες αυτών όπως περιγράφηκαν 

παραπάνω και έχοντας ταυτόχρονα υπόψη της Κοινοτικές Στρατηγικές 

Κατευθυντήριες Γραµµές, διαµορφώνεται η προτεινόµενη Στρατηγική Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Το υπό µελέτη Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από 

τέσσερις βασικούς Άξονες, οι στόχοι των οποίων πραγµατοποιούνται µέσω της 

υλοποίησης επιµέρους µέτρων και δράσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Άξονες 

αυτοί και τα µέτρα που προτείνονται για τον κάθε ένα, ενώ δίνεται µία σύντοµη 

περιγραφή των µέτρων αυτών. Στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος, παρουσιάζεται η 

κατανοµή της ∆ηµόσιας δαπάνης για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

περιόδου 2007-2013,ανά άξονα και ανά µέτρο.  
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1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

1.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Κωδικός Τίτλος Μέτρου Σύντοµη Περιγραφή του Μέτρου 

111 ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και 
ενηµέρωσης 

Το µέτρο αφορά την Επαγγελµατική κατάρτιση–Ενηµέρωση-Πληροφόρηση κατόχων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, µέλη οµάδων–παραγωγών και ατόµων που εµπλέκονται στους τοµείς της 
γεωργίας, των τροφίµων και της δασοκοµίας, ώστε να υπάρξει συνεισφορά στην επίτευξη των 
στόχων: 

• της ορθολογικής διαχείρισης & οργάνωσης  της παραγωγής των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

• της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων σηµαντικής προστιθέµενης αξίας (τρόφιµα) 

• της ενίσχυσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος, µε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας-
εφαρµογή καλλιεργητικών τεχνικών που προωθούν την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη  

• την χρήση ΤΠΕ και διαδικτύου 

• την δυνατότητα πρόσβασης στη µάθηση των αγροτών που κατοικούν σε νησιωτικές, ορεινές 
και αποµακρυσµένες περιοχές και  

• Ίσες ευκαιρίες µάθησης για όλους. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν την υλοποίηση: 

o προγραµµάτων ‘’Επαγγελµατικής Κατάρτισης’’ (µακροχρόνια προγράµµατα 
κατάρτισης διάρκειας 30 έως 150 ωρών) και 

o συναντήσεων ‘’Ενηµέρωσης–Πληροφόρησης’’ (βραχυχρόνιες εκπαιδευτικές 
συναντήσεις, ηµερίδες, συνέδρια κλπ σε συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και 
ερευνητικά κέντρα). 

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών Στόχος του µέτρου είναι η παροχή ειδικών ευεργετηµάτων στους Νέους Γεωργούς (άτοµα κάτω 
των 40 ετών που εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως «αρχηγοί» γεωργικών εκµεταλλεύσεων) 
προκειµένου να διευκολύνει και την αρχική τους εγκατάσταση και τη διαρθρωτική προσαρµογή των 
εκµεταλλεύσεών τους, µετά την αρχική τους εγκατάσταση.  
Η κατάρτιση επιχειρηµατικού σχεδίου είναι το µέσο που θα εξασφαλίζει διαχρονικά την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων της νέας εκµετάλλευσης. Στο σχέδιο δράσης θα περιγράφεται αναλυτικά η 
αρχική κατάσταση της γεωργικής εκµετάλλευσης: µέγεθος σε στρέµµατα, αριθµός ζώων, συνολικό 
µέγεθος της εκµετάλλευσης σε Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), κατεύθυνση της 
εκµετάλλευσης (φυτική, κτηνοτροφική, µικτή), ποιότητα παραγωγής, οικογενειακή και συνολική 
απασχόληση σε ΜΑΕ. Επίσης στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να προσδιορίζεται η µεθοδολογία και 
τα στάδια επίτευξης του στόχου της βιωσιµότητας. 

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση Το µέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των ηλικιωµένων γεωργών να αποχωρήσουν από την 
ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα µε στόχους: 
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Τη διαρθρωτική βελτίωση των εκµεταλλεύσεών τους, κυρίως µέσω: 

• Της εγκατάστασης νέων γεωργών και 

• Της βελτίωσης του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων 

• Τη διασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήµατος στον αποχωρούντα.  
Τοµείς παρέµβασης του µέτρου είναι το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε 
προτεραιότητα στις µη βιώσιµες εκµεταλλεύσεις και στις εκµεταλλεύσεις των οποίων συνολική 
χρησιµοποιούµενη γεωργική γη είναι µικρότερη των 5 Ha. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι αφορούν την ενίσχυση της:  

o Πρόωρης συνταξιοδότησης αρχηγών–γεωργών, και της 
o Πρόωρης συνταξιοδότησης βοηθών–συζύγων 

114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών σε 
γεωργία και δασοκοµία 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη των γεωργών και δασοκαλλιεργητών να κάνουν χρήση 
υπηρεσιών παροχής συµβουλών µε στόχους: 

• Τη διαρκή βελτίωση της τήρησης των κανονιστικών προτύπων 

• Τη βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των γεωργικών και δασικών 
εκµεταλλεύσεων. 

Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 

• Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για τους γεωργούς οι οποίες τουλάχιστον καλύπτουν: 
- τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 

όπως προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα Παραρτήµατα III και IV του Κανονισµού (ΕΚ) 
1782/2003. 

- τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

• Υπηρεσίες παροχής δασοκοµικών συµβουλών οι οποίες τουλάχιστον καλύπτουν: 
- τις κανονιστικές απαιτήσεις για τους όρους που στοχεύουν στην αειφόρο χρήση της δασικής γης. 
- τη συµµόρφωση προς κοινοτικά πρότυπα για συγκεκριµένη δασική επένδυση. 
- τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών 
αντικατάστασης και παροχής συµβουλών 

Με βάση το µέτρο 4.7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ και των ΚΥΑ 303894/11.8.06 δηµιουργήθηκε ένα σύστηµα 
παροχής συµβουλών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 
κεφαλαίου 2 του τίτλου III του Καν. 1782/03.  
Ωστόσο για τις ανάγκες της διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος και κυρίως για την επέκτασή του 
στον δασοκοµικό τοµέα κρίνεται απαραίτητη η παρούσα παρέµβαση. 
Στόχος του µέτρου είναι η δηµιουργία και εγκαθίδρυση συστήµατος στον δασοκοµικό τοµέα καθώς 
και η βελτίωση του υπάρχοντος. 

1.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

121 Εκσυγχρονισµός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

Στόχος του εν λόγω µέτρου είναι: 

• ο εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής επίδοσης 
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των γεωργικών εκµεταλλεύσεων µέσω καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής 
συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών–καινοτοµιών, µε στόχο τη 
στροφή προς την ποιότητα 

• τα βιολογικά προϊόντα και  

• τη διαφοροποίηση εντός ή / και εκτός της εκµετάλλευσης, µεταξύ των άλλων και σε τοµείς 
όπως τα µη εδώδιµα (non - food) και ενεργειακά φυτά και  

• βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκµεταλλεύσεων όσον αφορά: το περιβάλλον, 
την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.  

Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 
o Επενδύσεις στις υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών 

προσώπων. 
o Επενδύσεις στις συνεργαζόµενες  γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 
o Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις νέων γεωργών. 
o Ανειληµµένες υποχρεώσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

• Οι ενισχύσεις των πιο πάνω δράσεων δύναται να δοθούν σε υλικές (πάγια) και άϋλες 
επενδύσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνεται: 
- Βελτίωση της συνολικής επίδοσης της εκµετάλλευσης. 
- Συµµόρφωση µε Κοινοτικά πρότυπα τα οποία εφαρµόζονται στις εν λόγω επενδύσεις. 

122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών Στόχος του µέτρου είναι να στηρίξει τους ιδιοκτήτες δασών και δασικών εκτάσεων για να 
εφαρµόσουν µία πολύ-λειτουργική δασική πολιτική η οποία επικεντρώνεται µεν στην βελτίωση των 
οικονοµικών δεικτών και της ανταγωνιστικότητας αλλά συγχρόνως διατηρεί την βιοποικιλότητα και 
ακολουθεί τις δεσµεύσεις της αειφορικής διαχείρισης. 
Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του µέτρου είναι: 

• Η βελτίωση της οικονοµικής αξίας και της προσπελασιµότητας των δασών  

• Η ανάγκη προστασίας τους από φυσικές και άλλες καταστροφές που υποβαθµίζουν την αξία 
τους.  

• Η αξιοποίησή τους ως φυσικό πόρο και για προστατευτικούς σκοπούς της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας αλλά και για λόγους δασικής αναψυχής. 

Οι κυριότερες δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 

o Κατάλληλες δασοκοµικές επεµβάσεις, βελτίωσης των χαρακτηριστικών λειτουργίας και χρήσης 
των δασών: µε την εισαγωγή νέων δασοπονικών ειδών, δάσωση-αναδάσωση και περίφραξη 
γυµνών χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων, παραγωγή δασικών προϊόντων ή αγαθών και 
υπηρεσιών κλπ. 
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o Έργα κατασκευής και βελτίωσης δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων, 

o Εκτέλεση έργων βελτίωσης των ενδιαιτηµάτων για την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών 
της άγριας πανίδας. 

o Εργασίες για την καταπολέµηση ασθενειών των δασικών ειδών (έλκος καστανιάς, καρκίνος 
κυπαρισσιού κλπ) 

o Η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και οι µελέτες για την υλοποίηση των προαναφερόµενων 
τύπων επενδύσεων 

o Προµήθεια υλικού και εξοπλισµού (φυτευτικού υλικού, σχετικού εξοπλισµού συγκοµιδής και 
καλλιεργητικών φροντίδων, προµήθεια υλικού για βιολογική καταπολέµηση ασθενειών κλπ). 

123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων 

Στόχος του µέτρου είναι: 

• Η βελτίωση στη µεταποίηση και εµπορία των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων µε στόχο: 

� την βελτίωση της αποδοτικότητας στον τοµέα της µεταποίησης 

� την προώθηση της µεταποίησης στην κατεύθυνση της ενίσχυσης ανανεώσιµης ενέργειας 

� την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας και  

� στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,  

• Η επίτευξη υψηλών επιπέδων ποιότητας στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων  

• Η αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων 
ΠΟΠ-ΠΓΕ, µέσω της ανάπτυξης δικτύου µεταποίησης και εµπορίας τους. 

• Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασικών προϊόντων µέσω 
επενδύσεων που αφορούν στην διατήρηση και αύξηση της προµήθειας εγχώριας πρώτης ύλης, 
στον εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών µονάδων µεταποίησης και στην βελτίωση της εµπορίας 
των προϊόντων, µε στόχο:  

� τον εκσυγχρονισµό των µέσων παραγωγής σε όλη την παραγωγική διαδικασία έως και 
την πρωτογενή επεξεργασία των δασοκοµικών προϊόντων 

� της βελτίωσης της ποιότητας των τελικών προϊόντων 

� της διατήρησης και αύξησης των θέσεων απασχόλησης στην δασοπονία, κυρίως σε 
µειονεκτικές περιοχές 

� την αύξηση της δασικής παραγωγής και  

� της επαγγελµατικής ασφάλειας 

• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας και διεύρυνση νέων ευκαιριών εµπορίας για 
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δασικά προϊόντα. 

• Ποιοτική βελτίωση της ξυλώδους παραγωγής και συγκεκριµένα βελτίωση του ποσοστού 
παραγωγής τεχνικής ξυλείας σε σχέση µε την καύσιµη. 

• Προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν την ενίσχυση για:  
o Την προµήθεια εξοπλισµού όπως: υλοτοµικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και 

τεµαχισµού, εργαλεία αποκοµιδής και µεταφοράς δασικών προϊόντων και λοιπά. 
o Τα έργα υποδοµής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προïόντων και υλικών υλοτοµίας 
o Την προστατευτική επεξεργασία–ξήρανση στρογγυλής ξυλείας 
o Την δηµιουργία και εκσυγχρονισµό πολύ µικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας 

ξύλου. 
o Ειδικά για τον εκσυγχρονισµό και τη δηµιουργία µικροµεσαίων επιχειρήσεων δύναται να 

παρέχεται ενίσχυση και για δαπάνες που αφορούν: την προµήθεια του απαραίτητου 
µηχανολογικού υλικού, κατασκευών & εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για την λειτουργία τους.  

124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών 
στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων 
και στο δασοκοµικό τοµέα 

Στόχος του µέτρου είναι: 

• Η αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς µέσα από την επίτευξη καινοτοµιών, νέων 
προϊόντων, νέων διαδικασιών, νέων τεχνολογιών τόσο στον γεωργικό και διατροφικό τοµέα 
όσο και στον δασοκοµικό τοµέα, όπως η στήριξη των παραγωγών, κατόπιν εφαρµογής νέων 
συστηµάτων ποιότητας σε όλη την παραγωγική διαδικασία προκειµένου να καταλήξουν στη 
σήµανση του τελικού προϊόντος. 

• Η ενίσχυση συνεργασιών για την επίτευξη καινοτοµιών, νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών, 
νέων τεχνολογιών, τόσο στον γεωργικό και διατροφικό τοµέα, όσο και στον δασοκοµικό 
τοµέα. 

Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν:  
o Την προώθηση συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και 

τεχνολογιών στον τοµέα: 
- της γεωργίας και δασοκοµίας 
- των τροφίµων καθώς επίσης και  
- της διασφάλισης ποιότητας των αγροτικών προϊόντων,  

o µέσω υλοποίησης πράξεων προπαρασκευής, όπως: 
- τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη προϊόντων, διαδικασιών ή τεχνολογιών και  
- δοκιµές καθώς και υλικές και / ή άυλες επενδύσεις σε σχέση µε τη 

συνεργασία, πριν από τη χρήση των νέων προϊόντων, διαδικασιών και 
τεχνολογιών για εµπορικούς σκοπούς. 

125 Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και την Στόχος του Μέτρου είναι η στήριξη που στοχεύει: 
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προσαρµογή της γεωργίας και της 
δασοκοµίας 

• στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκοµίας και αφορά δράσεις που 
αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και  

• στην προαγωγή της καινοτοµίας, µέσω συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων και στον τοµέα 
της δασοκοµίας. 

Οι κυριότερες δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 
α. στον τοµέα της Γεωργίας: 

o Εγγειοβελτιωτικά Έργα και δράσεις (µελέτες & κατασκευές) 

o Βοσκοτόπια (εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδοµής για την αύξηση της 
παραγωγικότητας τους). 

o Υποδοµές που αφορούν την κατάρτιση και την συνεχή ενηµέρωση και πληροφόρηση των 
αγροτών 

o Εκσυγχρονισµός Εργαστηρίων διασφάλισης της ποιότητας του αγροτοδιατροφικού τοµέα 

o Εκσυγχρονισµός εργαστηρίων στήριξης του πρωτογενή τοµέα 

o ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών υποδοµών 

o Συµπλήρωση Επέκταση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού µε τη ∆ηµιουργία εργαστηρίων 

o Αναδασµοί και αγροτικός εξηλεκτρισµός 
β. στον τοµέα της ∆ασοκοµίας: 

o ∆ηµιουργία δικτύων τηλεθέρµανσης µε χρήση δασικής βιοµάζας σε ορεινούς, 
παραδασόβιους οικισµούς 

o Σύνταξη ∆ασικών χαρτών και πολυθεµατικού δασικού χάρτη µεγάλης ακρίβειας κλίµακας 
1:5.000) όλης της χώρας 

o ∆ηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων προς 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας από το πρωτόκολλο του Κιότο και της Οδηγίας 
2005/166/ΕΚ 

o Βελτίωση της υποδοµής των ∆ηµοσίων ∆ασικών Φυτωρίων 

o Ίδρυση Τράπεζας ∆ασικού Γενετικού Υλικού 

o Ίδρυση και ∆ιαχείριση των σποροπαραγωγών συστάδων και κήπων κλώνων 

o Βελτίωση της υποδοµής της Κεντρικής Αποθήκης–Εκκοκκιστηρίου και εργαστηρίου 
πιστοποίησης του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 

o Έργα βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων σε ∆ηµόσια ∆άση και ∆ασικές Εκτάσεις της χώρας. 
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o ∆ηµιουργία Εθνικού Συστήµατος ∆ασικής Πιστοποίησης 

o ∆ιάνοιξη, Συντήρηση και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκµετάλλευση 
δασών  

126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού 
δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές 
καταστροφές και εισαγωγής των 
κατάλληλων δράσεων πρόληψης 

Το Μέτρο αποσκοπεί: 

• στην επαναφορά της εκµετάλλευσης στην προ της ζηµίας κατάσταση, χωρίς σοβαρές, µη 
αναστρέψιµες επιπτώσεις στο εισόδηµα του γεωργού ή κτηνοτρόφου, καθώς και  

• στην πρόληψη τέτοιων ζηµιών,  
συµβάλλοντας έµµεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 

o Την αποκατάσταση των ζηµιών, µε τη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων, η οποία αφορά 
αναλυτικά και εξειδικευµένα: 

� Φυτικό 
� ζωικό και  
� πάγιο κεφάλαιο (γεωργοκτηνοτροφικά κτίσµατα, θερµοκήπια, µηχανολογικό και 
γεωργικό εξοπλισµό, γεωργικά µηχανήµατα, περιφράξεις, τοίχους αντιστήριξης, 
σωλήνες άρδευσης και µεταφοράς νερού για ύδρευση ζώων, δίκτυα άρδευσης, 
σταφιδόπανα, υποστυλώσεις καλλιεργειών, ζώα, κ.λ.π.).  

1.3 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την 
κοινοτική νοµοθεσία 

Η προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στα κοινοτικά πρότυπα που άπτονται των 
τοµέων: 

� του περιβάλλοντος της ∆ηµόσιας υγείας 
� της υγείας των ζώων και των φυτών 
� της καλής διαβίωσης των ζώων και  
� της ασφάλειας στο χώρο εργασίας  

αποτελεί Κανονιστική υποχρέωση και θα πρέπει να τηρείται από όλους τους γεωργούς. 
Τα πρότυπα αυτά επειδή τις περισσότερες φορές επιβάλλουν στους γεωργούς νέες υποχρεώσεις 
που οδηγούν σε µείωση του εισοδήµατός τους είτε άµεσα είτε µέσω του πρόσθετου κόστους και 
προκειµένου να διευκολυνθούν οι γεωργοί να προχωρήσουν στην ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη προσαρµογή των εκµεταλλεύσεών τους προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου, κρίνεται σκόπιµο µέσω του µέτρου αυτού: 

• να στηριχθεί η προσπάθεια αυτή των γεωργών. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος αφορούν: 

o στη µερική κάλυψη και του διαφυγόντος εισοδήµατος µε στόχο την ταχύτερη εφαρµογή και 
τήρηση των απαιτητικών προτύπων. 

132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη µεθόδων παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
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ποιότητα των τροφίµων ποιότητας των γεωργικών προϊόντων µε στόχους: 

• Την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία 
παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων 

• Την επίτευξη προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή προϊόντα του γεωργικού τοµέα και στη 
βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης τους στην αγορά. 

Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 
o Την στήριξη που θα παρέχεται σε γεωργούς οι οποίοι συµµετέχουν οικειοθελώς σε Εθνικά 

και Κοινοτικά προγράµµατα παραγωγής γεωργικών προϊόντων του Παραρτήµατος I της 
συνθήκης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και 
προώθησης 

Το µέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε οµάδες παραγωγών παραγωγής προϊόντων 
ποιότητας µε στόχους: 

� Την ενηµέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την διαθεσιµότητα και τις προδιαγραφές 
των προϊόντων 

� Την προώθηση των προϊόντων αυτών 
Η στήριξη παρέχεται σε οµάδες παραγωγών παραγωγής προϊόντων ποιότητας των καθεστώτων 
που αναφέρονται στο µέτρο 132. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν:  

o την ενηµέρωση  
o την προώθηση και 
o την διαφήµιση 

σχετικά µε την εφαρµογή του καθεστώτος αυτού. 
Αναλυτικότερα οι ενέργειες αφορούν: 
την εκτύπωση, διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων, αφισών  
τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ,  
την δηµιουργία ιστοσελίδων και ενηµερωτικών ταινιών (video, cd, dvd) 
την διοργάνωση, συµµετοχή συνεδρίων, πανελλήνιων εκθέσεων προϊόντων ποιότητας και 
συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις 
την οργάνωση επισκέψεων στις µονάδες παραγωγής, µαθητών σπουδαστών, οµάδων 
καταναλωτών κ.τ.λ. 
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ΑΞΟΝΑΣ 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

2.1 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ 

Κωδικός Τίτλος Μέτρου Σύντοµη Περιγραφή του Μέτρου 

211 Ενισχύσεις για φυσικά 
µειονεκτήµατα σε 
ορεινές περιοχές 

Το µέτρο, µέσω της αντιστάθµισης των απωλειών εισοδήµατος και πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών 
µειονεκτηµάτων, αποσκοπεί να ενθαρρύνει την συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές περιοχές µε 
στόχους: 

• την προστασία του περιβάλλοντος µέσω: 
της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του 
της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστηµάτων 

• την διατήρηση, σε συνδυασµό και µε άλλα µέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσµού στις περιοχές αυτές. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 
o Το τµήµα των οικογενειακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής) που χρησιµοποιούν 

τουλάχιστον 2 Ha γεωργικής γης εντός των ορίων των περιοχών παρέµβασης. 
Πεδίο εφαρµογής αφορούν ∆ηµοτικά ή Κοινοτικά διαµερίσµατα ή οικισµοί που περιλαµβάνονται στον πίνακα των 
ορεινών (3.3) περιοχών της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

212 Ενισχύσεις στους 
γεωργούς περιοχών µε 
µειονεκτήµατα, εκτός 
των ορεινών περιοχών 

Το µέτρο, µέσω της αντιστάθµισης των απωλειών εισοδήµατος και πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών 
µειονεκτηµάτων, αποσκοπεί να ενθαρρύνει την συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις µειονεκτικές περιοχές µε 
στόχους: 

• την προστασία του περιβάλλοντος µέσω: 
της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του 
της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστηµάτων 

• την διατήρηση, σε συνδυασµό και µε άλλα µέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσµού στις περιοχές αυτές. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 
o Το τµήµα των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων (φυτικής και ζωικής παραγωγής), που βρίσκεται εντός των ορίων 

των περιοχών παρέµβασης, εφόσον το χρησιµοποιούµενο τµήµα έχει µέγεθος τουλάχιστον 2 Ha γεωργικής γης. 
Γεωγραφικό πεδίο (περιοχές παρέµβασης) αφορούν: 
Οι περιοχές (ζώνες) όπως περιλαµβάνονται στον κατάλογο της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει µε τις ενδείξεις «πίνακας µειονεκτικών περιοχών (3/4)» και «πίνακας µειονεκτικών περιοχών (3/5)». 

213 Ενισχύσεις Natura 
2000 και ενισχύσεις 
που συνδέονται µε την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ 

 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές Στόχος των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων είναι η στήριξη µεθόδων γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν: 
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ενισχύσεις � στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων (έδαφος, νερό, αέρα ) 
� στη διατήρηση της βιοποικιλότητας ιδίως των γενετικών πόρων 
� στη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. 

Οι στόχοι αυτοί ενδυναµώνονται από τα λοιπά µέτρα του Άξονα 2 . 
Ο στόχος θα επιτευχθεί µε τη συνέχιση εφαρµογής των παλαιών µέτρων (δηλαδή των µέτρων που εφαρµόσθηκαν την 
Γ΄ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του ΕΠΑΑ) µε την θεσµοθέτηση νέων στο πλαίσιο του Καν. 1698/05 καθώς 
επίσης όπου απαιτείται ενδυνάµωσή τους µε την προώθηση καθεστώτος ενίσχυσης µη παραγωγικών δαπανών. 
Το πεδίο εφαρµογής ορίζεται κατά περίπτωση της δράσης. 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν την: 

o Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 

o Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και υγροτοπικών συστηµάτων 

o Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας 

o ∆ιατήρηση αποκατάσταση φυτοφρακτών 

o ∆ιατήρηση–αποκατάσταση αναβαθµίδων 

o Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας 

o ∆ιατήρηση παραδοσιακού αµπελώνα Ν. ΘΗΡΑΣ 

o ∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων 

o ∆ιατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 

o ∆ιατήρηση φυτογενετικών πόρων στη γεωργία 

o Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής 

o Μακροχρόνια παύση της εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών  

o Συστήµατα ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή βάµβακος και καπνού 

o Μετατροπή αρόσιµων εκτάσεων σε εκτατικούς βοσκότοπους 

o Στήριξη για την παραγωγή και χρησιµοποίηση ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου 

215 Ενισχύσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων 

Στόχος του µέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. 

216 Υποστήριξη για µη 
παραγωγικές 
επενδύσεις  

Οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο παρόν µέτρο αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργών να πραγµατοποιήσουν 
µη παραγωγικές δαπάνες που συνδέονται µε τις δεσµεύσεις των παρεµβάσεων του Μέτρου 214 µε στόχο τη 
µεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτελέσµατος. 
 
Η εξειδίκευση του στόχου γίνεται κατά περίπτωση δράσης. 
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Με τον όρο µη παραγωγικές επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις που δεν οδηγούν σε σηµαντική αύξηση της αξίας ή 
αποδοτικότητας της εκµετάλλευσης. 
Με βάση τον ανωτέρω ορισµό µπορούν οι κατωτέρω παρεµβάσεις να χαρακτηρισθούν µη παραγωγικές επενδύσεις 
και να αποτελέσουν τα επιµέρους µέτρα, µε τις αντίστοιχες δράσεις, του παρόντος. 

1. ∆απάνες ειδικού εξοπλισµού για τη βιολογική παραγωγή 

2. Αντικατάσταση συµβατικών µεθόδων άρδευσης 

3. Μετεγκατάσταση πτηνο–κτηνοτροφικών µονάδων και της διαχείρισης αποβλήτων 

4. Επενδύσεις για προστασία της άγριας ζωής 

5. Ανακατασκευή αναβαθµίδων σε γεωργικές εκτάσεις 

6. Επαναδηµιουργία φυτοφρακτών 

2.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ 

221 Πρώτη δάσωση 
γεωργικής γης 

Το µέτρο αποσκοπεί στην επέκταση και βελτίωση των ∆ασικών πόρων, µέσω της στήριξης της πρώτης ∆άσωσης 
γεωργικών γαιών, µε στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και ιδίως: 

� την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας 
� τη διατήρηση της βιοποικιλότητας  
� την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 

 
Οι δράσεις µέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι αφορούν: 
o τη συνέχιση εφαρµογής του παλαιού µέτρου και  
o την καθιέρωση νέου. 
Περιοχές παρέµβασης:  
Ως περιοχές παρέµβασης θα είναι όλη η χώρα µε προτεραιότητα: 
τις επικλινείς εκτάσεις, ιδίως αυτές που βρίσκονται σε ζώνες έντονης αιολικής και υδατικής διάβρωσης 
τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός των λεκανών απορροής και 
εκτάσεις µε παθογενή εδάφη 
Με τοµείς παρέµβασης: 
Το σύνολο των γεωργικών γαιών µε προτεραιότητα: 
τις αρόσιµες γαίες, και 
τις µόνιµες φυτείες που τελούν υπό καθεστώς διαρθρωτικών µεταβολών 

222 Πρώτη εγκατάσταση 
γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων σε 
γεωργική γη 

Στόχος του µέτρου αποτελεί: 

• η υποστήριξη της εγκατάστασης των αγροδασοκοµικών συστηµάτων για την υψηλή οικολογική και κοινωνική 
τους αξία  

• µε το συνδυασµό συστηµάτων εκτατικής γεωργίας και δασοκοµίας, που έχουν ως στόχο την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων.  
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• Η προστασία των παραδοσιακών αγροδασικών συστηµάτων για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των 
εδαφών, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου καθώς και για την εξασφάλιση οικονοµικής στήριξης 
του πληθυσµού της υπαίθρου που δραστηριοποιείται στον ηµιορεινό και ορεινό χώρο.  

• Επίσης, κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία νέων συστηµάτων που να µπορούν να συνδυάσουν δασική και 
γεωργική παραγωγή και να καταστούν οικονοµικά βιώσιµα. 

 
Το µέτρο θα εφαρµοστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, δηλαδή στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, 
Μακεδονία και Θράκη, µε έµφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν εκτεταµένες µονοκαλλιέργειες γεωργικών φυτών ή 
όπου υπάρχουν σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

223 Πρώτη δάσωση µη 
γεωργικών γαιών 

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: 

• Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 

• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

• Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 

• Την εξασφάλιση οικονοµικής στήριξης του πληθυσµού της υπαίθρου που δραστηριοποιείται στον ηµιορεινό και 
ορεινό χώρο 

• Την προστασία αγροδασικού τοπίου 

• Την προστασία του εδάφους 

• Την προστασία του νερού 
 

Γεωγραφικό πεδίο (περιοχές παρέµβασης) εφαρµογής σε όλη τη χώρα, αποτελούν κατά προτεραιότητα: 
� Περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί υψηλού ή µέσου κινδύνου για πυρκαγιές 
� Οι επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές αιολικής ή υδατικής διάβρωσης 
Με τοµείς παρέµβασης το σύνολο των µη γεωργικών γαιών.  
 
Η στήριξη καλύπτει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: 

o ∆απάνες πρώτης εγκατάστασης για το σύνολο των επιλέξιµων µη γεωργικών γαιών και δικαιούχων 
o ∆απάνες συντήρησης µόνο για τις µη γεωργικές γαίες που προέκυψαν από εγκατάλειψη της γεωργικής 

δραστηριότητας (αρόσιµες γαίες, βοσκότοποι, µόνιµες φυτείες) και  
o για όλους τους δικαιούχους πλην των ∆ηµόσιων αρχών. 
o Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών για την παραγωγή τρούφας (εγκατάσταση φυτειών τρουφοκαλλιέργειας) 

224 Ενισχύσεις Natura 
2000 

Στόχος του µέτρου αποτελεί: 

• η διαφύλαξη, συντήρηση και αποκατάσταση µιας επαρκούς ποικιλίας και επιφανείας βιοτόπων και οικοτόπων 
για όλα τα είδη της άγριας πτηνοπανίδας και  

• η διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών φωλεοποίησης και αναπαραγωγής των ειδών του Παραρτήµατος Ι της 
Οδηγίας 79/409/ ΕΟΚ. 
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• Η στήριξη ετησίως και ανά εκτάριο δάσους σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις τους, για να αντισταθµίσει το 
κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα εξαιτίας των περιορισµών στη χρήση των δασών και άλλων δασικών 
εκτάσεων, που οφείλονται στην εφαρµογή των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ στη συγκεκριµένη 
περιοχή. 

Το µέτρο θα εφαρµοσθεί σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαµβάνονται στο δίκτυο Νatura 2000 (Τόποι 
Κοινοτικής Σηµασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας),στα πλαίσια εφαρµογής των σχετικών 
διατάξεων των Οδηγιών 79 / 409 /EOK και 92 /43 / EOK. 

225 ∆ασοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις 

Στόχος του µέτρου αποτελεί: 

• η αύξηση της βιοποικιλότητας 

• η διαφύλαξη των υψηλής αξίας ιδιωτικών δασικών οικοσυστηµάτων και  

• η ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των ιδιωτικών δασών (προστασία των εδαφών από διάβρωση, διατήρηση 
των υδατικών πόρων, προστασία των ειδών της άγριας ζωής), µέσω εθελοντικών δεσµεύσεων που 
αναλαµβάνουν οι ιδιοκτήτες δασών ή ενώσεις τους, καθώς και οι δήµοι και κοινότητες ή ενώσεις που είναι 
ιδιοκτήτες δασών και δασικών εκτάσεων και µισθωτές των ιδιόκτητων αυτών εκτάσεων. 

Πεδίο εφαρµογής αποτελούν οι ιδιωτικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σε όλη την χώρα. 
 
Ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις θα είναι επιλέξιµες για ενίσχυση: 

o ∆ιατήρηση του ξυλώδους αποθέµατος ολόκληρων συστάδων ή µέρους αυτών σε παραγωγικά δάση. 
o ∆ιασφάλιση των διαδρόµων επικοινωνίας (corridors) των ειδών της άγριας πανίδας 
o Η διαχείριση των παρόχθιων οικοσυστηµάτων και των υγροτόπων 
o Επισήµανση, καταγραφή και προστασία φωλιών προστατευόµενων ειδών της άγριας πτηνοπανίδας σε 

περιοχές που έχουν καταγραφεί σαν σηµαντικές για την διατήρηση της άγριας πτηνοπανίδας 
o Να παραµείνει ένας ικανός αριθµός κακόµορφων, κατακειµένων δένδρων και υπερώριµων ατόµων. 

226 Αποκατάσταση του 
δασοκοµικού 
δυναµικού και 
εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης 

Στόχος του µέτρου αποτελεί: 

• Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δηµόσιων δασών και δασικών 
εκτάσεων και της πρόσβασης των πυροσβεστικών οχηµάτων για την αντιµετώπιση πυρκαγιών και  

• η εισαγωγή των κατάλληλων και απαραίτητων δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης δασών και δασικών 
εκτάσεων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και των επιπτώσεων πυρκαγιών επί των δηµοσίων δασών και 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεων της χώρας  

• µέσω των οποίων εµµέσως διασφαλίζονται και τα ακόλουθα: 

• Προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας . 

• Αύξηση της βιοποικιλότητας 

• Η υδατική ισορροπία – λεκάνες απορροής 

• Πρόληψη φυσικών κινδύνων (πυρκαγιές, πληµµύρες, διάβρωση εδάφους) 
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• Άµβλυνση κλιµατικών αλλαγών (φαινόµενο θερµοκηπίου). 
 
Επιλέξιµες ∆ράσεις του µέτρου αυτού αποτελούν: 
o ∆ιάνοιξη αντιπυρικών δασικών δρόµων, σε δάση όπου η προσέγγιση των πυροσβεστικών µέσων δεν είναι 

δυνατή λόγω έλλειψης οδικού δικτύου, καθώς και χωµατόδροµων και µονοπατιών µε σκοπό την βελτίωση 
δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας.  

o Έργα αποκατάστασης (αναδάσωση) δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως 
από πυρκαγιές. 

o Μικρά τεχνικά έργα (οχετοί, κλπ) και εργασίες για την βελτίωση και αποκατάσταση της βατότητας των δασικών 
δρόµων αντιπυρικής προστασίας 

o Κατασκευή σηµείων υδροδότησης (υδατοδεξαµενές, υδροµαστεύσεις, κλπ),  
o ∆ιάνοιξη νέων αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση των υφιστάµενων. 
o Καθαρισµοί παρεδάφιας βλάστησης κατά µήκος δασικών δρόµων και άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου. 
o Έργα προληπτικής δασοκοµίας  
o Καλλιεργητικές επεµβάσεις (υλοτοµίες, κλπ) σε δάση κωνοφόρων για την αποµάκρυνση εύφλεκτης βιοµάζας για 

λόγους προστασίας από δασικές πυρκαγιές. 
o Κατασκευή και βελτίωση µονίµων συστηµάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών (παρατηρητήρια, καινοτόµα 

συστήµατα ανίχνευσης–εντοπισµού-παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών και έγκαιρης ειδοποίησης, βελτιώσεις 
υποδοµής και υλικοτεχνικού επικοινωνιακού εξοπλισµού, κλπ ) 

o Προµήθεια υλικών επικοινωνίας (ασύρµατοι, ραδιοζεύξεις, κλπ). 
Συµπληρωµατικές δράσεις του µέτρου αποτελούν: 

o Αντιµετώπιση της ασθένειας του µεταχρωµατικού έλκους του πλατάνου-λήψη προληπτικών 
φυτοπροστατευτικών µέτρων 

o Εκπόνηση µελετών και εκτέλεση των προβλεπόµενων από αυτές µικρών έργων για την καταπολέµηση της 
ασθένειας του έλκους της καστανιάς 

o Ορεινά Υδρονοµικά έργα για τη διαχείριση των υδάτων (Φυτοτεχνικά και Τεχνικά) 
 

227 Υποστήριξη για µη 
παραγωγικές 
επενδύσεις 

Στόχος του µέτρου αποτελεί: 

• Η δηµιουργία χώρων διηµέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις και στα 
«περιαστικά» δάση µε σκοπό την : 

� Βελτίωση του κοινωνικού ρόλου των δηµοσίων δασών και των δασικών εκτάσεων.  

� ∆ιευκόλυνση των επισκεπτών για να απολαύσουν το φυσικό περιβάλλον. 

� Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση. 
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� Βελτίωση του κοινωνικού και οικονοµικού επιπέδου των κατοίκων των περιοχών. 
Επιλέξιµες δράσεις του µέτρου αποτελούν: 

o Έργα ∆ασικής Αναψυχής  

o Αισθητική βελτίωση της βλάστησης και του συνόλου του φυσικού τοπίου µε τους κατάλληλους 
δασοκοµικούς χειρισµούς. 

Κατασκευή έργων υποδοµής (υδροδότηση, τοίχοι αντιστήριξης, πυροσβεστικές φωλιές, υδροµάστευση πηγών κλπ ). 
Υποδοµή για την ανάπτυξη χώρων δασικής αναψυχής, χώρων θέας, χώρων παρόδιας αναψυχής κλπ 
Έργα παρουσίασης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
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ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

3.1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Τίτλος Μέτρου Σύντοµη Περιγραφή του Μέτρου 

311 ∆ιαφοροποίηση προς 
µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

Στόχος του Μέτρου είναι: 

• η παροχή δυνατοτήτων δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων για 
τη µείωση της υποαπασχόλησης στον γεωργικό τοµέα,  

• τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών 

• τη βελτίωση εισοδηµάτων και  

• τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο.  
Το Μέτρο περιλαµβάνει την ενίσχυση επενδύσεων από µέλη του αγροτικού νοικοκυριού, οι οποίες διαφοροποιούν τις 
δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται µε τη γεωργία (αγροτικός τουρισµός, βιοτεχνία κ.λ.π.). 
 
Οι περιοχές εφαρµογής θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές. 
 
Στο πλαίσιο του µέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις: 

o Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης και χώρων εστίασης 

o Επισκέψιµα αγροκτήµατα.  

o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου  

o Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες  

o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών  

o Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

o Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται 
από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.). 

312 Στήριξη της 
δηµιουργίας και 
ανάπτυξη 
επιχειρήσεων 

Στόχος του Μέτρου είναι: 

• η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε διάφορους τοµείς της 
τοπικής οικονοµίας 

• η δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τοµέα, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο, µε παράλληλη 
ενδυνάµωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονοµία. 

Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης µε το χαρακτήρα της µικροπεριφέρειας 
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προγραµµατισµού. Οι περιοχές εφαρµογής θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές. 
Περιλαµβάνεται η στήριξη πολύ µικρών επιχειρήσεων, εκτός αυτών που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες.  

313 Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

Στόχοι του µέτρου είναι: 

• η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος 

• η ενίσχυση της απασχόλησης 

• η αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών παρέµβασης 

• η συµβολή στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου 

• η προβολή-προώθηση, καθώς και η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
παράδοσης της υπαίθρου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των περιοχών. 

 
Το Μέτρο θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικά οριοθετηµένες περιοχές παρέµβασης µε το χαρακτήρα της µικροπεριφέρειας 
προγραµµατισµού. Οι περιοχές εφαρµογής θα είναι κυρίως ορεινές και µειονεκτικές. 
Οι δράσεις εφαρµογής του µέτρου αποτελούν:  
α) Παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα (µικρά δηµόσια έργα): 

o Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης  

o Υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή 
του πολιτισµού  

β) Παρεµβάσεις ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 

o Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης & χώρων εστίασης και αναψυχής  

o Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται 
από την νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακή, αιολική ενέργεια κ.λ.π.). 

o Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισµού.  

o Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού, (εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές 
µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης κλπ) 

 

3.2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

321 Βασικές υπηρεσίες για 
την οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό 

Στόχοι του Μέτρου είναι:  

• η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσµού. 

• η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσµό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται 
άµεσα µε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και 
την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας των περιοχών παρέµβασης. 

Αφορά παρεµβάσεις δηµιουργίας βασικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πολιτισµού και 
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αναψυχής, που αφορούν ένα χωριό ή οµάδα χωριών και τη συναφή µικρής κλίµακας υποδοµή. 
 
Ως ενδεικτικές δράσεις αναφέρονται: 

o Έργα υποδοµής µικρής κλίµακας  

o Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία–συλλογές-εκθετήρια κλπ  

o Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς–στήριξη 
πολιτιστικών φορέων για µικρής κλίµακας υποδοµή, προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ. 

322 Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη των χώρων 

Στόχος του µέτρου είναι: 

• η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, 
καθώς και 

• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  
 

Οι δράσεις δε θα έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα, αλλά θα αφορούν συνολικές παρεµβάσεις που θα αποσκοπούν 
τεκµηριωµένα: 
o στη διατήρηση της παραδοσιακής εικόνας των οικισµών 
o την τοπική αρχιτεκτονική και την αγροτική κληρονοµιά και  
o σε πλήρη συµβατότητα µε την προώθηση του στόχου της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. 

323 ∆ιατήρηση και 
αναβάθµιση της 
αγροτικής κληρονοµιάς 

Στόχος του µέτρου είναι: 

• η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, καθώς και  

• των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της υπαίθρου. 
 

Ενδεικτικές δράσεις είναι: 

o ∆ράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

o Παρεµβάσεις σχετικές µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της φυσικής κληρονοµιάς 

o Παρεµβάσεις σχετικές µε την ανάπτυξη τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας 

o Παρεµβάσεις που συνδέονται µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των χωριών (γεφύρια, µύλοι κλπ.) και το τοπίο της υπαίθρου (π.χ. 
αναβαθµίδες κ.λ.π.).  

3.4 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, 
εµψύχωση και 
εφαρµογή 

Στόχος του µέτρου είναι: 

• η αναβάθµιση της παρεχόµενης υποστήριξης στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, και ιδιαίτερα σε 
αυτούς των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, για την ορθή υλοποίηση των επιµέρους έργων των περιοχών 
αυτών, και 
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• η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των 
τοπικών εταιρικών σχέσεων.  

Για την πραγµατοποίηση των δράσεων επίτευξης των στόχων αυτών θα πρέπει οι φορείς που θα βρίσκονται σε 
άµεση επαφή µε τον πληθυσµό της περιοχής παρέµβασης να στελεχώνονται µε ικανό αριθµό διοικητικού και 
επιστηµονικού προσωπικού. 
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Κωδικός Τίτλος Μέτρου Σύντοµη Περιγραφή του Μέτρου 

411 Ανταγωνιστικότητα Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και 
δασοκοµικών προϊόντων. 
Ειδικότερα, ενισχύεται: 

• η στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης / εµπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτηµα 1 της Συνθήκης, 
εξαιρουµένων των αλιευτικών προϊόντων (κωδικός Μέτρου 123). 

Τα ανωτέρω αφορούν µόνο: 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. 

412 Περιβάλλον / διαχείριση 
γης 

 

413 Ποιότητα ζωής Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που προβλέπονται στα Μέτρα 311, 312, 313, 321, 322, 323 του Άξονα 3, σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις υλοποίησης που περιγράφονται στα αντίστοιχα Τεχνικά ∆ελτία. 

4.2 ∆ΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

42 Εφαρµογή 
προγραµµάτων 
διατοπικής και 
διεθνικής συνεργασίας  

Τα σχέδια συνεργασιών εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ειδικότερα, µε την εφαρµογή σχεδίων συνεργασίας επιδιώκεται η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή 
εµπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονοµικοί κ.λ.π.), καθώς και η αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας για την περιοχή. 
Πεδίο εφαρµογής των δράσεων του µέτρου αποτελεί: 

o Η ∆ιατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρµογή κοινής δράσης.  
o Η ∆ιακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία µεταξύ περιοχών της Χώρας µε περιοχές άλλων κρατών µελών ή 

τρίτων χωρών για την εφαρµογή κοινής δράσης. 

4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

43 Λειτουργία της οµάδας 
τοπικής δράσης, 
απόκτηση δεξιοτήτων 
και εµψύχωση της 
περιοχής 

∆ράσεις του µέτρου αποτελούν οι ενέργειες και αντίστοιχες δαπάνες µε στόχο τη στήριξη των Φορέων σχεδιασµού και 
υλοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής (των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης). Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται: 

o δαπάνες για τη στελέχωση, τις µετακινήσεις, τα λειτουργικά έξοδα, τον εξοπλισµό και τη µηχανοργάνωση της 
Οµάδας.  

o η εκπόνηση µελετών για τις περιοχές εφαρµογής  

o ενέργειες πληροφόρησης για την περιοχή παρέµβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική. 

o ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 

o Κατάρτιση ατόµων µε ηγετικό ρόλο  
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Η προετοιµασία του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης αποτέλεσε µια µακρά 

διαδικασία. Στόχος ήταν ο προσδιορισµός εκείνης της προσέγγισης που θα 

εξασφάλιζε την κατανοµή των πιστώσεων µε το βέλτιστο αποτέλεσµα για την 

αγροτική ανάπτυξη αλλά και το περιβάλλον, καθώς αυτό αποτελεί βασική συνιστώσα 

και στόχο του προγράµµατος. Οπως είναι φυσικό, κατά τη διαδικασία αυτών των 

προσεγγίσεων εξετάστηκαν από το Υπουργείο διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες, 

κάθε µια από τις οποίες κατέληγε σε διαφορετικό λίγο ή πολύ Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ανάλογα µε τους άξονες ανάπτυξης που επιλέγονταν ή µε τη σύνθεση 

και τη βαρύτητα των µέτρων κάθε άξονα. Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις, µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε τρεις κύριες εναλλακτικές, την Α0, Α1 και Α2, όπως εξετάζονται 

αναλυτικά στη συνέχεια και αξιολογούνται στην παρούσα µελέτη από πλευράς 

περιβαλλοντικής απόδοσης της κάθε µιας.  

Ως Α0 συµβολίζεται η µηδενική λύση, δηλαδή η λύση που δεν προβλέπει κανένα 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και που ουσιαστικά ισοδυναµεί µε τη µη 

ενίσχυση, δηλαδή µε τη φυσική εξέλιξη του πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα. Ως Α1 

συµβολίζεται η προτεινόµενη λύση, δηλαδή το προτεινόµενο πρόγραµµα µε τους 

άξονες και τα µέτρα που περιλαµβάνει. Τέλος, ως Α2 συµβολίζεται µια εναλλακτική 

δυνατότητα του ΠΑΑ, η οποία περιλαµβάνει αρκετές διαφοροποιήσεις σε µέτρα του 

προγράµµατος σε σχέση µε το προτεινόµενο, ενώ δίνει διαφορετική βαρύτητα σε 

διάφορες ενισχύσεις.  

Στον Πίνακα 5.1.1-1 αναφέρονται συνοπτικά οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν. 

Πίνακας 5.1.1-1 Εναλλακτικές λύσεις 

Εναλλακτική Λύση Περιγραφή Παρατηρήσεις 

Α0 Κανένα Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης Μηδενική λύση 

Α1 Προτεινόµενο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Προτεινόµενη 

λύση 

Α2 Εναλλακτικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Εναλλακτική 
δυνατότητα 

 

5.1 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Α0 

Η µηδενική λύση ισοδυναµεί µε τη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης και την 

παραίτηση από την προώθηση του ΠΑΑ. Η λύση αυτή δεν εξυπηρετεί την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική ούτε τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους σχετικά µε την 

αγροτική εξέλιξη. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοκοµία αφήνονται στη φυσική 

τους εξέλιξη, δεν προωθείται ο εκσυγχρονισµός, η αναδιάρθρωση, η ποιότητα της 
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παραγωγής, η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, η αειφορική χρήση, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές κ.α. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα ο πρωτογενής 

τοµέας είναι αποτέλεσµα ενισχύσεων από προηγούµενα προγράµµατα αγροτικής 

ανάπτυξης. Η µηδενική λοιπόν λύση δεν ισοδυναµεί µόνο µε στασιµότητα της 

αγροτικής κατάστασης, αλλά ίσως ακόµα µε υποβάθµιση αυτής σε σχέση µε τα 

τελευταία χρόνια κατά τα οποία υπήρχε µια σηµαντική ενίσχυση της γεωργικής 

δραστηριότητας. Οµως η υποβάθµιση της αγροτικής κατάστασης θα προκαλούσε 

υποβάθµιση και του περιβάλλοντος συνολικά, όπως φάνηκε από τα προβλήµατα 

που επισηµάνθηκαν στο κεφάλαιο 4 ανά περιβαλλοντική παράµετρο, και που 

οφείλονται εν µέρει και στη µέχρι σήµερα µορφή ανάπτυξης της αγροτικής 

οικονοµίας. Συνεπώς η µηδενική λύση Α0 δεν είναι µια φιλοπεριβαλλοντική λύση. 

 

5.2 ΚΥΡΙΑ ΛΥΣΗ Α1 (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) 

Η λύση αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο. Πρόκειται για την 

προτεινόµενη λύση η οποία περιλαµβάνει τέσσερις άξονες, οι οποίοι δοµούνται από 

επιµέρους µέτρα. Με τη λύση αυτή δίνεται µια συγκεκριµένη βαρύτητα σε κάθε µέτρο. 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις αναλυτικότερα, πάντα σε επίπεδο ανάλυσης 

στρατηγικής, παρατίθενται σε επόµενο κεφάλαιο. 

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος της παρούσας µελέτης, παρουσιάζεται η κατανοµή 

της δηµόσιας δαπάνης και της βαρύτητας ανά άξονα και ανά µέτρο του 

Προγράµµατος 2007-2013. 

 

5.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2 

Το Εναλλακτικό Πρόγραµµα Α2 έχει ως βάση το πρόγραµµα της λύσης Α1, αλλά 

µε διαφοροποίηση των µέτρων των αξόνων και της κατανοµής των πιστώσεων 

µεταξύ αυτών. Έτσι, στο εναλλακτικό πρόγραµµα τα επιµέρους µέτρα λαµβάνουν 

διαφορετική βαρύτητα. Το ίδιο σύνολο πιστώσεων κατανέµεται διαφορετικά σε σχέση 

µε το προτεινόµενο πρόγραµµα, δίνοντας αυξηµένη βαρύτητα σε ορισµένες δράσεις 

και αντίστοιχα µειωµένη σε κάποιες άλλες. Με τον τρόπο αυτό το εναλλακτικό 

Πρόγραµµα δίνει διαφορετικές προτεραιότητες και προωθεί περισσότερο ή λιγότερο 

τους επιµέρους τοµείς της αγροτικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν συνιστά 

ένα άλλο πρόγραµµα, που έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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Στον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος παρουσιάζεται η κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης 

και της βαρύτητας ανά άξονα και ανά µέτρο του Εναλλακτικού Προγράµµατος 2007-

2013. 

Παρατηρείται ότι τα µέτρα 121, 123, 124, 311, 312, 313 παρουσιάζουν σηµαντική 

αύξηση της βαρύτητας και της δαπάνης σε σχέση µε την κύρια λύση, ενώ τα µέτρα 

211, 212, 213 , 214 και 225 παρουσιάζουν σηµαντική µείωση. 

Από τις διαφοροποιήσεις αυτές είναι έκδηλο ότι το εναλλακτικό πρόγραµµα ενισχύει 

τα µέτρα του Άξονα 1 και του Άξονα 3, ενώ δίνει µικρότερη βαρύτητα στον Άξονα 2.  

Ειδικότερα, µέσα από την εναλλακτική λύση προωθούνται περισσότερο τα µέτρα του 

Άξονα 1 που αποσκοπούν: 

- Στον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

- Στην αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασικών προϊόντων 

- Στη συνεργασία για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων, επεξεργασιών και 

τεχνολογιών 

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν δράσεις οι οποίες, αν και επιφέρουν έµµεσες θετικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, φέρουν και µικρής σηµαντικότητας αρνητικές 

επιπτώσεις στο έδαφος, τα ύδατα, την ατµόσφαιρα, τη χλωρίδα – πανίδα που 

µπορούν να προκύψουν από τη κατασκευή έργων στη γεωργική δραστηριότητα, από 

την προώθηση των µονάδων µεταποίησης, αλλά και από την κατασκευή έργων 

όπως µονάδες βιολογικού καθαρισµού, οικοδοµικές εργασίες, δασικοί δρόµοι κ.α. 

Επιπλέον, µέσα από την εναλλακτική λύση προωθούνται περισσότερο τα µέτρα του 

Άξονα 3 που αποσκοπούν: 

- Στη διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

- Στη στήριξη µικρών επιχειρήσεων 

- Στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Τα µέτρα αυτά ωθούν στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και ενδέχεται να 

επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στον πληθυσµό και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

αλλά ταυτόχρονα θα επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι 

οποίες αναµένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία µεταποιητικών 

επιχειρήσεων, υποδοµών εστίασης, αναψυχής, κ.α.  

Από την άλλη πλευρά η εναλλακτική λύση, έχοντας κατανείµει σηµαντικούς 

οικονοµικούς πόρους για να ενισχύσει άλλου τύπου µέτρα µε µεγαλύτερη ίσως 

οικονοµική αποδοτικότητα, περιορίζει τους πόρους που θα µπορούσαν να 
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προωθήσουν µέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη. Έτσι για παράδειγµα, στην 

εναλλακτική λύση Α2, δίνεται περιορισµένη βαρύτητα σε µέτρα που αποσκοπούν: 

- Στην ενίσχυση των γεωργών ορεινών περιοχών 

- Στην ενίσχυση των γεωργών περιοχών µε µειονεκτήµατα 

- Στην ενίσχυση γεωργών που βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 και ενισχύσεις 

που συνδέονται µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 

- Στις γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 

- Στις δασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 

Τα παραπάνω όµως µέτρα περιλαµβάνουν δράσεις που θα επιφέραν σηµαντικές 

θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στο έδαφος, στα νερά, στο τοπίο, 

στη βιοποικιλότητα αλλά και στον πληθυσµό. Συνεπώς ο περιορισµός των δαπανών 

στα φιλοπεριβαλλοντικά αυτά µέτρα και γενικότερα στον Άξονα 2 είναι ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα της εναλλακτικής δυνατότητας Α2. 
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5.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, είναι 

προφανές ότι η µηδενική λύση κρίνεται ως η δυσµενέστερη, τόσο για την εξέλιξη της 

αγροτικής ανάπτυξης, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Όσον αφορά στις άλλες δυο εναλλακτικές δυνατότητες, στον Πίνακα 5.4.1-2 

επιχειρείται µια συγκριτική θεώρηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριµένα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι επιπτώσεις εφαρµογής κάθε Άξονα των 

δύο προγραµµάτων σε κάθε επιµέρους περιβαλλοντική παράµετρο χρησιµοποιώντας 

ένα σύστηµα βαθµολόγησης το οποίο αναλύεται στον Πίνακα 5.4.1-1. Σηµειώνεται ότι 

ο Άξονας 4 δεν περιλαµβάνεται στον Πίνακα 5.4.1-2 καθώς αυτός παραµένει ίδιος και 

στα δύο Προγράµµατα. 

Πίνακας 5.4.1-1 Σύστηµα βαθµολόγησης επιπτώσεων 

Βαθµός Επίπτωσης Ενταση Επίπτωσης στην 
Περιβαλλοντική 
Παράµετρο 

3 Μεγάλη Θετική  

2 Μέτρια Θετική  

1 Μικρή Θετική  

0 Καµία  

-1 Μικρή Αρνητική  

-2 Μέτρια Αρνητική  

-3 Μεγάλη Αρνητική  
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Πίνακας 5.4.1-2 Συγκριτική αξιολόγηση των Εναλλακτικών δυνατοτήτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον 
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ΚΥΡΙΑ ΛΥΣΗ Α1 

Άξονας 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1     

  0 0,528 0 0,528 0,528 0,528 0,528 0,528 0 0,528 52,8% 3,696 

Άξονας 2 3 2 3 2 2 1 2 0 0 1     

  1,17 0,78 1,17 0,78 0,78 0,39 0,78 0 0 0,39 39,0% 6,24 

Άξονας 3 -1 2 -1 -1 -1 1 0 2 1 1     

  -0,083 0,166 -0,083 -0,083 -0,083 0,083 0 0,166 0,083 0,083 8,3% 0,249 

Συνολική βαθµολογία Κύριας Λύσης Α1 10,185 

  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Άξονας 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1     

  0 0,615 0 0,615 0,615 0,615 0,615 0,615 0 0,615 61,5% 4,305 

Άξονας 2 3 2 3 2 2 1 2 0 0 1     

  0,801 0,534 0,801 0,534 0,534 0,267 0,534 0 0 0,267 26,7% 4,272 

Άξονας 3 -1 2 -1 -1 -1 1 0 2 1 1     

  -0,119 0,238 -0,119 -0,119 -0,119 0,119 0 0,238 0,119 0,119 11,9% 0,357 

Συνολική βαθµολογία Εναλλακτικής Λύσης Α2 8,934 
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Όπως παρουσιάζεται και στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος, κάθε Άξονας 

φέρει µια βαρύτητα ως προς το σύνολο των Αξόνων 1 έως 3, δηλαδή λαµβάνει ένα 

συγκεκριµένο ποσοστό των συνολικών δαπανών. Οι βαρύτητες αυτές είναι 

διαφορετικές ανάµεσα στις δύο υπό εξέταση λύσεις, καθώς έχουν επηρεαστεί από τις 

βαρύτητες των επιµέρους µέτρων, οι οποίες είναι διαφορετικές. Πολλαπλασιάζοντας 

λοιπόν τη βαθµολογία των επιπτώσεων κάθε Άξονα µε την αντίστοιχη βαρύτητά του 

και αθροίζοντας τα ποσά που προκύπτουν, οδηγούµαστε σε µια συνολική 

βαθµολογία για κάθε λύση. Προφανώς, η λύση που φέρει την υψηλότερη βαθµολογία 

είναι αυτή που επιφέρει και τις πιο θετικές επιπτώσεις (ή καλύτερα επιδράσεις) στο 

περιβάλλον.  

Από τη συγκριτική λοιπόν θεώρηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων προκύπτει ότι η 

λύση Α1 του προτεινόµενου Προγράµµατος είναι η πιό φιλική προς το περιβάλλον. 

Το συµπέρασµα αυτό άλλωστε µπορεί εύκολα να εξαχθεί και από το γεγονός ότι δίνει 

µεγαλύτερη βαρύτητα στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης, τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος και της υπαίθρου. Ταυτόχρονα στη λύση Α1 περιορίζονται οι 

πιστώσεις προς τις κατασκευές, τη µεταποίηση, τις επιχειρήσεις κ.α. που 

επιβαρύνουν σχετικά τις περιβαλλοντικές παραµέτρους. 

Συνεπώς, η αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων µε κριτήρια την 

περιβαλλοντική επίδοση, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της εφικτότητας εφαρµογής 

τους και της επίτευξης των στόχων τους, αναδεικνύει ως προσέγγιση επιλογής την 

κύρια λύση Α1, δηλαδή το προτεινόµενο σχέδιο ΠΑΑ.  

Στη συνέχεια εξετάζονται οι γενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 

προτεινόµενη λύση καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις των µέτρων αντιµετώπισης 

που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να µειωθούν περισσότερο ή και να εξαλειφθούν οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος της 

περιοχής µελέτης. Ως περιοχή µελέτης ορίζεται η περιοχή του γεωγραφικού πεδίου 

εφαρµογής του προγράµµατος, στην οποία αναµένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την εφαρµογή του. Καθώς το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιόδου 

2007-2013 καλύπτει την αγροτική περιοχή όλης της επικράτειας της Ελλάδας, 

ως περιοχή µελέτης µπορεί να οριστεί όλος ο ελληνικός αγροτικός χώρος. 

Βεβαίως ο αγροτικός χώρος γεωγραφικά εµπλέκεται µε σηµειακές (για την κλίµακα 

αναφοράς) αστικές ή ηµιαστικές ή βιοµηχανικές περιοχές, χωρίς πολλές φορές να 

υπάρχει σαφής οριοθέτηση χρήσεων γης. Ετσι, η περιοχή µελέτης δεν µπορεί να 

οριοθετηθεί γεωγραφικά (σε επίπεδο στρατηγικής µελέτης) και να διαχωριστεί ως 

προς τη γεωγραφική της θεώρηση από το σύνολο της έκτασης της Ελλάδας. 

Συνεπώς, στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης που ακολουθεί (όπως και 

στα κεφάλαια των επιπτώσεων και των µέτρων) θα αναλυθεί το σύνολο της χώρας, 

µε επικέντρωση όµως στην κατάσταση του περιβάλλοντος, τις πιέσεις (και αργότερα 

τις επιπτώσεις) στον αγροτικό χώρο. 

 

6.1 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΧΛΩΡΙ∆Α, ΠΑΝΙ∆Α 

6.1.1 Βιοποικιλότητα και υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της βιοποικιλότητας της Ελλάδας 

παραµένει άγνωστο, από τα ήδη γνωστά στοιχεία προκύπτει µε σαφήνεια ότι αυτή 

είναι εξαιρετικά υψηλή, όσον αφορά τόσο στην άγρια πανίδα και τη χλωρίδα, όσο και 

στους γενετικούς πόρους που σχετίζονται µε τη γεωργία, δάση και τη διατροφή. 

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περί τα 50.000 είδη ζώων, ενώ είναι ήδη γνωστά περί τα 

15.000, µε έναν ενδηµισµό που φτάνει το 25% περίπου. Αντίστοιχα, υπάρχουν 

περισσότερα από 5.500 είδη φυτών, από τα οποία τα ενδηµικά είναι πάνω από 

1.000. 

Τα προστατευόµενα από τη νοµοθεσία είδη είναι συγκριτικά λίγα (περί τα 700 είδη 

ζώων και 900 είδη φυτών) ενώ για ελάχιστα µόνο από αυτά έχουν στην πράξη ληφθεί 

µέτρα προστασίας. Για τους υπόλοιπους οργανισµούς (µικροοργανισµούς, µύκητες, 

κλπ.) δεν υπάρχουν αξιόπιστα συγκεντρωτικά στοιχεία, αν και από τις ενδείξεις είναι 

σαφές ότι υπάρχει τεράστια ποικιλία. Θα πρέπει να τονισθεί, ότι εξαιτίας του υψηλού 

ενδηµισµού της και επειδή είναι από τα τελευταία καταφύγια πολλών απειλούµενων 
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και σπάνιων στην υπόλοιπη Ευρώπη ειδών, η Ελλάδα αποτελεί σηµαντική περιοχή 

για την ευρωπαϊκή και µεσογειακή πανίδα και χλωρίδα. 

Οι φυτικοί γενετικοί πόροι παρουσιάζουν γενετική διάβρωση στους τόπους 

ευδοκίµησής τους (περιλαµβάνει τις in-situ και on farm προστασία αυτών). Οι 

συλλογές διατήρησης τους (ex-situ) στην Ελλάδα, οι οποίες κατά κύριο µέρος 

βρίσκονται υπό την κατοχή και εποπτεία των Ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ ή και 

Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και Βοτανικών Κήπων αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

λειτουργίας και συντήρησής τους λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων και ορισµένες 

φορές εξειδικευµένου προσωπικού. Είναι επιτακτική η ανάγκη ταυτοποίησης και 

αξιολόγησης των εναποµενόντων φυτογενετικών πόρων της χώρας καθώς και η 

διερεύνηση τους για προώθησή τους προς καλλιεργητικά συστήµατα χαµηλών 

εισροών και προϊόντων ανώτερης ποιότητας.  

Με βάση τις πρωτοβουλιες που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα 

τελευταία χρόνια, φαίνεται πως οι ζωϊκοί γενετικοί πόροι προστατεύονται 

ικανοποιητικά, αν και µάλλον απαιτείται περαιτέρω επέκταση του πλαισίου 

προστασίας αυτών. 

Στο επίπεδο των οικοσυστηµάτων, η Ελλάδα διαθέτει επίσης µεγάλη ποικιλία ως 

αποτέλεσµα του έντονου γεωγραφικού διαµελισµού της και των σχετικά ήπιων, µέχρι 

πρόσφατα, ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αντιπροσωπεύονται στην Ελλάδα 25 

οµάδες τύπων οικοτόπων (σύµφωνα µε την κατάταξη του CORINE και της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ), µε σηµαντικότερους αυτών της θαµνώδους βλάστησης αείφυλλων 

πλατύφυλλων (maquis), των φρυγανικών, των παράκτιων και θαλάσσιων, αλλά, για 

τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, και των δασικών. 

Τα θαλάσσια/παράκτια και νησιωτικά ενδιαιτήµατα αποτελούν πεδία προτεραιότητας 

για την Ελλάδα, καθώς η χώρα µας διαθέτει τη µακρύτερη ακτογραµµή στη Μεσόγειο 

(περίπου 15.000 km) και οι παράκτιες περιοχές παρουσιάζουν µεγάλο οικονοµικό, 

πολιτιστικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Την τελευταία πενταετία έχουν αναληφθεί 

δράσεις στον τοµέα της πολιτικής αειφορικής χρήσης των ακτών, οι οποίες και 

βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης. Εννέα παράκτιες/θαλάσσιες περιοχές έχουν 

περιληφθεί στο σχετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης της Βαρκελώνης.  

Τα δάση της Ελλάδας, όπως και στην υπόλοιπη Μεσογειακή περιοχή, έχουν εκτεθεί 

σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως αποτέλεσµα, τα παράκτια δάση και τα δάση σε 

χαµηλό υψόµετρο έχουν υποβαθµιστεί λόγω πολεοδόµησης και µετατροπής τους σε 

γεωργική γη. Πρακτικές αειφορικής διαχείρισης έχουν εισαχθεί σταδιακά από το 

1920, ειδικά σε ότι αφορά την υλοτοµία και τη βόσκηση, και υπάρχει ισχυρή νοµική 
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προστασία για όλες τις δασικές εκτάσεις. Σήµερα, τα ελληνικά δάση 

Κεντροευρωπαϊκού και Μεσογειακού τύπου, καθώς και η φυσική βλάστηση των 

αείφυλλων πλατύφυλλων (maquis) και φρυγάνων, αποτελούν σηµαντικές 

συνιστώσες της βιοποικιλότητας και έχουν αναληφθεί προσπάθειες για την ανάδειξη 

και διατήρηση της αξίας τους ως προς τη βιοποικιλότητα. 

Τα ενδιαιτήµατα έχουν υποστεί είτε εντατικοποίηση της παραγωγής στις πεδιάδες, 

είτε εγκατάλειψη στα ορεινά. Θα πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές διαχειριστικές 

πρακτικές, αφού διαθέτουν σχετικά µεγάλο βιολογικό πλούτο, αλλά και επειδή έχουν 

µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική 

πρόοδος στην κατεύθυνση της καταγραφής της βιοποικιλότητας των αγροτικών 

οικοσυστηµάτων και της λήψης µέτρων για την προστασίας της.  

Οι υγρότοποι της Ελλάδας, αν και γενικά είναι µικρής έκτασης και ο αριθµός τους έχει 

µειωθεί σηµαντικά κατά τον τελευταίο αιώνα κυρίως λόγω των αποξηράνσεων, είναι 

πολλοί, πολλών τύπων και ιδιαιτέρως πλούσιοι σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα. Οι 

σηµαντικότεροι 11 από αυτούς έχουν ενταχθεί στη συνθήκη Ραµσάρ και έχει 

δροµολογηθεί η προστασία τους. Παρά τις διαρκείς απειλές που υφίστανται, τα 

τελευταία χρόνια οι υγρότοποι έχουν γίνει το επίκεντρο αξιόλογων προσπαθειών 

µελέτης και προστασίας και οι προοπτικές για το µέλλον τους είναι αισιόδοξες. 

Στον τοµέα της in situ διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας, η Ελλάδα έχει 

προχωρήσει στην ίδρυση 10 Εθνικών ∆ρυµών και 2 Θαλάσσιων Πάρκων. Επιπλέον, 

έχουν προταθεί περιοχές για την προστασία της ορνιθοπανίδας και άλλων τόπων 

κοινοτικής σηµασίας στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000, οι οποίες 

αντιστοιχούν στο 16% της συνολικής χερσαίας επιφάνειάς της, όπως παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα σε επόµενο κεφάλαιο. Στο σχεδιασµό του δικτύου αυτού έχουν 

ενταχθεί οι περισσότερες γνωστές περιοχές µε υψηλή αξία βιοποικιλότητας, 

αποτελώντας έτσι µια σηµαντική προσφορά της Ελλάδας στην κατεύθυνση της 

διατήρησης της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σηµειώνεται ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα απειλούµενα και κινδυνεύοντα είδη, 

καθώς η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγιά τους στην Ευρώπη και τη 

Μεσόγειο. Προγράµµατα προστασίας απειλούµενων ειδών έχουν υλοποιηθεί για τη 

Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), την αρκούδα (Ursus arctos), τη θαλάσσια 

χελώνα (Caretta caretta) και άλλα κινδυνεύοντα είδη, περιλαµβανοµένων των 

ιδιαιτέρως κινδυνευόντων , όπως των ιδιαιτέρως κινδυνευόντων πουλιών (πελεκάνοι, 

µαυρόγυπες, υδρόβια και παρυδάτια πουλιά). 
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Κόκκινα Βιβλία των απειλούµενων σπονδυλωτών και των απειλούµενων φυτών 

έχουν συνταχθεί µε πρωτοβουλία επιστηµονικών φορέων (Ελληνική Ζωολογική 

Εταιρεία – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου 

Πατρών σε συνεργασία µε οµάδα άλλων Ευρωπαίων επιστηµόνων, αντίστοιχα). 

Βέβαια, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόµη για την επίτευξη ικανοποιητικής καταγραφής 

του συνόλου των ειδών και των ενδιαιτηµάτων όλων των χερσαίων, θαλάσσιων και 

παράκτιων οικοσυστηµάτων. Οι σηµαντικότερες ελλείψεις από την άποψη 

καταγραφής αφορούν στα ασπόνδυλα, στους µύκητες, στα θαλάσσια – παράκτια είδη 

και στα ξενικά είδη. 

Η ex situ διατήρηση έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα όσον αφορά στις ποικιλίες 

καλλιεργούµενων ειδών και γενικότερα τα φυτά, ενώ υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις 

όσον αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Ζωολογικών Κήπων και Τραπεζών 

Γενετικού Υλικού της πανίδας. 

Η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού γίνεται κυρίως µέσω των 

προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των προγραµµάτων ενηµέρωσης 

που υλοποιούν ορισµένες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και τα Υπουργεία 

Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Παιδείας σε εθνικό επίπεδο, 

και ειδικά σε προστατευόµενες περιοχές από τις τοπικές αρχές σε συνεργασία µε τα 

Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και µε 

περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι σχετικές δραστηριότητες επικεντρώνονται 

περισσότερο σε γενικά περιβαλλοντικά προβλήµατα ή/και σε ορισµένα από τα πιο 

δηµοφιλή απειλούµενα είδη, τα οποία σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα 

συγκεκριµένων τύπων οικοσυστηµάτων (π.χ. παράκτιων, υγροτοπικών, δασικών, 

γλυκών νερών). 

Τα τοπία που διαµόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα, όπως ξερολιθιές και 

αναβαθµίδες (κυρίως νησιά του Αιγαίου), φυτοφράκτες ορίων ιδιοκτησίας, 

παραδοσιακοί ελαιώνες (Άµφισσα, Κέρκυρα, Μυτιλήνη, κλπ.), αµπελώνες 

(Σαντορίνη), βοσκότοποι, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διατήρησης δεδοµένου 

ότι σ΄αυτούς βιώνει µεγάλο µέρος της άγριας πανίδας και χλωρίδας του αγροτικού 

χώρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) των 

γεωργικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας ανέρχεται σε 1,91 εκατ. ha. 

Προβλήµατα στην διατήρηση της βιοποικιλότητας µπορούν να δηµιουργήσουν η 

ερηµοποίηση, οι πυρκαγιές ιδίως των ∆ασών, ο ευτροφισµός, η εντατικοποίηση της 

γεωργίας–κτηνοτροφίας, η υπερβόσκηση, η εγκατάλειψη της γεωργικής 

δραστηριότητα, οι κλιµατικές µεταβολές, κλπ. 
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Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης της Εθνικής 

Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και δεν έχει υλοποιήσει ακόµη συγκεκριµένα 

προγράµµατα δράσης που να απορρέουν από τη Σύµβαση της Βιολογικής 

Ποικιλότητας στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του Ρίου – 1992, αφού αυτά πρόκειται να 

προσδιοριστούν από τα Εθνικά Σχέδια ∆ράσης που θα συνταχθούν βάσει της 

Εθνικής Στρατηγικής. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα ενεργοποιείται σχετικά µε τη 

βιοποικιλότητα εδώ και αρκετά χρόνια, ιδίως µέσω της συµµετοχής της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και µέσω Συµβάσεων, 

όπως αυτή της Ραµσάρ (για τη διατήρηση των υγροτόπων), της Βαρκελώνης (για την 

προστασία της Μεσογείου), της Βέρνης (για τα είδη χλωρίδας και πανίδας της 

Ευρώπης) και της Ουάσιγκτον (για την εµπορία απειλούµενων ειδών). Συνεπώς, η 

Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα αποτελεί για την Ελλάδα ένα γενικό πλαίσιο 

όλων των τρεχόντων δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στην ελληνική 

περιβαλλοντική πολιτική. Το πλαίσιο αυτό χρησιµεύει ως µέσο αξιολόγησης των 

επιτευγµάτων και ως µέσο αναγνώρισης των ελλείψεων και προσδιορισµού της 

αναγκαίας διεύρυνσης των στόχων των εθνικών πολιτικών, ούτως ώστε η Ελλάδα να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα. 
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6.1.2 Χλωρίδα 

6.1.2.1 Γενική κατάσταση 

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των έντονων µεταβολών στο ανάγλυφο 

και της διαφοροποίησης των κλιµατικών συνθηκών, θεωρείται ότι, αναλογικά µε την 

έκτασή της, διαθέτει από τις πλουσιότερες χλωρίδες της Ευρώπης µε πάνω από 

6.000 είδη φανερόγαµων φυτών. Επιπλέον, λόγω του ορεινού χαρακτήρα της χώρας 

και των πολλών νησιών, δηµιουργούνται συνθήκες αποµόνωσης και ενδηµισµού, µε 

αποτέλεσµα ένα σηµαντικό ποσοστό των ειδών και των υποειδών να είναι ενδηµικό. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως από τα 6.000 είδη και υποείδη φυτών, τα 263 περίπου 

θεωρούνται ως σπάνια και απειλούµενα, σύµφωνα µε το Κόκκινο Βιβλίο των 

σπάνιων και απειλούµενων ειδών φυτών. 

Στη χώρα µας εντοπίζονται τρεις βασικές χλωριδικές οµάδες: 

• Μεσογειακή χλωρίδα: εµφανίζεται σε µια ευρύτερη ή στενότερη λωρίδα κατά 

µήκος των ακτών και στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους. 

• Μεσοευρωπαϊκή χλωρίδα: κυριαρχεί στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και 

Βόρειας Ελλάδας. 

• Ιρανοκασπική ή ποντιακή χλωρίδα: στοιχεία της, όπως π.χ. η ανατολική οξυά, 

υπάρχουν στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. 

Επιπλέον, στην Κρήτη υπάρχουν κάποια στοιχεία της βορειοαφρικάνικης χλωρίδας. 

Σε ότι αφορά στα δάση, αυτά παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία και έκταση στη χώρα 

µας. Στα βόρεια της Ελλάδας υπάρχουν εύκρατα δάση, ενώ στα νότια υπάρχουν 

µεµονωµένες συστάδες από τροπικά δέντρα (φοίνικες). Τα περισσότερα ελληνικά 

δάση χαρακτηρίζονται ως µεσογειακά, δηλαδή πρόκειται για οικοσυστήµατα που 

είναι προσαρµοσµένα σε ξηρά, ζεστά καλοκαίρια και σε ψυχρούς χειµώνες. Αρκετά 

είναι τα σπάνια και ενδηµικά είδη δέντρων που απαντώνται στην Ελλάδα, όπως το 

κεφαλλονίτικο έλατο (Abies cephalonica), το ρόµπολο (Pinus leucodermis) και η 

αµπελίτσα (Zelcova abelicea), καθώς και δέντρα που εξαπλώνονται στην Ευρώπη 

αλλά έχουν στη χώρα µας τα νότια σύνορά τους, όπως το δασικό πεύκο (Pinus 

silvestris), η ερυθρελάτη (Picea abies) και η οξιά (Fagus sylvatica). 

 

6.1.2.2 Ζώνες βλάστησης 

Στην Ελλάδα διαµορφώνονται πέντε κυρίως ζώνες βλάστησης, οι οποίες διακρίνονται 

µεταξύ τους οικολογικά, φυσιογνωµικά, χλωριδικά και ιστορικά. 
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• Παραλιακή, λοφώδης και υποορεινή περιοχή µε ευµεσογειακή ζώνη 

βλάστησης: είναι γνωστή και ως ζώνη αείφυλλων-πλατύφυλλων. Η ζώνη αυτή 

εµφανίζεται σε µια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή λωρίδα κατά µήκος των 

ακτών της δυτικής, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ελλάδας, στα νησιά του 

Ιονίου και Αιγαίου πελάγους, στις ανατολικές ακτές της Χαλκιδικής και στο νότιο 

τµήµα της καθώς και στις ακτές της Μακεδονίας και Θράκης. Η µεσογειακή 

αυτή ζώνη βλάστησης υποδιαιρείται σε δυο οικολογικά, χλωριδικά και 

φυσιογνωµικά διακρινόµενες υποζώνες, την Oleo-Ceratonion, υποζώνη της 

ελιάς και της χαρουπιάς, και την υποζώνη Quercion ilicis ή υποζώνη της αριάς. 

• Υποµεσογειακή-παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης παραµεσόγειων 

φυλλοβόλλων πλατύφυλλων: 

• Ζώνη δασών οξυάς, οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσόγειων κωνοφόρων: 

• Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων:  

• Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων, ορο-µεσογειακή, υποαλπική και αλπική:  
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6.1.3 Πανίδα 

Η πανίδα της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα πλούσια για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Βασικό 

στοιχείο του πλούτου αυτού αποτελεί ο αυξηµένος ενδηµισµός και η γεωγραφική 

διαφοροποίηση των περισσοτέρων ζωικών οµάδων. 

 

6.1.3.1 Χερσαία και θαλάσσια πανίδα, ιχθυοπανίδα γλυκών νερών 

Στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί πάνω από 1.200 είδη σπονδυλωτών ζώων και 

περίπου 30.000 ασπόνδυλων. Επιπλέον, υπολογίζεται πως υπάρχουν περίπου 

50.000 είδη ζώων, από τα οποία το 25% περίπου είναι ενδηµικά. Η πλειοψηφία των 

ειδών αυτών ανήκουν στα έντοµα, τα οποία είναι και τα πλέον άγνωστα.  

Εξαιρετικής σηµασίας για τον ενδηµισµό είναι και τα πολυάριθµα σπήλαια της 

Ελλάδας, από τα οποία έχουν ερευνηθεί από πανιδική άποψη µερικές εκατοντάδες 

µόνο. Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει πως σχεδόν σε κάθε σπήλαιο 

υπάρχουν και κάποιες οµάδες ενδηµικών ειδών της Ελλάδας, κατά βάση 

ασπόνδυλων. 

Εκτός από την άγρια πανίδα, σηµαντική είναι και η ποικιλότητα των αγροτικών και 

οικόσιτων ζώων, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετές αυτόχθονες φυλές. 

Τα προστατευόµενα από τη νοµοθεσία είδη ανέρχονται περίπου στα 700, όµως 

πρέπει να σηµειωθεί πως απαιτείται αρκετή επιπλέον δραστηριοποίηση για την 

εφαρµογή των µέτρων προστασίας. 

Σε ότι αφορά στα θηλαστικά, αυτά περιλαµβάνουν 116 είδη, από τα οποία τα 57 

ανήκουν στην κατηγορία των απειλούµενων σύµφωνα µε την Παγκόσµια Ένωση για 

τη ∆ιατήρηση της Φύσης (IUCN). Επιπλέον, η ερπετοπανίδα στην Ελλάδα µπορεί να 

χαρακτηρισθεί πλούσια καθώς περιλαµβάνει τουλάχιστον 18 είδη αµφιβίων και 59 

είδη ερπετών, 60% των οποίων εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών 

υγροτόπων. 

Η ιχθυοπανίδα της Ελλάδας αποτελεί µια από τις πιο πλούσιες της Ευρώπης. 

Περιλαµβάνει 107 είδη, από τα οποία τα 37 είναι ενδηµικά, ενώ παράλληλα έχουν 

καταγραφεί και 40 ενδηµικά υποείδη ψαριών.  

Αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από την πλούσια 

βιοποικιλότητά του. Από τα 579 είδη ψαριών που ζουν στη Μεσόγειο, 447 

απαντώνται στις ελληνικές θάλασσες.  
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Από την άλλη πλευρά, στα γλυκά νερά της Ελλάδας έχουν καταγραφεί πάνω από 

100 είδη ψαριών, εκ των οποίων τουλάχιστων τα 38 είναι ενδηµικά, ενώ υπάρχουν 

πάνω από 40 ενδηµικά υποείδη.  

 

6.1.3.2 Ορνιθοπανίδα 

Η ορνιθοπανίδα της Ελλάδας είναι επίσης πολύ πλούσια, τόσο σε ενδηµικά όσο και 

σε µεταναστευτικά είδη. Σύµφωνα µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, έχουν 

καταγραφεί 436 σπάνια είδη πτηνών, τα οποία κατανέµονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

• Κατηγορία Α: περιλαµβάνει είδη που έχουν παρατηρηθεί σε άγρια κατάσταση 

µετά από την 01/01/1950. Έχουν καταγραφεί 431 είδη. 

• Κατηγορία Β: περιλαµβάνει είδη που έχουν παρατηρηθεί σε άγρια κατάσταση 

µετά από το 1800 και µέχρι το 1949. Έχουν καταγραφεί 4 είδη: Φρανκολίνος 

(Francolinus francolinus), Χλαµυδόγαλος (Chlamydotis undulata), 

Λευκόφθαλµος (Larus leucophthalmus), Περιστερόκοτα του Pallas (Syrrhaptes 

paradoxus). 

• Κατηγορία C: περιλαµβάνει είδη απελευθερωµένα, είδη που δραπέτευσαν και 

έχουν δηµιουργήσει βιώσιµο αναπαραγωγικό πληθυσµό ή πουλιά που 

προέρχονται από πληθυσµό κατηγορίας C άλλης χώρας. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσεται ένα είδος, η Κοκκινοπέρδικα (Alectoris rufa).  
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6.1.4 Περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας 

6.1.4.1 ∆ίκτυο Natura 2000 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαµορφώσει µια ενιαία πολιτική για τη διατήρηση της 

φύσης η οποία στηρίζεται σε δύο κυρίως νοµοθετικά κείµενα: την «Οδηγία για τη 

διατήρηση των άγριων πουλιών» (79/409/ ΕΚ) και την «Οδηγία για τους φυσικούς 

οικοτόπους» (92/43/ΕΚ). Το εθνικό µας δίκαιο έχει εναρµονιστεί και µε τις δύο 

οδηγίες σύµφωνα µε τις ΚΥΑ 414885/1985 και 33318/3028/1998 αντίστοιχα.  

Το ∆ίκτυο Natura 2000 αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών. Τις «Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας - SPA» για τη προστασία της Ορνιθοπανίδας, όπως ορίζει η 

Οδηγία 79/409/EK και τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας - SCI», όπως ορίζει η 

Οδηγία 92/43/ΕΚ. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήµερα 151 Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (SPA) και έχει υποβάλει τµηµατικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996 – 

2002) κατάλογο 239 προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) («Εθνικός 

Κατάλογος»). Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά 

τις εκτάσεις τους (υπάρχουν τµήµατα SPA που αποτελούν τµήµατα SCI). Μάλιστα, 

31 περιοχές έχουν οριστεί ταυτόχρονα ως SPA και έχουν προταθεί και ως SCI.  

Οι περιοχές Natura της Ελλάδας παρουσιάζονται στον Χάρτη 1 του Παραρτήµατος. 

Η γεωργική και δασική έκταση που καταλαµβάνουν οι περιοχές Natura 2000 είναι 

2.268.742 ha (εξαιρουµένων των αλληλοεπικαλύψεων) από την οποία τα 447.948 ha 

χαρακτηρίζονται ως γεωργικές εκτάσεις και τα 1.820.794 ha χαρακτηρίζονται ως 

δασικές εκτάσεις (Πίνακας 6.1.4-1 και Πίνακας 6.1.4-2). 

Πίνακας 6.1.4-1: Γεωργικές εκτάσεις σε SPA και SCI, εξαιρουµένων των 
αλληλοεπικαλύψεων 

Κωδικός 
CORINE 

Κατηγορία  
Έκταση 
Ha) 

211 Μη αρδεύσιµη αρόσιµη γη 117.536,477 

212 Μόνιµα αρδευόµενη γη 55.941,206 

213 Ορυζώνες 13.534,667 

221 Αµπελώνες 5.216,782 

222 Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 6.593,803 

223 Ελαιώνες 33.487,375 

231 Λιβάδια 5.404,582 

242 Σύνθετα συστήµατα καλλιέργειας 54.820,487 
243 Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία µε σηµαντικές 

εκτάσεις φυσικής βλάστησης 
155.412,989 

 ΣΥΝΟΛΟ 447.948,368 

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε – 2006 
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Πίνακας 6.1.4-2: ∆ασικές εκτάσεις σε SPA και SCI, εξαιρουµένων των 
αλληλοεπικαλύψεων 

Κωδικός 
CORINE 

Κατηγορία  Έκταση (Ha) 

311 ∆άσος πλατύφυλλων 353.106,479 

312 ∆άσος κωνοφόρων 251.438,380 

313 Μικτό ∆άσος 118.051,971 

321 Φυσικοί Βοσκότοποι 339.275,262 

322 Θάµνοι και χερσότοποι 32.594,914 

323 Σκληροφυλλική βλάστηση 432.347,334 

324 Μεταβατικές δασώδεις θαµνώδεις εκτάσεις 293.979,380 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.820.793,720 

Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε – 2006 

 

6.1.4.2 Λοιπές κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών 

Συνολικά οι κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών στην Ελλάδα φαίνονται στον 

πίνακα 6.1.4-3. 

Πίνακας 6.1.4-3 Κατηγορίες των προστατευόµενων περιοχών σύµφωνα µε την 

υφιστάµενη Εθνική νοµοθεσία 

Κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών  Νόµος 

A. Εθνικοί ∆ρυµοί  (Ν. 996/71) 

B. Εθνικά Πάρκα  (Ν. 1650/86)  

Γ. Αισθητικά ∆άση  (Ν. 996/71) 
∆. ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης  (Ν. 996/71) 

Ε. Καταφύγια Άγριας Ζωής  (Ν 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2637/98)  

Ζ. Ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές (Ν 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2637/98) 

Η. Εκτροφεία Θηραµάτων  (Ν 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Ν. 2637/98) 

Θ. Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της 
Φύσης  

(Ν. 1650/86) 

Η. Περιοχές Προστασίας της Φύσης  (Ν. 1650/86) 

Ι. Προστατευόµενοι Φυσικοί Σχηµατισµοί και 
Τοπία 

(Ν. 1650/86) 

Κ. Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86) 

Λ. Προστατευόµενες περιοχές διεθνούς 
σηµασίας 

 

 

Σε συντοµία οι κατηγορίες αυτές αναλύονται στη συνέχεια. 

• Εθνικοί ∆ρυµοί: Σύµφωνα µε το Ν. 996/71 Εθνικοί ∆ρυµοί µπορούν να 

κηρύσσονται δασικές περιοχές, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

από άποψη διατήρησης της άγριας χλωρίδας και πανίδας, των γεωµορφικών 

σχηµατισµών, του υπεδάφους, της ατµόσφαιρας, των υδάτων και γενικώς του 

φυσικού περιβάλλοντος τους και των οποίων επιβάλλεται η προστασία, η 

διατήρηση και η βελτίωση της σύνθεσης της µορφής και των φυσικών καλλονών 

τους, για αισθητική, ψυχική και υγιεινή απόλαυση και ανάπτυξη του τουρισµού, ως 
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και για τη διενέργεια πάσης φύσεως επιστηµονικών ερευνών. Στη χώρα µας 

σήµερα έχουν κηρυχθεί 11 εθνικοί δρυµοί. 

• Εθνικά Πάρκα: Εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόµενων περιοχών µε τον 

Ν. 1650/1986 (άρθρα18 και 19). Σύµφωνα µε το άρθρο 19, ως Εθνικά Πάρκα 

χαρακτηρίζονται εκτεταµένες χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, οι 

οποίες παραµένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται µεγάλος αριθµός και 

ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωµορφολογικών και αισθητικών 

στοιχείων.  

• Αισθητικά ∆άση: Είναι φυσικά ή τεχνητά (προερχόµενα από αναδάσωση) 

δάση τα οποία βρίσκονται κοντά σε πόλεις και προστατεύονται µε στόχο κυρίως 

την αναψυχή των πολιτών. Ως Αισθητικά ∆άση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, 

µε συνολική έκταση 32.506 εκτάρια.  

• ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης: Ως ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης 

κηρύσσονται εκτάσεις, δηµόσιες ή µη, που παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, 

γεωµορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες 

δένδρων ή και σπάνια είδη φυτών µε ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, 

φυτογεωγραφική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισµική αξία. Στην ίδια κατηγορία 

ανήκουν επίσης εκτάσεις µε σηµαντικό οικολογικό, παλαιοντολογικό 

γεωµορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσµοθέτησή τους έγινε µε βάση τον 

∆ασικό κώδικα. Σήµερα στη χώρα µας έχουν κηρυχθεί 51 ∆ιατηρητέα Μνηµεία της 

Φύσης, µε συνολική έκταση 16.840 εκτάρια, το 89% της οποίας καλύπτει το 

απολιθωµένο δάσος στη Λέσβο. 

• Καταφύγια Θηραµάτων και Άγριας Ζωής: Σύµφωνα µε τον Νόµο 177/75 

ιδρύθηκαν περιοχές που ορίζονταν σαν καταφύγια θηραµάτων µε στόχο «την 

προστασία και διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος» και «την διατήρηση, 

ανάπτυξη και εκµετάλλευση του θηραµατικού πλούτου της χώρας». Στη συνέχεια 

µε τον Ν. 2637/1998 τα µέχρι τότε καταφύγια Θηραµάτων µετονοµαστήκαν σε 

καταφύγια Άγριας Ζωής.  

• Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχής: Στην Ελλάδα εντοπίζονται επτά 

συνολικά Ελεγχόµενες Κυνηγετικές Περιοχές οι οποίες καταλαµβάνουν συνολικά 

έκταση ίση µε 107.086 εκτάρια η οποία αντιστοιχεί στο 0,84 % της συνολικής 

χερσαίας επιφάνειας της χώρας µας. Το θαλάσσιο τµήµα τους καταλαµβάνει 

έκταση ίση µε 68 εκτάρια.  
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• Εκτροφεία Θηραµάτων: Υπάρχουν συνολικά 21 Κρατικά Εκτροφεία 

Θηραµάτων τα οποία καταλαµβάνουν συνολική έκταση ίση µε 3.603 εκτάρια.  

• Προστατευόµενες Περιοχές ∆ιεθνούς Σηµασίας: Εκτός από την Εθνική 

Νοµοθεσία, υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν από σχετικές 

∆ιεθνείς Συµβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει. Οι κύριες από τις συµβάσεις 

αυτές είναι οι ακόλουθες:  

• Περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως αναλύθηκαν σε προηγούµενη 

παράγραφο 

• Υγρότοποι διεθνούς σηµασίας σύµφωνα µε τη σύµβαση Ramsar. Είναι 

µεγάλες υγροτοπικές εκτάσεις µε µόνιµα ή εποχικά νερά που φιλοξενούν 

σηµαντικό αριθµό υδρόβιων πουλιών και σπάνια ή απειλούµενα είδη 

σύµφωνα µε τη σύµβαση Ramsar (Iran, 1971). Η Ελλάδα χαρακτήρισε 10 

υγροτόπους ως ∆ιεθνούς Σηµασίας σύµφωνα µε τη Σύµβαση (υγρότοποι 

Ramsar). Οι υγρότοποι Ramsar έχουν συνολική έκταση 167.301 εκτάρια. 

• Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Σύµφωνα µε τη σύµβαση για την 

∆ιεθνής Πολιτιστική Κληρονοµιά, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της 

UNESCO και κυρώθηκε από τη χώρα µας το 1981, έχουν κηρυχθεί ως 

Μνηµεία ∆ιεθνούς Κληρονοµιάς για το φυσικό Περιβάλλον τους τα 

Αντιχάσια Όρη – Μετέωρα (έκτασης 387 εκταρίων) και το όρος Άθως.  

Στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος παρουσιάζονται οι περιοχές που εντάσσονται στις 

κύριες παραπάνω κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών. 
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6.2 Ε∆ΑΦΟΣ 

Το έδαφος αποτελεί θεµελιώδες συστατικό στοιχείο του γήινου περιβάλλοντος και για 

τον λόγο αυτό, η κατάσταση της διατήρησής του καθορίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό 

την παραγωγικότητα της γεωργίας και της δασοκοµίας και κατ' επέκταση το βαθµό 

της ποιότητας της ζωής. 

 

6.2.1 Γεωµορφολογία 

Η Ελλάδα είναι µια ευρωπαϊκή χώρα και ανήκει γεωγραφικά στη νότια Ευρώπη. 

Καταλαµβάνει το νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και συνορεύει βόρεια µε 

την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και µε τη Βουλγαρία, 

βορειοδυτικά µε την Αλβανία, και βορειοανατολικά µε την Τουρκία. ∆υτικά, ανατολικά 

και νότια βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Συνεπώς, η Ελλάδα ανήκει 

γεωγραφικά στη µεγάλη οµάδα των µεσογειακών χωρών. Στην ίδια οµάδα ανήκουν 

και χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Επιπλέον, η Ελλάδα συνδέει 

γεωγραφικά την Ευρώπη µε την Ασία και την Αφρική, ένα χαρακτηριστικό που 

προσπαθεί να αξιοποιήσει κατάλληλα η χώρα µας µε έργα, όπως την  Εγνατία Οδό 

που ξεκινάει από την Ηγουµενίτσα και καταλήγει στα σύνορα µε την Τουρκία 

ενώνοντας έτσι τη δυτική Ευρώπη µε την Ασία. 

Η Ελλάδα αποτελείται από δυο µεγάλα τµήµατα: 

Τον Ηπειρωτικό κορµό, µε ένα στενό γενικά πλάτος, που δεν ξεπερνά πουθενά τα 

240Km. Συνεπώς κανένα σηµείο της Ελλάδας δεν απέχει από τη θάλασσα 

περισσότερο από 120 Km σε ευθεία γραµµή. Στον ηπειρωτικό κορµό ανήκει και η 

Πελοπόννησος, την οποία χωρίζει από την υπόλοιπη Ελλάδα ο Κορινθιακός κόλπος, 

ενώ την ενώνει ο Ισθµός της Κορίνθου. 

Τη Νησιωτική Ελλάδα, µε  µικρά και µεγάλα νησιά, τα περισσότερα από τα οποία 

βρίσκονται στο Αιγαίο πέλαγος. Τα µεγαλύτερα απ’ αυτά είναι η Κρήτη, η Εύβοια και 

η Λέσβος.  

Το µεγαλύτερο µέρος της Ελλάδας (το 80% περίπου) καλύπτεται από βουνά, τα 

περισσότερα από τα οποία έχουν άξονα ανάπτυξης από τα βορειοδυτικά προς τα 

νοτιοανατολικά και ανάµεσα σε αυτά απλώνονται λίγες πεδιάδες. Η πιο σηµαντική 

οροσειρά της χώρας µας είναι η Πίνδος, η οποία ξεκινάει από τα σύνορα της 

Ελλάδας µε την Αλβανία και φτάνει έως τον Κορινθιακό Κόλπο. Στην πραγµατικότητα 

η Πίνδος δεν είναι µια αλλά περισσότερες οροσειρές, που αναπτύσσονται 

παράλληλα η µια προς την άλλη σε µήκος περίπου 150Km. Από τον κορµό αυτών 
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των οροσειρών ξεκινούν άλλες πλαγιές, που καλύπτουν µεγάλα τµήµατα της 

Ελλάδας. Η παρουσία της Πίνδου επηρεάζει σηµαντικά το ανάγλυφο και εποµένως 

το κλίµα και τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού 

εδάφους. 

Η Πίνδος, όπως προαναφέρθηκε θεωρείται ότι καταλήγει στον Κορινθιακό Κόλπο. 

Στην πραγµατικότητα όµως, τα βουνά της Πελοποννήσου είναι η συνέχειά της, 

καθώς επίσης συνέχεια των οροσειρών της ηπειρωτικής Ελλάδας και της 

Πελοποννήσου αποτελούν και τα βουνά της Κρήτης. Στον Πίνακα 6.2.1-1 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται τα µεγαλύτερα ελληνικά βουνά. 

Πίνακας 6.2.1-1: Τα µεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας 

Όρος Υψόµετρο (m) 

Όλυµπος 2.917 

Σµόλικας 2.637 

Βόρρας 2.524 

Γράµµος 2.520 

Γκιώνα 2.510 

Τυµφρηστός 2.497 

Αθαµανικά 2.469 

Παρνασσός 2.457 

Ίδη (Ψηλορείτης) 2.456 

Λευκά Όρη 2.452 

Βαρδούσια 2.437 

Ταΰγετος  2.407 

 

Οι πεδιάδες της Ελλάδας, από την άλλη πλευρά, είναι σχετικά λίγες. Οι µεγαλύτερες 

από αυτές είναι η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών και της Θεσσαλίας, κάπως 

µικρότερη η πεδιάδα της Θράκης, ενώ σαφώς µικρότερες πεδιάδες αναπτύσσονται 

στην Πελοπόννησο (Αργολίδα, Ηλεία), στη Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη.  

Συνολικά λοιπόν, η Ελλάδα έχει πολύπλοκο ανάγλυφο. Η Στερεά Ελλάδα είναι ορεινή 

στα δυτικά και πεδινή στα ανατολικά (Βοιωτία). Η Θεσσαλία είναι µια µεγάλη πεδιάδα 

που περιβάλλεται από βουνά. Η Μακεδονία είναι πολύ ορεινή στα δυτικά και πεδινή 

στο κεντρικό της τµήµα. Στα όρια της µε τη Θεσσαλία βρίσκεται το ψηλότερο ελληνικό 

βουνό, ο Όλυµπος. Η Θράκη από την άλλη πλευρά έχει πολλές πεδιάδες που 

οριοθετούνται βόρεια από τη µεγάλη οροσειρά της Ροδόπης, που χωρίζει την Ελλάδα 

από τη Βουλγαρία. Τέλος, η Κρήτη είναι ορεινή στο νότιο τµήµα της και πιο πεδινή 

στο βόρειο. 
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6.2.2 Γεωλογία 

Η Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία γεωλογικών σχηµατισµών και πετρωµάτων, 

Από άποψη τεκτονική και χρονολογική τα πετρώµατα της Ελλάδας µπορούν να 

διακριθούν σε προαλπικούς, αλπικούς και µετααλπικούς σχηµατισµούς.  

Στους προαλπικούς σχηµατισµούς ανήκουν κυρίως τα κρυσταλλοσχιστώδη 

πετρώµατα των κρυσταλλοπαγών µαζών της Ελλάδας καθώς και µερικά, µικρής 

εξάπλωσης ιζηµατογενή και πυριγενή πετρώµατα. Οι αλπικοί και µετααλπικοί 

σχηµατισµοί καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος του ιζηµατογενούς καλύµµατος 

του ελληνικού χώρου καθώς και µερικές σηµαντικής έκτασης πυριγενείς εµφανίσεις. 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κρυσταλλοσχιστώδεις περιοχές: Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα της Ελλάδας 

υπάγονται σε τρεις µάζες. Στη µάζα της Ροδόπης (Σερβοµακεδονία, Παιονία, 

Αλµωπία, Πάϊκο), στην πελαγωνική και στην αττικοκυκλαδική µάζα. Στη µάζα της 

Ροδόπης περιλαµβάνονται κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα που απαντούν στην 

κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Η 

µάζα αυτή συνίσταται από πετρώµατα υψηλού βαθµού µεταµόρφωσης (γνεύσιοι, 

µάρµαρα, αµφιβολίτες) πολύ παλιάς ηλικίας. Η πελαγωνική µάζα έχει κατεύθυνση 

Β∆-ΝΑ και εκτείνεται από τα σύνορα της Ελλάδας µε την πρώην Γιουγκοσλαβία 

(Βαρνούς, Βόρας, Τζένα, προς Βέρµιο, Πιέρια, Καµβούνια, Όσσα, Πήλιο, Όρθρυ) και 

µέσω της αττικοκυκλαδικής µάζας συνεχίζεται στη Μικρά Ασία. Περιλαµβάνει 

πετρώµατα υψηλού, µέσου και χαµηλού βαθµού µεταµόρφωσης (γνεύσιους, 

αµφιβολίτες, µάρµαρα, φυλλίτες, πρασινοσχιστόλιθους κλπ.). Στη Ν Ελλάδα 

υπάρχουν επίσης κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα.  

Ασβεστολιθικές περιοχές: Οι ασβεστόλιθοι της Ελλάδας σχηµατίστηκαν κυρίως 

κατά το µεσοζωϊκό αιώνα (Τριάσιοι, Ιουράσιοι και Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι) και µαζί 

µε τα παλαιογενή στρώµατα µέχρι και του µέσου φλύσχη αποτελούν τα εκτός των 

κρυσταλλοπαγών µαζών όρη της Ελλάδας. Οι κορυφές των ορέων των νησιών του 

Ιονίου, της Ηπείρου και της Ακαρνανίας (Αδριατικο-Ιόνιος περιοχή), της Πίνδου, των 

Αγράφων, του Τυµφρηστού, των Τζουµέρκων, των Αιτωλικών ορέων, της Τρίπολης, 

του Πάρνωνα και κατά το µέγιστο τα όρη της Κρήτης, αποτελούνται από 

ασβεστόλιθους.  

Περιοχές φλύσχη: Ο φλύσχης - σύνολο ψαµµιτικών στρωµάτων, πλούσιων σε 

χαλαζία, τα οποία εναλλάσσονται µε αργιλικούς σχιστόλιθους - καταλαµβάνει µια 

τεράστια έκταση στην Ελλάδα, καλύπτοντας ολόκληρες περιοχές µε πάχος µέχρι 
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χιλίων µέτρων. Η µεγαλύτερη έκταση του παλαιογενούς φλύσχη εκτείνεται µεταξύ της 

Αδριατικο-Ιονίου περιοχής ορέων και του συστήµατος Ολονού-Πίνδου από τα 

αλβανικά σύνορα µέχρι τη Ν Πελοπόννησο.  

Νεογενείς περιοχές: Τα νεογενή πετρώµατα (θαλασσογενή, ποταµογενή ή 

λιµνογενή) αποτελούνται κυρίως από άµµο, άργιλο, πηλό, κροκαλοπαγείς 

σχηµατισµούς, µάργες, τραβερτίνες και πορώδεις ασβεστόλιθους. Απαντούν 

στρωµατοµένα οριζόντια, στις χαµηλότερες πεδιάδες και καταλαµβάνουν 

επιφανειακά µεγάλες εκτάσεις. Εµφανίζονται κυρίως στην Ηλεία, στις ακτές της Β 

Πελοποννήσου και της Κορινθίας, στην Αττική, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, στη 

Β Εύβοια, στην περιοχή µεταξύ Καλαµπάκας και Καστοριάς, στις υψηλότερες 

βαθµίδες του βαθυπεδίου Σερρών - Σιδηροκάστρου - Νιγρίτας και σε πολλές άλλες 

περιοχές της χώρας.  

Πυριγενή πετρώµατα: Τα πυριγενή πετρώµατα (ηφαιστειακά, πλουτώνια, φλεβικά) 

καταλαµβάνουν αρκετές εκτάσεις κυρίως στη Β Ελλάδα. Τα ηφαιστειακά πετρώµατα 

εµφανίζονται σε µορφή θόλων, καλυµµάτων ή ρευµάτων, σπανιότερα δε σε µορφή 

φλεβών. Εκτεταµένες εκχύσεις τριτογενών κυρίως ηφαιστειακών πετρωµάτων 

εµφανίζονται στη Ροδόπη, στη Θράκη, στην Αλµωπία ενώ άλλες εµφανίσεις 

υπάρχουν διάσπαρτες και σε άλλα µέρη της Ελλάδας, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου 

(Λέσβος, Λήµνος, Θήρα, Μήλος, Κώς κλπ.). Πλουτώνια πετρώµατα εµφανίζονται 

κυρίως στη Μακεδονία (γρανίτες, διορίτες, γάββροι). Σηµαντικές, εξαιτίας του όγκου 

τους, είναι οι εµφανίσεις γρανιτικών πετρωµάτων της Βροντούς, της Φλώρινας και 

της Ξάνθης. Από άποψη ηλικίας, τα πυριγενή πετρώµατα της Ελλάδας είναι κατά 

κύριο λόγο τριτογενή και κατά δεύτερο λόγο παλαιοζωϊκά. Σε ό,τι αφορά στα 

υπερβασικά και γενικότερα στα οφιολιθικά πετρώµατα, αυτά εµφανίζονται σε πολλά 

σηµεία της χώρας.  

 

6.2.3 Υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τα ελληνικά εδάφη είναι αυτός της ερηµοποίησης. Ο 

κύριος παράγοντας που συµβάλλει στην εµφάνιση του προβλήµατος είναι η 

διάβρωση του εδάφους, που είναι αποτέλεσµα των ειδικών εδαφοκλιµατικών 

συνθηκών, που επικρατούν στην χώρα µας, κυρίως των µεγάλων κλίσεων σε 

συνδυασµό µε την αποψίλωση εξαιτίας των πυρκαγιών, της εντατικοποίησης της 

γεωργίας, των αδόκιµων πρακτικών άρδευσης, της υπερβόσκησης και σε ορισµένες 

περιπτώσεις της εγκατάλειψης της αγροτικής δραστηριότητας. Έχει υπολογισθεί ότι 
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περίπου 83% της συνολικής έκτασης βρίσκεται σε περιοχές µέτριου έως υψηλού 

κινδύνου διάβρωσης. 

Η διάβρωση του εδάφους ως αποτέλεσµα των ειδικών εδαφοκλιµατικών συνθηκών 

και κυρίως των µεγάλων κλίσεων, των αδόκιµων πρακτικών άρδευσης και 

καλλιεργειών και των φυσικών καταστροφών εντοπίζεται κυρίως στις περιοχές της 

Ανατολικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας και ειδικότερα στις περιφέρειες της 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας. Στις 

νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου η διάβρωση του εδάφους προκαλείται από την 

επίδραση του ανέµου κατά την οποία παρασύρεται υλικό από την επιφάνεια του 

εδάφους λόγω της αραιής βλάστησης, της υπερβόσκησης και της καταστροφής των 

αναβαθµίδων.  

∆ευτερεύοντες παράγοντες αλλά εξίσου σηµαντικοί αφού δρουν πολλαπλασιαστικά 

είναι η µείωση της οργανικής ουσίας, η ρύπανση από γεωργικά και αστικά – 

βιοµηχανικά απόβλητα, η καταστροφή της δοµής και της περατότητας του εδάφους.  
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6.3 Υ∆ΑΤΑ 

6.3.1 Υδατικοί πόροι  

Η Ελλάδα διαθέτει σε ετήσια βάση επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς 

πόρους. Η µέση ετήσια τιµή των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων ανέρχεται σε 

700mm ή σε 116 δισ.m3 (ΥΠΑΝ, 2003) ή κατά άλλες εκτιµήσεις που προέκυψαν κατά 

την ανάπτυξη της εθνικής τράπεζας υδρολογικής πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ) σε 849 mm 

(Mιµίκου Μ.Α., Οι υδατικοί πόροι στην Ελλάδα). Εν τούτοις το κύριο χαρακτηριστικό 

των υδατικών πόρων στη χώρα µας είναι η χωρική και χρονική ανισοκατανοµή, όπως 

φαίνεται και στο σχήµα 6.3.1-1 (http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr/el/index.html). Ετσι η 

∆υτική Ελλάδα δέχεται σηµαντικά µεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης σε σχέση µε την 

Ανατολική, µε τα νησιά του Αιγαίου να έχουν το µικρότερο ύψος κατακρηµνισµάτων. 

 

Σχήµα 6.3.1-1 Χωρική κατανοµή συνολικών κατακρηµνισµάτων στην Ελλάδα (σε mm 

ανά έτος) 

Η µέση ετήσια απορροή των ποταµών της ηπειρωτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 35 

δισ.m3. Πάνω από το 80% της επιφανειακής ροής προέρχεται από οκτώ µεγάλες 

ποτάµιες λεκάνες αποστράγγισης: του Αχελώου (κεντρική Ελλάδα), του Αξιού, του 

Στρυµόνα και του Αλιάκµονα (Μακεδονία), του Έβρου και του Νέστου (Θράκη), του 

Άραχθου και του Καλαµά (Ήπειρος). Η λεκάνη αποστράγγισης του Αχελώου (6 

δισ.m3) κα του Αξιού (5 δισ.m3) είναι οι µεγαλύτερες. Στον Πίνακα 6.3.1-1 

παρουσιάζονται οι εννέα µεγαλύτεροι ποταµοί της Ελλάδας. Τέσσερις από αυτούς 

έχουν τις πηγές τους σε γείτονες χώρες: ο Έβρος , ο Νέστος, ο Στρυµόνας  και ο 

Αξιός . Η συνολική εισροή επιφανειακών υδάτων από γείτονες χώρες ανέρχεται σε 12 

δισ.m3.  



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  125 

Πίνακας 6.3.1-1: Οι µεγαλύτεροι ποταµοί της Ελλάδας 

Ποταµός Μήκος Ποταµού 
(Km) 

Αλιάκµονας 297 

Αχελώος 220 

Πηνειός 205 

Έβρος 204* 

Νέστος 130* 

Στρυµόνας 118* 

Καλαµάς 115 

Αλφειός 110 

Άραχθος 110 

* τα ελληνικά τµήµατα των ποταµών 

Στην Ελλάδα υπάρχουν επιπλέον 41 φυσικές λίµνες (19 από αυτές µε εµβαδόν άνω 

των 5 Km2), οι οποίες καταλαµβάνουν έκταση πάνω από 6.000.000 στρέµµατα, ή 

διαφορετικά το 0,5% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στον Πίνακα 6.3.1-2 

παρουσιάζονται οι οκτώ µεγαλύτερες από αυτές. Επίσης στη χώρα µας υπάρχουν 14 

τεχνητές λίµνες, οι δέκα εκ των οποίων έχουν έκταση άνω των 5 Km2.  

Πίνακας 6.3.1-2: Οι µεγαλύτερες λίµνες της Ελλάδας 

Λίµνη Έκταση (Km
2
) 

Τριχωνίδα 96,5 

Βόλβη 75,6 

Βεγορίτιδα 72,6 

Βιστωνίδα 45,6 

Κορώνεια 42,8 

Μικρή Πρέσπα 43,1* 

Μεγάλη Πρέσπα 38,3* 

Καστοριά 28,5 

* τα ελληνικά τµήµατα των λιµνών 

Περίπου το 85-90% των αποθεµάτων γλυκού νερού απαντώνται µε τη µορφή 

επιφανειακών υδάτων, ενώ το 10-15% ως υπόγεια ύδατα. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, για το σύνολο της χώρας οι ετήσιες ποσότητες κατακρηµνισµάτων 

εκτιµώνται σε 116 δισ.m3, ενώ το ετήσιο συνολικό υδατικό δυναµικό εκτιµάται κατά 

προσέγγιση σε 57 δισ.m3, συµπεριλαµβανοµένων και των ποσοτήτων που εισρέουν 

από όµορες χώρες. 

Στον τοµέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες 

ουσιαστικής εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οδηγία 

περιγράφει µια µακρά περίοδο δράσεων που οδηγούν σε Σχέδια ∆ιαχείρισης των 

υδάτων, η εφαρµογή των οποίων θα οδηγήσει στην επίτευξη καλής κατάστασης 

υδάτων έως το έτος 2015. Στα πλαίσια αυτά έχει οριστεί ως κεντρικός φορέας το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε και ταυτόχρονα έχουν δηµιουργηθεί Περιφερειακές Υπηρεσίες Υδατικών 

Πόρων. 
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6.3.1.1 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα της Ελλάδας 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούµενη παράγραφο, η Ελλάδα είναι µια µικρή σε 

έκταση χώρα µε έντονο ανάγλυφο, περιορισµένη ενδοχώρα και µεγάλο ανάπτυγµα 

ακτών. Αποτέλεσµα της ιδιόµορφης αυτής γεωµορφολογικής διάρθρωσης είναι η 

πολυδιάσπαση του χώρου σε µικρές λεκάνες απορροής, καθεµία από τις οποίες έχει 

διαφορετικά προβλήµατα και εποµένως απαιτεί διαφορετική διαχειριστική πολιτική. 

Τελικά  η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 14 υδατικά διαµερίσµατα, τα οποία αποτελούνται 

από σύνολα λεκανών απορροής µε κατά το δυνατόν όµοιες υδρολογικές-

υδρογεωλογικές συνθήκες. Στον Χάρτη 2 που παρουσιάζεται στο παράρτηµα, 

φαίνονται τα υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα 

διοικητικά όρια της χώρας δεν ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα υδατικά, δηλαδή τους 

υδροκρίτες. 

Αναλυτικότερα, τα υδατικά διαµερίσµατα της ∆υτικής Πελλοπονήσου (01), της 

Βόρειας Πελοποννήσου (02) και της Ανατολικής Πελοποννήσου (03) παρουσιάζουν 

κοινά περιβαλλοντικά προβλήµατα και προβλήµατα ποιότητας υπόγειων κυρίως 

υδατικών πόρων. Ταυτόχρονα όµως διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τη 

γεωµορφολογική δοµή, το κλίµα και τη διαθεσιµότητα υδατικών πόρων.  

Σε ότι αφορά στα υδατικά διαµερίσµατα της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας (04), της 

Ηπείρου (05), της Αττικής (06), της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) και της 

Θεσσαλίας (08), αυτά διακρίνονται σε δυο τµήµατα, το δυτικό και το ανατολικό. Η 

διάκριση αυτή γίνεται τόσο από γεωγραφική άποψη (οροσειρά της Πίνδου), όσο και 

από άποψη διαθεσιµότητας υδατικών πόρων, τύπου και ρυθµού ανάπτυξης και κατά 

συνέπεια µεγεθών ζήτησης νερού και κλίµακας έργων αξιοποίησής του. 

Τα υδατικά διαµερίσµατα της ∆υτικής Μακεδονίας (09), της Κεντρικής Μακεδονίας 

(10), της Ανατολικής Μακεδονίας (11) και της Θράκης (12) αποτελούν ουσιαστικά τις 

τρεις διοικητικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα υδατικά αυτά 

διαµερίσµατα έχουν πολλές οµοιότητες µεταξύ τους ως προς τη διαθεσιµότητα αλλά 

και την ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων. Επιπλέον, στα διαµερίσµατα αυτά, 

αν και εντοπίζονται άφθονοι φυσικοί πόροι, η εκµετάλλευσή τους θεωρείται 

ανεπαρκής. Τέλος, χαρακτηριστικό των υδατικών αυτών διαµερισµάτων είναι πως οι 

υδατικοί τους πόροι χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών τόσο 

της Ελλάδας όσο και των γειτονικών χωρών  Βουλγαρία, Τουρκία και ΠΓ∆Μ. 

Τέλος, τα υδατικά διαµερίσµατα της Κρήτης (13) και των Νησιών του Αιγαίου (14) 

χαρακτηρίζονται από την αποµόνωση και από περιορισµένους υδατικούς πόρους. 
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Από την παραπάνω ανάλυση συµπεραίνουµε πως τα δυτικά υδατικά διαµερίσµατα 

της χώρας είναι τα περισσότερο πλεονασµατικά της Ελλάδας, µε υψηλή προσφορά 

νερού, αλλά χαµηλά επίπεδα ζήτησης λόγω της περιορισµένης ανάπτυξης της 

περιοχής. Αντίθετα, τα ανατολικά υδατικά διαµερίσµατα χαρακτηρίζονται από 

ελλειµατικότητα φυσικής προσφοράς και υψηλά επίπεδα ζήτησης που οφείλονται 

στην ανάπτυξη όλων των τοµέων και εποµένως στη συγκέντρωση πληθυσµού και 

δραστηριοτήτων. Συνεπώς αναπτύσσεται µια σχέση εξάρτησης των ανατολικών 

υδατικών διαµερισµάτων από τα δυτικά, η οποία εκφράζεται µε έργα µεταφοράς 

µεγάλης κλίµακας. Χαρακτηριστική είναι η κατανοµή της ζήτησης αρδευτικού νερού 

ανά υδατικό διαµέρισµα, η οποία όπως φαίνεται στο σχήµα, 6.3.1-2, είναι εντελώς 

διαφορετική από την κατανοµή της διαθεσιµότητας υδατικών πόρων και των 

κατακρηµνισµάτων του σχ. 6.3.1-1. 

 

Σχήµα 6.1.3-2 Κατανοµή αγροτικής ζήτησης νερού (πηγή: http://www.chi.civil.ntua.gr) 

 

 

6.3.2 Υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα  

6.3.2.1 Ποσότητα Υδατικών Πόρων 

Σε γενικές γραµµές, οι πιέσεις που δέχεται η ποσότητα των υδατικών πόρων στην 

Ελλάδα είναι συνολικά µέτριες, αλλά τοπικά ισχυρές σε ορισµένες περιπτώσεις. Το 

87% περίπου του συνόλου του νερού που αντλείται προορίζεται για γεωργική χρήση. 
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Το σύνολο των αρδευόµενων περιοχών, η έκταση των οποίων έχει αυξηθεί πάνω 

από 40% τα τελευταία 15 χρόνια, αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της συνολικής 

καλλιεργούµενης γης στην Ελλάδα. Εν τούτοις, η ανοµοιόµορφη κατανοµή των 

βροχοπτώσεων τόσο χωρικά όσο και χρονικά, οδηγεί σε έντονα προβλήµατα 

λειψυδρίας κυρίως κατά τις περιόδους αιχµής της άρδευσης (περίοδος αντίστοιχα 

κρίσιµη και για άλλες χρήσεις του νερού, όπως η χρήση του στις τουριστικές 

δραστηριότητες). Η αυξηµένη αυτή ζήτηση νερού καλύπτεται ολοένα και περισσότερο 

µε τη χρήση υπόγειων υδάτων, η οποία σήµερα καλύπτει πάνω από 40% των 

αναγκών σε νερό προοριζόµενο για άρδευση. Στις παράκτιες περιοχές, η 

υπεράντληση υπόγειου ύδατος έχει οδηγήσει στη διείσδυση θαλάσσιου νερού στους 

υδροφορείς.  

Από την άλλη πλευρά, η οικιακή κατανάλωση του νερού αντιστοιχεί περίπου στο 

10% του συνολικού αντλούµενου γλυκού νερού. Η υδροδότηση της ευρύτερης 

περιοχής της πόλης των Αθηνών προέρχεται κυρίως από επιφανειακά ύδατα, ενώ 

άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας κτισµένες σε παραλιακές περιοχές, αντλούν 

συνήθως νερό από υπόγειους υδροφορείς. Στα νησιά το πόσιµο νερό προέρχεται 

από φυσικές πηγές, ταµιευτήρες νερού βροχής, µικρά φράγµατα και, σε λιγότερες 

περιπτώσεις, από µεταφορά του µε υδροφόρα πλοία ή από αφαλάτωση.  

Τέλος, η κατανάλωση νερού από τη βιοµηχανία δεν ασκεί ιδιαίτερες πιέσεις στην 

ποσότητα των υδάτων καθώς στον τοµέα αυτό καταναλώνεται µόλις το 3% των 

υδάτινων πόρων. 
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6.3.2.2 Ποιότητα Υδατικών Πόρων 

Τα ύδατα των ποταµών είναι γενικά σε καλή κατάσταση αν και κατά περίπτωση 

παρατηρούνται περιπτώσεις ρύπανσης. Έτσι, ρύπανση και επιδείνωση της 

ποιότητας των νερών των ποταµών παρατηρούνται σε αστικές περιοχές ή σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονη αγροτική ή βιοµηχανική δραστηριότητα, 

ενώ ορισµένες καρστικές πηγές έχουν ρυπανθεί λόγω βιοµηχανικών χρήσεων, 

διάθεσης λυµάτων, ιχθυοκαλλιεργειών και τουριστικής δραστηριότητας. Η µέση 

ετήσια συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών στα µεγαλύτερα ποτάµια της χώρας 

είναι σε γενικές γραµµές κατώτερη των αντίστοιχων ορίων της ΕΕ. Σε ότι αφορά στις 

συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων (κάδµιο, υδράργυρος, µόλυβδος, νικέλιο και 

χαλκός) στα µεγάλα ποτάµια, αυτές είναι κάτω των επιτρεπόµενων ορίων για το 

πόσιµο νερό. Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών ιόντων έχουν 

παρατηρηθεί στον ποταµό Έβρο, ενώ στον Αξιό ποταµό έχουν καταγραφεί 

συγκεντρώσεις φωσφόρου, νιτρωδών και αµµωνιακών σε υψηλά επίπεδα. 

Αντίθετα, η ποιότητα των υδάτων των λιµνών παρουσιάζει ίχνη υποβάθµισης τις 

τελευταίες δεκαετίες. Πολλές λίµνες είναι αποδέκτες θρεπτικών συστατικών, ιζηµάτων 

και βαρέων µετάλλων από αποστραγγίσεις γεωργικής προέλευσης καθώς και από τη 

διάθεση αστικών και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων. Επιπλέον, αρκετές Ελληνικές 

λίµνες παρουσιάζουν προβλήµατα ευτροφισµού. Οι υψηλές τιµές pH καθώς και η 

χαµηλή διαύγεια υποδηλώνουν έντονη βιολογική δραστηριότητα. Οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών παρατηρούνται στις λίµνες των Ιωαννίνων, 

της Καστοριάς, των Πετρών, της Βεγορίτιδας και της Βιστονίδας. Στις περισσότερες 

λίµνες, η συνολική συγκέντρωση φωσφόρου υπερβαίνει τα 20 mg/lt, υποδηλώνοντας 

την ανθρωπογενή προέλευση των ιόντων αυτών. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις του 

συνολικού ανόργανου αζώτου υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια των 0.5 mg/lt µόνο 

στις λίµνες Πετρών και Βεγορίτιδας. 

Η ρύπανση των παράκτιων υδάτων παρατηρείται µόνο σε σηµεία που γειτνιάζουν µε 

µεγάλα αστικά κέντρα ή βιοµηχανικές περιοχές και σε εµπορικά λιµάνια. Σηµεία µε 

υψηλές συγκεντρώσεις ρυπαντών σε παράκτια ύδατα παρατηρούνται στις περιοχές 

του Σαρωνικού, του Θερµαϊκού, του Παγασητικού, του  κόλπου του Ηρακλείου, 

καθώς και στους όρµους της Ελευσίνας, της Λάρυµνας και της Νέας Καρβάλης. Παρ’ 

όλα αυτά τα περισσότερα χιλιόµετρα της ακτογραµµής της Ελλάδας διαθέτουν 

ιδιαίτερα καθαρά και διαυγή ύδατα κολύµβησης.  

Σε ότι αφορά στα υπόγεια νερά, παρ’ όλο που δεν υπάρχει µεγάλος όγκος 

δεδοµένων, υπάρχουν ενδείξεις ρύπανσής τους λόγω της µη αποτελεσµατικά 
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ελεγχόµενης διάθεσης των υγρών αποβλήτων, ενώ καταγράφονται έντονα 

προβλήµατα υφαλµύρωσής τους εξαιτίας της υπεράντλησης. Στον Χάρτη 3, του 

παραρτήµατος, παρουσιάζονται τα σηµεία στην Ελλάδα, όπου το φαινόµενο της 

υφαλµύρωσης είναι ιδιαίτερα έντονο. Σηµεία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών 

ιόντων έχουν ανιχνευθεί στον Θερµαϊκό και τον Αµβρακικό κόλπο, ενώ υπολείµµατα 

φυτοφαρµάκων ανιχνεύθηκαν στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε συγκεντρώσεις όµως 

κατώτερες των µέγιστων επιτρεπτών ορίων.  

 

6.3.2.3 Υδατικοί Πόροι, Γεωργία και ∆άση 

Η ποιότητα των υπογείων νερών µε τα προβλήµατα που προαναφέρθηκαν, 

σχετίζεται και µε την επίδραση της γεωργίας, καθώς  σε πολλές περιοχές µε εντατικές 

καλλιέργειες, εµφανίζονται αυξηµένες τιµές νιτρικών αλάτων. Στα πλαίσια 

εναρµόνισης µε την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ καθορίσθηκαν αρχικά (ΚΥΑ 19652/1906/99 

ΦΕΚ 1575/Β) τέσσερις ευπρόσβλητες περιοχές (Θεσσαλίας, Κωπαίδας, Αργολίδας, 

Πηνειού Ηλείας) και στη συνέχεια (ΚΥΑ 20149/2522/01, ΦΕΚ 1212/Β) και άλλες τρεις 

περιοχές Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Πέλλας – Ηµαθίας, λεκάνης Στρυµόνα και Άρτας – 

Πρέβεζας. Οι παθογενείς εκτάσεις των ανωτέρω περιοχών βρίσκονται σε διαδικασία 

ακριβούς προσδιορισµού τους και εντοπίζονται στις καλλιεργούµενες εκτάσεις των εν 

λόγω περιοχών. Ειδικότερα, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στις ανωτέρω περιοχές 

ανέρχονται σε 506.735 ha στη Θεσσαλία, σε 113.200 ha στην Κωπαϊδα, σε 18.300 

ha στο Αργολικό πεδίο, σε 17.600 ha στη λεκάνη Πηνειού Ηλιείας, σε 402.009 ha 

στην περιοχή Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Πέλλας – Ηµαθίας. Οι κύριες καλλιέργειες των 

ανωτέρων ευπρόσβλητων περιοχών που επιδρούν στην ποιότητα των υδατικών 

πόρων αφορούν σε βαµβάκι, σιτηρά, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτο και οπωροκηπευτικά 

στη Θεσσαλία, σε βαµβάκι, σιτηρά, ελιά, αραβόσιτο, βιοµηχανική ντοµάτα και 

κηπευτικά στη Κωπαίδα, σε εσπεριδοειδή, ελιά και εκτατική αιγοπροβατοτροφία στο 

Αργολικό πεδίο, σε αραβόσιτο, κηπευτικά, εσταβλισµένη κτηνοτροφία (βοοειδή και 

χοίροι) και εκτατική αιγοπροβατοτροφία στη λεκάνη Πηνειού Ηλείας, σε αροτραίες, 

ελιές, αµπέλια, θερµοκηπιακές καλλιέργειες, πυρηνόκαρπα και µηλοειδή και 

εσταβλισµένη κτηνοτροφία στην περιοχή του κάµπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας – 

Ηµαθίας. Για το σύνολο των περιοχών έχουν εκπονηθεί τα Σχέδια ∆ράσης και έχουν 

εκδοθεί οι αντίστοιχες ΚΥΑ µε εξαίρεση τις δυο τελευταίες (λεκάνη Στρυµόνα και 

Άρτα-Πρέβεζα) που δεν είναι ακόµα γνωστό το χρονικό διάστηµα που θα εκδοθούν. 

Για την επιτάχυνση της απονιτροποίησης απαιτείται η λήψη πρόσθετων µέτρων που 

υπερβαίνουν τα υποχρεωτικά της ανωτέρω σχετικής οδηγίας. Ειδικότερα το Μέτρο 

της "Μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης", στο πλαίσιο του 
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Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ), εφαρµόστηκε σε τρεις 

ευπρόσβλητες ζώνες συνολικής έκτασης 114.265,5 ha. Αναλυτικότερα στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας και στο Νοµό Φθιώτιδας εφαρµόζεται σε έκταση 107.199,2 

ha, στην περιοχή της Κωπαϊδικού Πεδίου (Ν. Βοιωτίας) εφαρµόζεται σε έκταση 

7.051,3 ha και στην Περιοχή Λεκάνης του Πηνειού Ν. Ηλιείας (περιλαµβάνει το Ν. 

Ηλιείας) εφαρµόζεται σε έκταση ελαχίστου µεγέθους.  

Αποτέλεσµα της συγκέντρωσης νιτρικών και φωσφορικών κυρίως από γεωργικά και 

αστικά απόβλητα στα επιφανειακά νερά (λίµνες, υγρότοπους) είναι η εµφάνιση 

φαινοµένων ευτροφισµού. Τέλος, σηµαντική πηγή ρύπανσης των νερών µπορεί να 

αποτελούν τα αστικά και τα βιοµηχανικά απόβλητα (συγκέντρωση βαρέων 

µετάλλων). 

Όσον αφορά στα κτηνοτροφικά απόβλητα το πρόβληµα δεν είναι έντονο και 

εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές συγκέντρωσης µονάδων µέσου και µεγάλου 

µεγέθους, όπως περιοχές Αρτάκη – Χαλκίδας, Μεγάρων Ασπροπύργου (Ν. Αττικής), 

Νεοχωρούδα – Πεντάλοφο (Ν. Θεσ/νίκης), Λίµνη Παµβώτιδα, Λεκάνες απορροής 

Λούρου – Αράχθου, Λίµνη Τριχωνίδα, κλπ. 

Βασικό πρόβληµα από τις γεωργικές χρήσεις εντοπίζεται και στην υφαλµύρωση 

παράκτιων υδροφορέων καθώς η απόληψη υπόγειων νερών για άρδευση γίνεται µε 

εντονότερους ρυθµούς τους θερινούς µήνες (αυξηµένη ζήτηση λόγω 

εντατικοποίησης, της χρήσης αδόκιµων πρακτικών και κυρίως της σπατάλης) απ' ότι 

η αναπλήρωση τους χειµερινούς µήνες µε αποτέλεσµα να έχουµε πτώση του 

υδροφόρου ορίζοντα, τη δηµιουργία υποπίεσης και την είσοδο της θάλασσας, 

γεγονός που διευκολύνεται από τα 16.000 km ακτογραµµών, τα 3.000 νησιά και τα 

ασβεστολιθικά πετρώµατα. Κίνδυνος υφαλµύρωσης υπάρχει σχεδόν σε ολόκληρη τη 

χώρα και ιδίως στην Ανατολική και τα νησιά, ενώ προβλήµατα έχουν παρουσιασθεί 

στην παράκτια ζώνη ∆έλτα Νέστου έως τη λίµνη Μητρικού, στις περιοχές 

Ελευθερούπολης Καβάλας, στον κάµπο Θεσσαλονίκης, στην παράκτια ζώνη της 

Πιερίας, στη Νικόπολη Πρεβέζης, στα νησιά του Αιγαίου και στο Αργολικό Πεδίο. Η 

αλάτωση των εδαφών, που τελικά µπορεί να επέλθει, οφείλεται εκτός από την 

υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων  και στην εγκατάλειψη των παραδοσιακών 

καλλιεργητικών πρακτικών. Ο κίνδυνος υφίσταται για το σύνολο των αρδευόµενων 

εκτάσεων. Ωστόσο, σε περιοχές υψηλού κινδύνου βρίσκεται περίπου το 1,53% των 

εδαφών, για τις οποίες γίνονται µελέτες και έργα εµπλουτισµού των υπόγειων 

υδροφορέων που πρέπει να συνεχιστούν. 
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Ιδιαίτερα προστατευτικός είναι ο ρόλος των δασών που καλύπτουν τις λεκάνες 

απορροής των χειµάρρων, η έκταση των οποίων εκτιµάται σε 1.300.000 ha. Η χώρα 

µας εφάρµοζε πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, προγράµµατα 

επέµβασης σε 250 περίπου ορεινές λεκάνες απορροής, σε πολλές από τις οποίες 

έχουν ήδη αµβλυνθεί τα πληµµυρικά φαινόµενα. 

Η χώρα µας εφαρµόζει το πλαίσιο του Νόµου 3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α/09-12-2003) 

για την "Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδάτων" – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 

2000. Η εφαρµογή της Οδηγίας πλαίσιο είναι µια συνεχής διαδικασία η οποία 

ξεκίνησε το έτος 2003 µε την ψήφιση του ανωτέρου Νόµου και συνεχίζεται στο 

τρέχον έτος (2006) µε την έκδοση των ∆ιοικητικών πράξεων που προβλέπονται στον 

Νόµο (Αποφάσεις, Π.∆.) και την αναφορά στην Περιβαλλοντική – Οικονοµική 

ανάλυση. Το έτος 2008 προβλέπεται η έκδοση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων των 

λεκανών απορροής, ενώ τα τελικά σχέδια προβλέπεται να εκδοθούν το 2009. Η 

εφαρµογή, αξιολόγηση, ρύθµιση προβλέπεται να υλοποιηθεί µέχρι το έτος 2015. 
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6.4 ΑΕΡΑΣ 

6.4.1 Γενική εκτίµηση ποιότητας ατµόσφαιρας 

Οι βασικοί αέριοι ρύποι που εντοπίζονται στην ατµόσφαιρα της Ελλάδας είναι οι 

παρακάτω: 

SOX: οι εκποµπές αυτών προέρχονται κατά το 70% περίπου από τα εργοστάσια 

παραγωγής ενέργειας, το 17% από τη βιοµηχανία και το 9% από τις µεταφορές. 

NOX: το 48% αυτών προέρχεται από τις µεταφορές, το 20% από τα εργοστάσια 

παραγωγής ενέργειας και το 15% από τη βιοµηχανία . 

Μη Μεθανιούχες Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (NMVOCS): για το 59% των 

εκποµπών αυτών ευθύνονται οι µεταφορές, για το 13% η χρήση διαλυτών, για το 

11% η γεωργία, ενώ για το 10% άλλες πηγές µεταξύ των οποίων και τα απόβλητα. 

Μονοξείδιο του άνθρακα CO: το 71% των εκποµπών οφείλεται στις µεταφορές, ενώ 

το 17% οφείλεται στον εµπορικό και οικιακό τοµέα. 

Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα CO2: οι πλειοψηφία των εκποµπών αυτών 

προέρχεται από τη χρήση ενέργειας (92%) και οι υπόλοιπες από βιοµηχανικές 

διαδικασίες. Σε ότι αφορά στις εκποµπές από τη χρήση ενέργειας αυτές οφείλονται 

στην παραγωγή ενέργειας (55%), τις µεταφορές (21%), τη βιοµηχανία (12%) και σε 

άλλες σταθερές πηγές (12%). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως οι βασικότερες πηγές ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης στην Ελλάδα είναι οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η παραγωγή και η χρήση 

ενέργειας, και σε πολύ µικρότερο ποσοστό η γεωργία. Ως αποτέλεσµα, τα επίπεδα 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι αυξηµένα στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας µας, 

όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.  

Εν τούτοις τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια σαφής διαφοροποίηση της 

σύνθεσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στην 

ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπου εντοπίζονται και τα σοβαρότερα προβλήµατα. 

Οι «συµβατικοί» ρύποι, όπως είναι το µονοξείδιο του άνθρακα, το µονοξείδιο του 

αζώτου, το διοξείδιο του θείου, ο µόλυβδος και ο µαύρος καπνός, παρουσιάζουν 

σηµαντική πτωτική τάση, εξαιτίας διαρθρωτικών επεµβάσεων, µεταξύ των οποίων η 

βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων και η ποιοτική αναβάθµιση των αυτοκινήτων. 

Σε ότι αφορά στα επίπεδα του όζοντος, επικρατεί µάλλον µια σταθερότητα, σε 

αντίθεση µε τα αιωρούµενα σωµατίδια (PM10), όπου παρατηρούνται υπερβάσεις των 

οριακών τιµών. Τέλος, λόγω της αλκαλικής φύσης των εδαφών της, η Ελλάδα δεν 
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αντιµετωπίζει µεγάλης έκτασης προβλήµατα οξίνισης που να σχετίζονται µε τη 

διασυνοριακή ή την εσωτερική ατµοσφαιρική ρύπανση. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως για την ποιότητα της ατµόσφαιρας, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, εδώ και µια δεκαετία έχει προχωρήσει σε µια προσέγγιση πολλαπλών 

ρύπων / πολλαπλών επιπτώσεων εκδίδοντας το 1996 την Οδηγία Πλαίσιο για την 

Ποιότητα της Ατµόσφαιρας (96/62/ΕΚ), και στη συνέχεια θυγατρικές οδηγίες, οι 

οποίες θεσπίζουν οριακές τιµές για τις συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατµόσφαιρα 

για τα έτη 2000 και 2010 και είναι η Οδηγία 97/101/ΕΚ, η 1999/30/ΕΚ, η 2002/3/ΕΚ 

και η 2004/107/ΕΚ. Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο έχει εναρµονιστεί µε το σύνολο 

των Οδηγιών αυτών. Επιπλέον, τα τελευταία έξι χρόνια γίνονται προσπάθειες για τον 

έλεγχο των εκποµπών µε βασικό εργαλείο την Οδηγία 2001/80/ΕΚ, για τις µεγάλες 

εγκαταστάσεις καύση, καθώς και για τα ανώτατα εθνικά όρια εκποµπών, µε την 

Οδηγία 2001/81/ΕΚ. Στο εθνικό δίκαιο έχει ενσωµατωθεί η πρώτη Οδηγία, ενώ 

εκκρεµεί η εναρµόνιση µε τη δεύτερη. 

 

6.4.2 Ατµοσφαιρική ρύπανση, γεωργία και δάση 

Όπως προαναφέρθηκε,, η γεωργία αποτελεί µια από τις πηγές ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης. Οι εκποµπές από τη γεωργία θεωρούνται κυρίως ως διάχυτες (diffuse) 

πηγές ρύπανσης, και προέρχονται κυρίως από τις εξής δραστηριότητες που έχουν 

σχέση µε αυτήν: 

• καύσεις στη γεωργία,αλιεία και δασοπονία 

• εντερικές ζυµώσεις στην κτηνοτροφία 

• διαχείριση της κοπριάς 

• καλλιέργεια ρυζιού 

• γεωργικά εδάφη 

• καύση των αγροτικών αποβλήτων στους αγρούς. 

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ενωση η Ελλάδα κατά το 2003 

µεταξύ άλλων είχε εκποµπές από τις γεωργικές δραστηριότητες περί τους 160.000 

τόννους Μεθανίου (CH4) σε ένα σύνολο 9.460.000 τόννων όλης της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης και 3.130.000 τόννους CO2 σε ένα σύνολο 62.400.000 τόννων της ΕΕ 

(European Pollutant Release and Transfer Register E-PRTR  http://www.bipro.de). 
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Επίσης προβλήµατα ρύπανσης στην ατµόσφαιρα από τη γεωργική δραστηριότητα 

ενδέχεται να παρουσιαστούν στις περιοχές όπου παρατηρείται αυξηµένη χρήση 

παρασιτοκτόνων, µε την έκλυση ή τη διάχυση του ψεκαστικού διαλύµατος και τη 

µεταφορά τους από τον άνεµο σε αποµακρυσµένες περιοχές. Για παράδειγµα, αυτό 

παρατηρείται στους χώρους εργασίας των καλλιεργητών (αποθήκες, θερµοκήπια, 

κλπ.), κατά τη διάρκεια των απεντοµώσεων και τον έλεγχο των τρωκτικών, οπότε 

χρησιµοποιούνται ουσίες υπό µορφή αερίων ή ατµών. Οι χηµικές ενώσεις που 

χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ τοξικές.  

 

 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  136 

6.5 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

6.5.1 Κλιµατικές συνθήκες 

Η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των παραλλήλων 340 και 420 του Βορείου ηµισφαιρίου 

και βρέχεται από την Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, το κλίµα της είναι τυπικά µεσογειακό 

µε ήπιους και υγρούς χειµώνες, σχετικά θερµά και ξηρά καλοκαίρια και, γενικά, 

µακρές περιόδους ηλιοφάνειας κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους.  

Ειδικότερα, στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζεται µια µεγάλη ποικιλία 

κλιµατικών τύπων, πάντα βέβαια µέσα στα πλαίσια του Μεσογειακού κλίµατος. Αυτό 

οφείλεται στην τοπογραφική διαµόρφωση της χώρας που έχει µεγάλες διαφορές 

υψοµέτρου (µεγάλες οροσειρές κατά µήκος της κεντρικής χώρας και άλλοι ορεινοί 

όγκοι) και εναλλαγή ξηράς και θάλασσας. Έτσι από το ξηρό κλίµα της Αττικής και 

γενικά της Ανατολικής Ελλάδας µεταπίπτουµε στο υγρό της Βόρειας και ∆υτικής 

Ελλάδας. Τέτοιες κλιµατικές διαφορές συναντώνται ακόµη και σε τόπους που 

βρίσκονται σε µικρή απόσταση µεταξύ τους, κατάσταση που παρουσιάζεται σε λίγες 

µόνο χώρες σε όλο τον κόσµο. 

Από κλιµατολογικής πλευράς το έτος µπορεί να χωριστεί κυρίως σε δύο εποχές: Την 

ψυχρή και βροχερή χειµερινή περίοδο που διαρκεί από τα µέσα του Οκτωβρίου και 

µέχρι το τέλος Μαρτίου και τη θερµή και άνοµβρη εποχή που διαρκεί από τον 

Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.  

Κατά την πρώτη περίοδο οι ψυχρότεροι µήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, 

όπου κατά µέσον όρο η µέση ελάχιστη θερµοκρασία κυµαίνεται από 5-10 0C στις 

παραθαλάσσιες περιοχές, από 0-5 0C στις ηπειρωτικές περιοχές και µε χαµηλότερες 

τιµές κάτω από το µηδέν στις βόρειες περιοχές. 

Οι βροχές στη χώρα µας ακόµη και τη χειµερινή περίοδο δεν διαρκούν για πολλές 

ηµέρες και ο ουρανός της Ελλάδας δεν µένει συννεφιασµένος για αρκετές 

συνεχόµενες ηµέρες, όπως συµβαίνει σε άλλες περιοχές της γης. Οι χειµερινές 

κακοκαιρίες διακόπτονται συχνά κατά τον Ιανουάριο και το πρώτο δεκαπενθήµερο 

του Φεβρουαρίου από ηλιόλουστες ηµέρες, τις γνωστές από την αρχαιότητα 

“Αλκυονίδες ηµέρες”. 

Η χειµερινή εποχή είναι γλυκύτερη στα νησιά του Αιγαίου και του Ιουνίου από ό,τι στη 

Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα. 

Κατά τη θερµή και άνοµβρη εποχή ο καιρός είναι σταθερός, ο ουρανός σχεδόν 

αίθριος, ο ήλιος λαµπερός και δεν βρέχει εκτός από σπάνια διαλείµµατα µε ραγδαίες 

βροχές ή καταιγίδες µικρής όµως διάρκειας. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  137 

Η θερµότερη περίοδος είναι το τελευταίο δεκαήµερο του Ιουλίου και το πρώτο του 

Αυγούστου οπότε η µέση µέγιστη θερµοκρασία κυµαίνεται από 29 °C µέχρι 35 °C. 

Κατά τη θερµή εποχή οι υψηλές θερµοκρασίες µετριάζονται από τη δροσερή 

θαλάσσια αύρα στις παράκτιες περιοχές της χώρας και από τους βόρειους ανέµους 

(ετήσιες) που πνέουν κυρίως στο Αιγαίο. 

Η Άνοιξη έχει µικρή διάρκεια, διότι ο µεν Χειµώνας είναι όψιµος, το δε καλοκαίρι 

αρχίζει πρώιµα. Το Φθινόπωρο είναι µακρύ και θερµό και πολλές φορές παρατείνεται 

στη Νότια Ελλάδα και µέχρι τα µισά του ∆εκεµβρίου. 

  

6.5.2 Κλιµατικές αλλαγές  

Κοινή είναι πλέον η παραδοχή ότι το κλίµα αλλάζει. Η µέση θερµοκρασία στην 

Ευρώπη αυξήθηκε σχεδόν κατά 1 °C κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών, ενώ 

υπάρχουν προβλέψεις για ενδεχόµενη αύξηση κατά 2 έως 6,3°C µέχρι το 2100. 

Οι κλιµατικές αλλαγές προκαλούνται, εκτός των άλλων, από το σύνολο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, που έχουν ως συνέπεια την εκποµπή αερίων 

θερµοκηπίου. Για να περιοριστούν αυτές οι αλλαγές, θα πρέπει συνεπώς να 

περιοριστούν επειγόντως και οι εν λόγω εκποµπές. 

Ένα πρωτόκολλο της σύµβασης-πλαισίου του ΟΗΕ σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές 

αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Κιότο της Ιαπωνίας τον ∆εκέµβριο του 

1997, το πρωτόκολλο του Κιότο. Το πρωτόκολλο αυτό τέθηκε σε ισχύ στις 16 

Φεβρουαρίου 2005 και το έχουν ήδη υπογράψει πάνω από 150 χώρες, που 

αντιπροσωπεύουν το 90 % του παγκόσµιου πληθυσµού. 

Βάσει αυτού του πρωτοκόλλου οι περισσότερες βιοµηχανικές χώρες δεσµεύονται να 

περιορίσουν ή να µειώσουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά την περίοδο 

2008-2012 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Οι χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που τότε ήταν 15, έχουν δεσµευθεί να µειώσουν τις συλλογικές τους 

εκποµπές κατά την περίοδο 2008-2012 κατά 8 %, σε σύγκριση µε το 1990. Τα αέρια 

αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την καύση ορυκτών καυσίµων, όπως είναι ο 

άνθρακας και το πετρέλαιο, καθώς και από την καταστροφή των δασών και από 

ορισµένες µορφές γεωργίας. 

Η αύξηση της συγκέντρωσης αυτών των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα από 

την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης προκαλούν ήδη σηµαντική 

υπερθέρµανση της γης. Αυτή η γρήγορη αύξηση προκαλεί αλλαγές οι οποίες θα 

µπορούσαν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, όπως είναι η ανύψωση της στάθµης των 
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θαλασσών, η αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινοµένων, η απώλεια 

καλλιεργήσιµων εδαφών και η εξαφάνιση ειδών που δεν µπορούν να 

προσαρµοστούν στην αλλαγή της θερµοκρασίας. 

Πέρα όµως από το Πρωτόκολλο του Κιότο, πρέπει να επιτευχθεί το συντοµότερο 

δυνατό µία διεθνής αντίστοιχη συµφωνία σχετικά µε ένα σχέδιο δράσης για µετά το 

2012.  

Η Ελλάδα επικύρωσε το Πρωτόκολλο του Κιότο το 2002 µε το Νόµο 3017/2002 (ΦΕΚ 

Α' 117 / 30.05.2002) και έχει διαµορφώσει το Εθνικό Πρόγραµµα για την επίτευξη του 

στόχου αυτού (ΦΕΚ Α' 58 – 05.03.2003). Με βάση το Πρωτόκολλο του Κιότο η 

Ελλάδα έχει δεσµευτεί να περιορίσει την αύξηση των εκποµπών της κατά την 

περίοδο 2008-2012 σε 25% σε σχέση µε το έτος βάσης (1990 για τα CO2, CH4, και 

N2O και 1995 για τα HFCs, PFCs SF6 – Οι εκποµπές βάσης για την Ελλάδα 

υπολογίζονται σε 111.054.072 t CO2 eq). Επίσης, το Εθνικό Πρόγραµµα Μείωσης 

των Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου µέχρι το 2010, απέκτησε νοµική µορφή το 

2003 µε την ΠΥΣ 5/27-2-2003. Όσον αφορά στην Εµπορία ∆ικαιωµάτων Εκποµπών, 

η σχετική Οδηγία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την ΚΥΑ 54409/2632/27-

12-2003 και το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής εγκρίθηκε από την επιτροπή τον Ιούνιο του 

2005. 

Τα αέρια που συµβάλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (ΑΘΚ), σύµφωνα µε την 

εφαρµογή της µεθοδολογίας του προγράµµατος CORINAIR και τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του IPCC, είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4) και το 

υποξείδιο του αζώτου (N2O), οι υδροφθοράνθρακες, οι υπερφθοράνθρακες και το 

εξαφθοριούχο θείο (HFCs, PFCs και SF6 αντίστοιχα – συνολικά F-gases). Οι 

εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν την πλειοψηφία των συνολικών 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αφού ευθύνονται για το 80,1% (110.280,16 kt 

CO2 eq) περίπου των συνολικών εκποµπών στην Ελλάδα το 2004, ενώ το µεθάνιο 

και το υποξείδιο του αζώτου ευθύνονται για το 6,1% (8.412,02 kt CO2 eq) και 9,6% 

(13.155,22 kt CO2 eq) αντίστοιχα. Τέλος, τα F-gases ευθύνονται για το υπόλοιπο 

4,2% (5.785,61 kt CO2 eq).  

 

6.5.2.1 Κλιµατικές Αλλαγές και Γεωργία και ∆άση 

Η συνεισφορά της γεωργίας στην εκποµπή των αερίων του θερµοκηπίου ανέρχεται 

σε 8,7% των συνολικών εκποµπών. Οι πηγές εκποµπών αερίων του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου από τη γεωργία είναι: 
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• εκποµπές N2O (υποξείδιο του αζώτου) από εδάφη, οφειλόµενες κυρίως στη 

λίπανση µε αζωτούχα λιπάσµατα και από τη διαχείριση της κόπρου. Ο 

γεωργικός τοµέας είναι η κύρια πηγή εκποµπών του υποξειδίου του αζώτου, 

ευθυνόµενος για το 70,7% (8.439,25 kt CO2 eq) περίπου των συνολικών 

εκποµπών της γεωργίας το 2004. 

• εκποµπές CH4 (µεθάνιο) από εντερικές ζυµώσεις των ζώων και από τη 

διαχείριση της κόπρου, οι οποίες συνεισφέρουν στο 29,3% (3.497,46 kt CO2 

eq) των συνολικών εκποµπών της γεωργίας το 2004. 

 

Τα βασικά µέτρα για τον τοµέα της γεωργίας που θα συµβάλλουν στη µείωση των 

εκποµπών για την Κλιµατική Αλλαγή και τα οποία ενθαρρύνονται και µέσα από το 

παρόν Πρόγραµµα είναι: 

• Συστήµατα διαχείρισης ζωικών απορριµµάτων. Εξετάζεται η περαιτέρω 

διείσδυση των υγρών συστηµάτων διαχείρισης.  

• Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία. Τέθηκε ένας στόχος 99.997 ha συνολικών 

εκτάσεων να έχουν καλλιεργηθεί µέχρι το 2012 σύµφωνα µε τις αρχές της 

βιολογικής γεωργίας, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική έκταση των βιολογικά 

καλλιεργούµενων εκτάσεων που εντάχθηκαν από το 1994, δηλαδή 61.002 ha 

νέων εκτάσεων βιολογικής γεωργίας την περίοδο 2004 – 2012 (µέσος ρυθµός 

αύξησης των εκτάσεων ανά έτος 6.778 ha µετά το 2003). Η µείωση των 

εκποµπών στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται σε 43211 kt CO2 περίπου για την 

περίοδο 2008-2012.  

• ∆ασοκοµία. Στόχος 77.284 ha συνολικών εκτάσεων να έχουν δασωθεί µέχρι το 

2012, λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική δασωτέα έκταση από το 1994, δηλαδή 

36.612 ha νέων δασωµένων εκτάσεων την περίοδο 2004-2012 (µέσος ρυθµός 

αύξησης των εκτάσεων ανά έτος 4.068 ha µετά το 2003). Η µείωση των 

εκποµπών υπολογίζεται σε 3.610 kt CO2 περίπου για την περίοδο 2008-2012. 

στην περίπτωση ανάληψης πρόσθετων µέτρων ο ανώτερος στόχος 

διαµορφώνεται σε 90.811 ha συνολικών δασωµένων εκτάσεων µέχρι το 2012, 

δηλαδή 54.000 ha νέες δασωµένες εκτάσεις την περίοδο 2004-2012 (µέσος 

ρυθµός αύξησης των εκτάσεων ανά έτος 6.000 ha µετά το 2003). Η µείωση των 

εκποµπών, στην περίπτωση αυτή, υπολογίζεται σε 4.115 kt CO2 περίπου για την 

περίοδο 2008-2012. 

• ∆άσωση Γεωργικών Γαιών. Στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραµµατισµού 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
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εφαρµόζεται το πρόγραµµα "∆άσωση Γεωργικών Γαιών" µε στόχο την αύξηση της 

δασοκάλυψης της χώρας. Βάσει του κανονισµού 2080/92 δασώθηκαν 35.840 ha 

γεωργικών εκτάσεων κατά την περίοδο 1994-2001 ενώ βάσει του Κανονισµού 

1257/99 δασώθηκαν 4.835 ha τα έτη 2002 και 2003. 

• Ενεργειακά φυτά. Τα ενεργειακά φυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή 

περιεκτικότητα λιγνίνης και κυτταρίνης και αντίστοιχη υψηλή παραγωγή βιοµάζας, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον περιορισµό των εκποµπών που αφορούν 

στην Κλιµατική Αλλαγή . Ετήσια ενεργειακά φυτά είναι ο αραβόσιτος, ο ηλίανθος, 

το σόργο, η ελαιοκράµβη και το βαµβάκι (βαµβακόσπορος), ενώ πολυετή είναι ο 

ευκάλυπτος, η ιτιά, η ψευδακακία και η λεύκα. ∆εδοµένου ότι οι αποδόσεις των 

ενεργειακών φυτειών στις Μεσογειακές χώρες είναι χαµηλότερες σε σύγκριση µε 

την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, µια ρεαλιστική απόδοση για τη χώρα µας είναι 

12 τόννοι ανά εκτάριο το έτος. Η δυνατότητα υλοποίησης ενεργειακών φυτειών 

εξαρτάται κυρίως από την τιµή των συµβατικών καυσίµων. Η σταδιακή εισαγωγή 

των ενεργειακών καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίµων είναι απαραίτητη 

προκειµένου να αποκτηθεί η απαιτούµενη εµπειρία στην καλλιεργητική τεχνική 

καθώς επίσης και να αντικατασταθούν ή να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά οι 

υφιστάµενες καλλιέργειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης µετά κυρίως 

της αναµόρφωσης της ΚΑΠ. Στον τοµέα αξιοποίησης των βιοκαυσίµων, έχει 

ψηφισθεί ο Νόµος 3423/2005 για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ στην 

ελληνική νοµοθεσία, που συνεπάγεται για τη χώρα µας ότι η κατανάλωση των 

βιοκαυσίµων θα ανέρχεται περίπου σε 160.000 τόνους βιοντήζελ και 400.000 

βιοαιθανόλη. Λειτουργούν ήδη 4 µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων (Κιλκίς, Βόλος, 

Πάτρα, Λαµία) που έχουν διαθέσει ήδη 30.000 χιλιολίτρα βιοντήζελ στα 

διυλιστήρια, ποσότητα η οποία διοχετεύτηκε στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό 

καλλιέργειες όπως τα δηµητριακά, βαµβάκι και ζαχαρότευτλα, που βρίσκονται σε 

µια φάση κάθετης συρρίκνωσης, µπορούν ποσοτικά και ποιοτικά να 

επανακάµψουν, ενώ άλλες, όπως το γλυκό σόργο και η ελαιοκράµβη να δώσουν 

ένα αποφασιστικό τόνο στον τοµέα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη 

χώρα µας. 

• ∆ασική βιοµάζα. Η θερµότητα που παράγεται µε τη χρήση δασικής βιοµάζας 

αποτελεί από τις πλέον κλασσικές µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και θα 

επιδιωχθεί η δηµιουργία δικτύων τηλεθέρµανσης µε βιοµάζα, η οποία θα 

αξιοποιήσει έναν ανανεώσιµο φυσικό πόρο και θα λειτουργήσει σαν υπόδειγµα για 

την αξιοποίηση και άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της βιοµάζας 

από άλλες πηγές εκτός του δάσους. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  141 

6.6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Η Ελλάδα αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, στη 

νοτιοανατολική Ευρώπη και συνορεύει µε την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), τη Βουλγαρία και την Τουρκία, ενώ 

περιβάλλεται από το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο Πέλαγος. 

Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 η Ελλάδα έχει µόνιµο πληθυσµό 10.934.097 

κατοίκους (ΕΣΥΕ, 2001), γεγονός που σηµαίνει πως έχει παρουσιάσει µια αύξηση 

περίπου 7% από το 1991. Με βάση τον πληθυσµό αυτό, η πυκνότητά του αντιστοιχεί 

κατά µέσο όρο σε 83,1 κατοίκους/Km2. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 6.6.1-1, 

στον οποίο παρουσιάζεται η µεταβολή του πραγµατικού πληθυσµού σε κάθε 

περιφέρεια από το 1991, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυµάνσεις από 

περιοχή σε περιοχή, λαµβάνοντας τη µέγιστη τιµή του στην περιφέρεια της 

πρωτεύουσας, µε 8.231,5 κατοίκους/Km2 και την ελάχιστη στην περιφέρεια της 

Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας µε 34,1 κατοίκους/Km2. Επιπλέον, παρατηρείται 

αύξηση του πληθυσµού σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός από την περιφέρεια 

της Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας, στην οποία ο πληθυσµός µειώθηκε κατά 34%. Η 

µεγαλύτερη αύξηση του πληθυσµού εντοπίζεται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 

(22,4%). Αξίζει να σηµειωθεί πως ο πληθυσµός της Ελλάδας είναι συγκεντρωµένος 

κατά µήκος της ακτογραµµής: το 33% του πληθυσµού ζει σε ζώνη εύρους 2Km από 

την ακτογραµµή, ενώ το 86% του πληθυσµού ζει σε Νοµαρχίες που βρέχονται από 

τη θάλασσα σε κάποιο τµήµα τους. 

Πίνακας 6.6.1-1: Μεταβολή πραγµατικού πληθυσµού και πυκνότητα κατά γεωγραφικό 
διαµέρισµα 

 Πληθυσµός Πυκνότητα Πληθυσµού 
Κάτοικοι / Km

2
 

 1991 2001 % 
Μεταβολή 

Επιφάνεια 
σε Km

2
. 

1991 2001 Μεταβολή 
(κάτοικοι) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

10.259.909 10.964.020 6.9% 131.957 77,8 83,1 5,3 

Περιφέρεια 
Πρωτευούσης 

3.072.922 3.761.810 22,4% 457 6724,1 8231,5 1507,4 

Λοιπή Στ. 
Ελλάδα & 
Εύβοια 

1.260.954 829.758 -34,2% 24.361 51,8 34,1 -17,7 

Πελοπόννησος 1.086.935 1.155.019 6,3% 21.379 50,8 54,0 3,2 

Ιόνιοι Νήσοι 193.734 212.984 9,9% 2.307 84,0 92,3 8,3 

Ήπειρος 339.728 35.382 4,1% 9.203 36,9 38,5 1,5 

Θεσσαλία 734.846 753.888 2,6% 14.037 52,4 53,7 1,4 

Μακεδονία 2.236.019 2.424.765 8,4% 34.177 65,4 71,0 5,5 

Θράκη 338.005 362.038 7,1% 8.578 39,4 42,2 2,8 

Νήσοι Αιγαίου 456.712 508.807 11,4% 9.122 50,1 55,8 5,7 

Κρήτη 540.054 601.131 11,3% 8.336 64,8 72,1 7,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 
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Η Ελλάδα είναι µια χώρα σχετικά αστικοποιηµένη, µε το 60% του πληθυσµού της να 

ζει σε αστικά κέντρα πληθυσµού άνω των 10.000 κατοίκων. Σχεδόν το 30% του 

συνολικού πληθυσµού της χώρας ζει στην Αθήνα, ενώ το 10% στη Θεσσαλονίκη. 

Γεγονός είναι πως οι διαπεριφερειακές ανισότητες στη χώρα µας είναι σχετικά 

περιορισµένες και κυµαίνονται σε χαµηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες των 

υπόλοιπων χωρών της ΕΕ. Όµως, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, 

συγκριτικά µε άλλες χώρες, κυµαίνονται σε µέτρια επίπεδα, ενώ υπάρχουν 

περιφέρειες, οι οποίες παρουσιάζουν διαρθρωτικά προβλήµατα από το 

µετασχηµατισµό της οικονοµίας µε την εγκατάλειψη της γεωργίας και της 

παραδοσιακής µεταποίησης προς «αστικού τύπου» δραστηριότητες. Η εγκατάλειψη 

της υπαίθρου και η µετακίνηση του πληθυσµού προς τα αστικά κέντρα είναι ένα 

φαινόµενο που χαρακτηρίζει τη χώρα µας. Από το 1961 έως και το 1981 η µείωση 

του αγροτικού πληθυσµού και γενικότερα η µείωση της απασχόλησης στον 

πρωτογενή τοµέα ήταν έντονη. Από το 1981 όµως και έπειτα άρχισε µια µείωση του 

ρυθµού της πληθυσµιακής αποδυνάµωσης στις αγροτικές περιοχές.  

Το εργατικό δυναµικό της χώρας µας αποτελείται από περίπου 4 εκατοµµύρια 

ανθρώπους, ενώ οι τάσεις που παρατηρούνται στην τοµεακή διάρθρωση της 

απασχόλησης, καταδεικνύουν αύξηση µόνο στον τριτογενή τοµέα. Αντίθετα η 

απασχόληση µειώνεται κυρίως στον πρωτογενή, αλλά και στο δευτερογενή τοµέα της 

οικονοµίας. Η σηµαντική απόκλιση του επιπέδου απασχόλησης που παρατηρείται 

στη χώρα µας σε σχέση µε τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο οφείλεται κυρίως στο χαµηλό 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Από το Σχήµα 6.6.1-1 που ακολουθεί φαίνεται 

πως η ανεργία στην Ελλάδα κορυφώθηκε το 1999 αγγίζοντας το ποσοστό του 

11,3%, αλλά τα επόµενα χρόνια εµφάνισε µικρή αλλά σταθερά πτωτική πορεία και 

δείχνει την τελευταία τριετία να σταθεροποιείται στα επίπεδα του 9,7% (2003), πάντα 

πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ-25 (9,0%). 

Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα και 

βάσει του Πίνακα 6.6.1-2 γίνεται φανερό πως αυτή εµφανίζεται πιο έντονη στις 

περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, στις οποίες η 

συµµετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τοµέα 

ανέρχεται πάνω από 900 εκατοµ. Ευρώ. Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα, 

εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες και διαµορφώνεται άνω 

του 20% µε εξαίρεση τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής 

Μακεδονίας. Θετική είναι και η ηλικιακή διάρθρωση του γεωργικού τοµέα στις 

περιφέρειες της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά στο ποσοστό 
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απασχολουµένων ηλικίας µικρότερης των 35 ετών, σε αντίθεση µε τις περιφέρειες 

Αττικής, Ιόνιων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας.  

Οι ορεινές περιοχές καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα της έκτασης της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, καθώς και σηµαντικό µέρος των νησιωτικών περιοχών, µε τον πρωτογενή 

τοµέα να αποτελεί τον κυρίαρχο κλάδο της οικονοµικής δραστηριότητας. Στις ορεινές 

µειονεκτικές περιοχές η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση αντιστοιχεί σε ένα 

ποσοστό 56,4%, αλλά και στις νησιωτικές περιοχές, παρά τη σηµαντική αύξηση του 

τουρισµού, ένα σηµαντικό κοµµάτι του τοπικού πληθυσµού απασχολείται στο 

γεωργικό και αλιευτικό τοµέα. 

Πίνακας 6.6.1-2: Βασικοί ∆είκτες σε περιφερειακό επίπεδο 

∆είκτης 

Οικονοµικής 
ανάπτυξης 

Οικονοµική 
ανάπτυξη 
πρωτογενή 
τοµέα 

Απασχόληση ∆οµή της 
απασχόλησης 

Ηλικιακή 
διάρθρωση 
στη 
γεωργία 

Μονάδα Μέτρησης 

ΑΕΠ (σε 
pps)/κεφαλή 
(EU-
25=100) 

ΑΠΑ 
πρωτογενής 
τοµέας 

Απασχολούµενοι 
/σύνολο του 
πληθυσµού (25-
64 ετών) 

απασχόλησης 
στον 
πρωτογενή 
τοµέα 

αναλογία: 
αγρότες 
<35 / >= 55 
ετών 

Πηγή 

Eurostat 
National 
Accounts 

Eurostat 
National 
Accounts 

Eurostat Labour 
Force Survey 

Eurostat - 
Economic 
Accounts 

Eurostat 
Farm 
Structure 
Survey 

Έτος 
Μ.Ο. 2000-
2002 

2002 2004 2002 2003 

Μονάδα 
pps σε εκατοµ. 

ΕΥΡΩ 
% % % 

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ           

1 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ. & 
ΘΡΑΚΗ 57,4 859,3 59,4 35,2 0,16 

2 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 75,9 1.528,2 56,9 16,9 0,21 

3 
∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 76,8 517,6 53,3 20,0 0,20 

4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 62,9 1.081,1 60,9 28,3 0,14 

5 ΗΠΕΙΡΟΣ 59,3 249,6 57,7 24,5 0,07 

6 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 65,5 146,4 61,1 24,8 0,07 

7 ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 56,3 774,9 55,6 31,6 0,14 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 105,3 804,6 57,2 23,3 0,08 

9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 73,7 942,0 62,1 36,5 0,10 

10 ΑΤΤΙΚΗΣ 79,0 174,1 60,8 1,3 0,07 

11 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 74,3 227,8 56,4 22,0 0,11 

12 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 87,7 170,0 60,4 10,6 0,14 

13 ΚΡΗΤΗ 72,3 704,8 64,0 32,1 0,14 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 75,0 7.330,7 59,4 16,2 0,13 

Πηγή: Common Monitoring and Evaluation Framework. Draft data set for impact related baseline indicator. Technical 
meeting on CMEF 

 

Στο Σχήµα 6.6.1-2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας 

(ΑΠΑ) στον πρωτογενή τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, το 2002 το ποσοστό συµµετοχής 
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του πρωτογενή τοµέα στη συνολική ΑΠΑ της χώρας ανερχόταν σε 7%, ενώ του 

δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα ήταν 22 και 71% αντίστοιχα. Το 2004, το 

ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στη συνολική ΑΠΑ της χώρας µειώθηκε 

σε 5,7%. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, πως ο ρόλος του πρωτογενή τοµέα τα τελευταία 

χρόνια συρρικνώνεται. 
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Πηγή: Eurostat/EU Labour Force Survey 

Σχήµα 6.6.1-1: Ανεργία (Σύνολο) 
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Πηγή: Eurostat 

Σχήµα 6.6.1-2: Εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή 
τοµέα 
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6.7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

6.7.1 Ανθρώπινη υγεία και Περιβάλλον 

Είναι γεγονός πως το περιβάλλον διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη 

υγεία. Επιπλέον, στη σύγχρονη ανθρωποκεντρική θεώρηση των ζητηµάτων 

προστασίας του περιβάλλοντος, ένας από τους βασικούς λόγους που το περιβάλλον 

πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση είναι η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και 

η αποτροπή δυσµενών περιβαλλοντικών επιδράσεων στη λειτουργία του 

ανθρώπινου οργανισµού.  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες µε την εντονότερη επίδραση στη δηµόσια υγεία είναι 

η ατµοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα των υδάτων και η επιβάρυνση των εδαφών, 

αλλά και οι ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες και ο θόρυβος. 

 

Ανθρώπινη υγεία και Γεωργία 

Σε προηγούµενες παραγράφους έγινε αναφορά στις εκποµπές αερίων ρύπων στην 

ατµόσφαιρα και υγρών αποβλήτων σε υδάτινα σώµατα από την άσκηση της 

γεωργίας, ιδίως από εφαρµογή µη ορθών πρακτικών.  

Εν τούτοις, η βασικότερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία φαίνεται πως προέρχεται 

από την ευρεία χρήση φυτοφαρµάκων, που άρχισαν να εφαρµόζονται στην 

προσπάθεια για εντατικοποίηση και εκσυγχρονισµό της γεωργίας. Μετά την αρχική 

εντατική χρήση, αρκετές έρευνες έδειξαν πως πολλά από τα φυτοφάρµακα αυτά, 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Οι βασικές κατηγορίες φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα είναι τα 

εντοµοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα µυκητοκτόνα. Οι τριαζίνες αποτελούν το 27% 

των χρησιµοποιούµενων ζιζανιοκτόνων, ενώ οι οργανοφωσφορικές ενώσεις 

αποτελούν το 23% των συνολικά χρησιµοποιούµενων εντοµοκτόνων.  

Ο άνθρωπος µπορεί να προσλάβει τις ουσίες αυτές µέσω του δέρµατος, όταν έρχεται 

σε άµεση επαφή µαζί τους, µέσω της αναπνοής, αλλά και του νερού ή ακόµα και 

µέσω των τροφών που καταναλώνει.  

Κατά την τελευταία δεκαετία κυρίως, η χρήση των φυτοφαρµάκων έχει αρχίσει να 

µειώνεται ή να γίνεται πιο ορθολογικά, ενώ ορισµένα από αυτά έχουν απαγορευτεί 

στην Αµερική αλλά και στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να 

στρέφεται προς την αειφορική γεωργία και την προτίµηση των βιολογικών 
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προϊόντων. Εν τούτοις πολλά βήµατα έχουν να γίνουν ακόµη στον τοµέα της 

ορθολογικής χρήσης και τελικά µείωσης των φυτοφαρµάκων. 

 

6.7.2 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Το σύστηµα υγείας της χώρας µας διαθέτει σχετική επάρκεια υποδοµών και 

εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, αλλά χαρακτηρίζεται ως νοσοκοµειο-κεντρικό, µε 

αδυναµίες στην ορθολογική κατανοµή υποδοµών, δοµών και προσωπικού, καθώς 

και στην αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία του. 

Ετσι, στην Ελλάδα, αν και η υγεία του πληθυσµού είναι σε σχετικά καλά επίπεδα, δεν 

βελτιώνεται µε τον επιθυµητό ρυθµό, όπως σε ορισµένες άλλες µεσογειακές χώρες, 

παρουσιάζοντας υστέρηση στην πρόληψη, την οργάνωση της δηµόσιας υγείας και 

της πρωτοβάθµιας φροντίδας καθώς και στη στελέχωση των υπηρεσιών µε το 

κατάλληλο προσωπικό. 
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6.8 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ιδιωτική και δηµόσια περιουσία στη χώρα µας προστατεύονται από νοµικές 

ρυθµίσεις, οι οποίες είναι ευθυγραµµισµένες µε τα νοµικά συστήµατα άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών. Στο δίκαιο της Ελλάδας υπάρχουν ρητές αρχές και λεπτοµερείς 

πρόνοιες για την προστασία της περιουσίας και την εννοιολογική οριοθέτηση σχετικά 

µε το τι συνιστά περιουσιακό αγαθό.  

Σηµειώνεται πως οι ρυθµίσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης δεν 

επηρεάζουν την κατάσταση στα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, η 

εφαρµογή του δεν απαιτεί µετατροπή ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων σε δηµόσια. 

Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν έµµεσες επιπτώσεις στην αξία των 

περιουσιακών στοιχείων, εξ αιτίας των µεταβολών σε περιβαλλοντικές παραµέτρους, 

όπως π.χ. στο τοπίο. Οι επιπτώσεις αυτές εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της 

άµεσα επηρεαζόµενης περιβαλλοντικής παραµέτρου και όχι από τα χαρακτηριστικά 

των περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν. 
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6.9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

6.9.1 Υφιστάµενη κατάσταση  

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει αξιόλογη ιστορία και πολιτιστική κληρονοµιά, η οποία είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε την τοπική ταυτότητα και σε αρµονία µε το φυσικό τοπίο, 

συνιστώντας σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες χώρες. Αυτό 

µπορεί να συντελέσει αναµφισβήτητα στην αναζωογόνηση και εν γένει στην 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η σπουδαιότητα του πολιτιστικού αποθέµατος 

τεκµηριώνεται, µεταξύ άλλων, από τον µεγάλο αριθµό αρχαιολογικών χώρων και 

περιοχών µε αρχαιολογικά ίχνη και ευρήµατα, την ύπαρξη πλήθους µουσείων 

(αρχαιολογικών, λαογραφικών, εκκλησιαστικών κ.α.), τον µεγάλο αριθµό 

χαρακτηρισµένων παραδοσιακών οικισµών, την υψηλή συγκέντρωση Ιερών Μονών, 

την ύπαρξη πλήθους µνηµείων όπως φρούρια, κάστρα, το βυθό των θαλασσών 

διάσπαρτο µε καταποντισµένα λιµάνια, πλοία, έργα τέχνης, αµφορείς και τόσα άλλα. 

Στους πιο σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους συγκαταλέγονται η Πέλλα, η Βεργίνα, 

η ∆ωδώνη, οι ∆ελφοί, τα Λεύκτρα, οι Πλαταιές, η Ακρόπολη, η Ολυµπία, η 

Επίδαυρος, οι Μυκήνες, η ∆ήλος, η Λίνδος, η Κνωσός, η Φαιστός κ.α.  

Η πολιτισµική εξέλιξη των περιοχών αντικατοπτρίζεται επίσης από τις παραδόσεις, τα 

δρώµενα και τις τοπικές συνήθειες που διατηρούνται σχεδόν αναλλοίωτες στο 

πέρασµα του χρόνου. Σε ολόκληρη τη χώρα διοργανώνονται και υλοποιούνται 

πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, πολλές από τις οποίες συνδέονται µε τις 

γεωργικές εργασίες, την τοπική κουζίνα και τις τοπικές συνήθειες. Σηµειώνεται ότι 

αρκετές από τις εκδηλώσεις είναι υπερτοπικού χαρακτήρα, έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη 

φήµη και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. 

Παράλληλα, οι δραστηριότητες σε τοµείς του σύγχρονου πολιτισµού, όπως είναι 

εκθέσεις εικαστικών τεχνών, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές εκδηλώσεις, κλπ, 

προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.  

Η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί βασικό παράγοντα προσέλκυσης του τουριστικού 

ενδιαφέροντος στη χώρα. Ο πλούτος των µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων και 

των αρχαιολογικών διαδροµών είναι αυτοτελές έρεισµα για την ανάπτυξη υψηλής 

ποιότητας και δωδεκάµηνης διάρκειας τουρισµού, τόσο στα µεγάλα αστικά κέντρα 

όσο και στην περιφέρεια.  

Η ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί ένα προνόµιο µοναδικό, το οποίο όµως, 

δηµιουργεί και τη σοβαρή υποχρέωση της προστασίας αυτής της κληρονοµιάς. 
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6.9.2 Υφιστάµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα  

Η ιδιαίτερη οικονοµική ανάπτυξη που συντελέστηκε στη χώρα µας κατά τον 20 αιώνα 

έως σήµερα φυσικά δεν άφησε ανεπηρέαστη την ιστορική της όψη. Νέοι οικισµοί 

αναπτύχθηκαν, σηµαντικά έργα υποδοµής κατασκευάστηκαν, όπως 

αυτοκινητόδροµοι, εγγειοβελτιωτικά έργα, και φυσικά η δηµογραφική κατανοµή 

άλλαξε. Η συνεχής παρουσία και µετακίνηση πληθυσµών επέβαλε τους δικούς της 

ρυθµούς και αλλοίωσε την εικόνα του παρελθόντος. Είναι σαφές λοιπόν ότιτο 

ιστορικό περιβάλλον της Ελλάδας έχει δεχθεί στο διάβα του χρόνου σηµαντικές 

πιέσεις από την οικιστική χρήση και όλα τα αναπτυξιακά έργα. Εν τούτοις τα 

τελευταία χρόνια οι παρεµβάσεις των αρχαιολογικών υπηρεσιών κατά την κατασκευή 

όλων των αναπτυξιακών έργων έχουν καθιερωθεί, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

σηµαντική προστασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων και χώρων αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 
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6.10 ΤΟΠΙΟ 

6.10.1 Υφιστάµενη Κατάσταση 

Στην Ελλάδα εντοπίζεται ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία φυσικών τοπίων, σε σχέση µε την 

έκταση της χώρας. Η ποικιλότητα αυτή των φυσικών τοπίων, πέραν των αισθητικών 

αξιών, συµβάλλεί και στη διατήρηση της βιοτικής ποικιλοµορφίας. Αντίστοιχη 

διαφοροποίηση παρουσιάζουν τα παραδοσιακά οικιστικά-αστικά τοπία, ενώ το 

σύγχρονο αστικό τοπίο κινείται στο αντίθετο άκρο παρουσιάζοντας µεγάλη 

οµοιογένεια στις περισσότερες πόλεις της χώρας µας.  

Γενικό τοπιολογικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας είναι το έντονο ανάγλυφο µε συχνά 

απότοµες πλαγιές και κοιλάδες, η κάθε µια από τις οποίες, σε συνδυασµό και µε την 

ποικιλία των πετρωµάτων, δηµιουργεί ένα ξεχωριστό τοπικό αισθητικό περιβάλλον 

και µια διακριτή τοπιολογική ενότητα.  

Το βασικότερο εργαλείο αναγνώρισης και προστασίας του φυσικού τοπίου στην 

Ελλάδα είναι ο θεσµός των Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Οπως αναφέρθηκε 

στο κεφάλαιο της νοµοθεσίας, η ίδρυση Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) 

προβλέπεται από τον νόµο 1465/1950 µε ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισµού. Με 

βάση το νόµο αυτό καθορίστηκε ένας αριθµός από ΤΙΦΚ στη χώρα µας, χωρίς όµως 

κατά κανόνα την αυστηρή οριοθέτησή τους και χωρίς µια ολιστική προσέγγιση σε όλη 

την επικράτεια. Η διενέργεια σχετικά πρόσφατα του ερευνητικού προγράµµατος του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε από το ΕΜΠ κατέληξε σε πρόταση καθορισµού  449 Τοπίων Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους, τα οποία καταλαµβάνουν περίπου το 4,8% της χερσαίας έκτασης 

της Ελλάδας. Αξίζει να σηµειωθεί πως στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 

περιλαµβάνονται και αρκετά δοµηµένα τοπία, κυρίως αστικά σύνολα µε έντονο και 

καλά διατηρηµένο παραδοσιακό χαρακτήρα (π.χ. ∆ηµητσάνα, Στεµνίτσα, Παλαµίδι, 

Ναύπακτος, κτλ) αλλά και συνδυασµοί παραδοσιακών δοµηµένων συνόλων µε 

φυσικά τοπία. Εν τούτοις τα ΤΙΦΚ αυτά του ερευνητικού προγράµµατος, αν και 

αποτελούν ένα σηµαντικό βοήθηµα για τους αναλυτές της αισθητικής ποιότητας των 

τοπίων της χώρας, δεν έχουν ακόµη λάβει νοµικό χαρακτήρα. 

Σε ότι αφορά τώρα στα τοπία που διαµόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα όπως 

ξερολιθιές και αναβαθµίδες , φυτοφράκτες ορίων ιδιοκτησίας, παραδοσιακοί 

ελαιώνες, αµπελώνες , βοσκότοποι, αυτά χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και 

διατήρησηςόπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο.  
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6.10.2 Υφιστάµενα Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

Η εντατικοποίηση της γεωργίας συνέβαλε στην υποβάθµιση ή ακόµα και στην 

καταστροφή σηµαντικών ενδιαιτηµάτων αλλά και τοπίων της υπαίθρου. 

Οι γεωργικές πρακτικές που οδήγησαν στο φαινόµενο αυτό και συνεχίζουν να 

εφαρµόζονται είναι η αφαίρεση φυτοφρακτών, η αξιοποίηση οριακής 

παραγωγικότητας ακαλλιέργητων λωρίδων γης, η εγκατάλειψη της αµειψισποράς και 

της αγρανάπαυσης, η αντικατάσταση φυσικών βοσκοτόπων µε τεχνητούς λειµώνες 

και αροτραίες καλλιέργειες, τα αποστραγγιστικά εγγειοβελτιωτικά έργα και η µείωση 

των εκτάσεων των υγροτόπων. 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζονται, εκτιµώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) από την εφαρµογή των δράσεων 

των Μέτρων του ΠΑΑ. Ειδικότερα: 

• παρουσιάζεται η µεθοδολογία αξιολόγησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και στη συνέχεια 

• αξιολογούνται οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, 

βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες, µακροπρόθεσµες, µόνιµες και 

προσωρινές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία και την πολιτιστική κληρονοµιά.  

 

7.2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Στο Σχέδιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013, 

έχουν προσδιοριστεί οι ειδικοί στόχοι, για κάθε έναν Άξονα, περιγράφονται οι δράσεις 

που προβλέπονται να χρηµατοδοτηθούν και να υλοποιηθούν, ενώ περιγράφονται σε 

µεγάλο βαθµό και οι συνδεόµενες µε αυτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Προκειµένου να εκτιµηθεί και να αξιολογηθεί η εφαρµογή του Προγράµµατος 

συνολικά ως προς τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει στο περιβάλλον, θα αναλυθούν 

στη συνέχεια τα µέτρα κάθε Άξονα του προγράµµατος. Η ανάλυση περιλαµβάνει 

σύνοψη των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων µε στόχο την ανάδειξη των πιο 

σηµαντικών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν τη 

στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση. Επισηµαίνεται ότι στην περιγραφή του ΠΑΑ 

ήδη έχει γίνει από τους συντάκτες του προγράµµατος αναλυτική παρουσίαση των 

αναµενόµενων θετικών επιπτώσεων, ιδίως εκείνων των µέτρων που έχουν 

περιβαλλοντικό χαρακτήρα (και πολλές φορές για κάθε δράση) χωρίς όµως να έχει 

γίνει παρουσίαση των αρνητικών επιπτώσεων ή των έµµεσων επιπτώσεων που 

συνδέονται µε εκείνα τα µέτρα ή δράσεις που δεν σχετίζονται µε το περιβάλλον. Στην 

παρούσα µελέτη γίνεται βεβαίως εκτίµηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων 

όλων των µέτρων . 

Ετσι, στα επόµενα κεφάλαια, παρουσιάζονται κατ αρχήν ως γενική εκτίµηση και στη 

συνέχεια υπό µορφή µητρώων συσχέτισης οι Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 
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εφαρµογή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µε εκτίµηση και αξιολόγηση των 

επιπτώσεων ανά Άξονα και ανά προβλεπόµενο µέτρο. Για την αξιολόγηση, 

χρησιµοποιούνται:  

• ένα πλέγµα ερωτήσεων - κλειδιών αξιολόγησης  

• ένα σύστηµα βαθµολόγησης (ανάλογα µε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 

αξιολόγησης) που ακολουθείται σε πολλές προσεγγίσεις ΣΜΠΕ σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριµένα η ένταση (βαθµός) της επίπτωσης κάθε 

µέτρου αξιολογείται ως εξής:: 

Συµβολισµός Ενταση Επίπτωσης 

+++: Μεγάλη Θετική  

++: Μέτρια Θετική  

+: Μικρή Θετική  

0: Καµία  

-: Μικρή Αρνητική  

--: Μέτρια Αρνητική  

---: Μεγάλη Αρνητική 

 

Οι ερωτήσεις-κλειδιά που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους που 

αξιολογούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΣΠΕ και οι οποίες απορρέουν από 

τους σκοπούς της ΣΠΕ χρησιµοποιούνται ως “ερωτήσεις καθοδήγησης” για την 

περιβαλλοντική αξιολόγηση (η οποία γίνεται στην παρούσα µελέτη, ανά µέτρο κάθε 

Άξονα). Στον Πίνακα 7.2.1-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διάφορες 

περιβαλλοντικές παράµετροι και οι “ερωτήσεις καθοδήγησης” σε κάθε µια από αυτές, 

οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν και ως δείκτες ανάλυσης για την περιβαλλοντική 

αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις αυτές τίθενται σε κάθε Μέτρο του ΠΑΑ, το οποίο 

αξιολογείται. 
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Πίνακας 7.2.1-1: “Ερωτήσεις καθοδήγησης” για την περιβαλλοντική αξιολόγηση 

Περιβαλλοντικές 
παράµετροι 

Ερωτήσεις αξιολόγησης: 

Ύδατα Οι δράσεις του Μέτρου  θα επηρεάσουν την ποιότητα των επιφανειακών / 
υπογείων υδάτων σε σχέση µε τα απαιτούµενα από την Οδηγία Πλαίσιο 
για τα νερά («καλή οικολογική και χηµική κατάσταση»; 
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την υδροµορφολογία των 
ποτάµιων συστηµάτων ; 
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την αειφόρο χρήση των υδατικών 
πόρων; 

Έδαφος Οι δράσεις του Μέτρου θα συµβάλλουν στην προστασία των 
χαρακτηριστικών του εδάφους; 
Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν την κατάσταση υποβαθµισµένων 
(ρυπασµένων) εδαφών;  
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων 
εστιάζοντας στην αποφυγή διάθεσης απορριµµάτων σε χώρους διάθεσης;  

Ατµόσφαιρα, Κλίµα Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των αερίων ρύπων; 
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου; 
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας;  
Οι δράσεις του Μέτρου θα ενισχύσουν το ρόλο των ΑΠΕ; 
Οι δράσεις του Μέτρου θα οδηγήσουν σε µείωση των εκποµπών που 
συνδέονται µε µεταφορές/κυκλοφορία; 

Πληθυσµός, υγεία Οι δράσεις του Μέτρου θα είναι καταλυτικές ως προς τη µείωση του 
πληθυσµού που εκτίθεται σε θόρυβο;  
Οι δράσεις του Μέτρου θα υποστηρίζουν τη µείωση των περιβαλλοντικών 
κινδύνων για την υγεία; 

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, 
πανίδα 

Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν το στόχο της ΕΕ για ανάσχεση της 
µείωσης της βιοποικιλότητας;  
Οι δράσεις του Μέτρου θα βελτιώσουν την ποιότητα / ποσότητα των 
προστατευόµενων περιοχών, ειδικά των περιοχών του δικτύου Νatura ; 

Τοπίο, πολιτιστική 
κληρονοµιά 
 

Οι δράσεις του Μέτρου θα επηρεάσουν τη ζήτηση γης για αστική 
ανάπτυξη;  
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν τη διατήρηση ή ανάπλαση 
αξιόλογου τοπίου από πολιτιστική άποψη;  
Οι δράσεις του Μέτρου θα διευκολύνουν την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς;  
Οι δράσεις του Μέτρου υποστηρίζουν την αειφόρο αστική και περιφερειακή 
ανάπτυξη;  
Οι δράσεις του Μέτρου προωθούν την προστασία από φυσικούς 
κινδύνους; 

 

Στην επόµενη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σε 

πίνακες συσχέτισης. Ακολουθούν σε µεθεπόµενη ενότητα τα προτεινόµενα µέτρα για 

την πρόληψη, τον περιορισµό και την αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον καθώς και οι δείκτες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

προκειµένου να παρακολουθούνται οι επιτπώσεις των δράσεων και η απόδοση των 

µέτρων πρόληψης καθώς και πιθανώς η αλλαγή που θα επιτελεστεί στις 

περιβαλλοντικές παραµέτρους. 
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7.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις των δράσεων των Μέτρων του 

ΠΑΑ ανά Άξονα, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί στην παρούσα φάση, σε σχέση µε 

την επίδραση που θα έχει η εφαρµογή των δράσεων στο περιβάλλον της χώρας.  

• Άξονας 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας 

και της δασοκοµίας 

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των 

δράσεων των Μέτρων του Άξονα 1, δηµιουργήθηκε µια µήτρα (µητρώο) συσχέτισης 

των παραµέτρων του περιβάλλοντος µε τα Μέτρα που προβλέπονται να 

υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 1 (Πίνακας 7.3.1-1). 

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 1 στον πίνακα 

που ακολουθεί, η εφαρµογή τους θα επιφέρει µικρής έντασης θετικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον. Συγκεκριµένα, ο Άξονας 1 προτείνει µέτρα που θα ωθήσουν τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότας της γεωργίας και της δασοκοµίας. Πρόκειται για 

µέτρα τα οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο 

έµµεσα. 

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αγροτών και η 

ενηµέρωσή τους για φιλικές προς το περιβάλλον µεθόδους εκµετάλλευσης, επέρχεται 

αναστροφή της ηλικιακής σύνθεσης των αγροτών µε αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό 

της εκµετάλλευσης και τη βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου, προωθούνται οι 

ενεργειακές και βιολογικές καλλιέργειες, πραγµατοποιούνται έργα προστασίας των 

δασών από καταστροφές και πυρκαγιές, βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής των ζώων, 

βελτιώνονται οι υποδοµές για τη διαχείριση των υδατικών πόρων για άρδευση και οι 

έγγειες βελτιώσεις, ενθαρρύνεται η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

παρακολουθούνται οι οικολογικοί παράµετροι των δασών, κ.α. Ειδικά τα σχέδια 

βελτίωσης στις κτηνοτροφικές µονάδες αναµένεται να έχουν σηµαντικές θετικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον (σε τοπική κλιµακα και στο βαθµό που τους αντιστοιχεί) 

εφόσον προβλέπονται και ενισχύσεις για περιβαλλοντικές υποδοµές. 

Οι παραπάνω δράσεις επιφέρουν έµµεσα θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τη 

χλωρίδα, την πανίδα, τα νερά, το έδαφος, τον αέρα, την κλιµατική αλλαγή, τον 

πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία, το τοπίο. 

Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση 

κατασκευής υποδοµών ανάπτυξης του πρωτογενή τοµέα, όπως υποδοµές 
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πρόσβασης στη γεωργική και δασική γη, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, 

υποδοµή για παραγωγή Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Τονίζεται ωστόσο, ότι οι 

όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα είναι πρόσκαιρες, θα περιορίζονται κατά τη φάση 

κατασκευής των υποδοµών και γενικά θεωρούνται αρκετά επουσιώδεις σχετικά µε τις 

σηµαντικές θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία και η χρήση αυτών των 

υποδοµών µακροπρόθεσµα. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα 

αντιµετωπιστούν ειδικότερα από τις Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Εκτιµήσεις και 

Αξιολογήσεις και από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα εκπονηθούν 

για κάθε επιµέρους έργο. 

Επειδή στον Άξονα 1 και συγκεκριµένα στο Μέτρο 125 : 

• προβλέπεται και η χρηµατοδότηση εγγειοβελτιωτικών έργων για την αξιοποίηση 

και αποθήκευση  επιφανειακών υδάτων που συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση 

των υδατικών πόρων σε περιοχές που δεν είναι πλούσιες, υλοποίηση έργων 

αξιοποίησης των ταµιευτήρων µε την κατασκευή νέων και εκσυγχρονισµό 

υφιστάµενων αρδευτικών δικτύων και βελτίωση των συστηµάτων άρδευσης µε 

περιορισµό της άντλησης των υπογείων υδάτων από γεωτρήσεις, και επειδή  

• οι επιπτώσεις της άρδευσης και των συνδεόµενων µε αυτήν τεχνικών έργων είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές,  

γίνεται στο σηµείο αυτό µια εκτεταµένη ανάλυση αυτών των εκτιµώµενων 

επιπτώσεων. 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της άρδευσης 

Η Ελλάδα αποτελείται από συνδυασµό ορεινών και πεδινών περιοχών, µε σχετικά 

υψηλό ποσοστό φτωχών εδαφών. 

Τα υψηλά επίπεδα ελλειµµατικών βροχοπτώσεων έχουν ως αποτέλεσµα εκτεταµένες 

περιόδους ξηρασίας σε πολλά τµήµατα της χώρας. Η γεωµορφολογία, η γεωλογική 

δοµή, η άνιση κατανοµή των βροχοπτώσεων στο χώρο και κατά τη διάρκεια του 

έτους καθώς και οι µειούµενες κατακρηµνίσεις έχουν ως αποτέλεσµα την έλλειψη του 

νερού σε περιόδους αιχµής για την άρδευση. 

Γενικά η χώρα χαρακτηρίζεται από γεωργικές εκµεταλλεύσεις µικρής κλίµακας, αλλά 

τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στις χρήσεις γης και στη δοµή 

της αγροτικής γης ως αποτέλεσµα των Ευρωπαϊκών και εθνικών γεωργικών 

πολιτικών και µεταβολές των απαιτήσεων της αγοράς. Παρατηρείται πλέον µια 

αυξητική τάση στις εκτάσεις των βιοµηχανικών και άλλων µονοκαλλιεργειών, που 
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απαιτούν πολύ εντατικές µεθόδους παραγωγής και σηµαντική χρήση νερού για 

άρδευση. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη µετατόπιση των παραδοσιακών 

καλλιεργούµενων ποικιλιών, αλλά και σε µια εντυπωσιακή αύξηση στις αποδόσεις 

της παραγωγής. Η άρδευση περιορίστηκε αρχικά στις καλλιέργειες δενδρώνων και 

στα δενδροκηπευτικά, αλλά έχει επεκταθεί τώρα και εκτάσεις που καταλαµβάνονται 

από  καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, ο αραβόσιτος και το σακχαρότευτλο. Στην 

καλλιέργεια των αµπελώνων σηµειώθηκε επίσης αύξηση στη ζήτηση για άρδευση. 

Για σκοπούς άρδευσης καταναλώνεται το 83% της ζήτησης του νερού στην Ελλάδα. 

Η µέση τιµή χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού για άρδευση κυµαίνεται από 5000 

– 8000 m3/ha/έτος. 

Μεταξύ 1963 και 1996, οι αρδευόµενες περιοχές αυξήθηκαν από 15% σε 38% της 

συνολικής γεωργικής περιοχής - µια µέση ετήσια αύξηση 2.5%. Η αύξηση ήταν η 

υψηλότερη στις πεδινές περιοχές όπου οι αρδευόµενες εκτάσεις αυξήθηκαν από 17% 

το 1963 σε 45% το 1996. Στις ηµι-ορεινές περιοχές, η αύξηση ήταν από 11% σε 24%. 

Η αρδευόµενη έκταση παρέµεινε σχεδόν σταθερή ή µειωµένη στις ορεινές περιοχές 

της Ελλάδας. 

Κατά τη διάρκεια του 1985-1992, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε σύγχρονα 

συστήµατα άρδευσης υπερδιπλασιάστηκαν. Ο ψεκασµός παραµένει η κυρίαρχη 

τεχνολογία άρδευσης στην ελληνική γεωργία, ενώ σηµαντικά πιο χαµηλά ποσοστά 

χρήσης έχουν παρατηρηθεί στην στάγδην άρδευση. Τα παραδοσιακά συστήµατα 

άρδευσης είναι επικρατέστερα στις περιοχές όπου οι αρδευόµενες εκτάσεις 

αποτελούν ένα µικρό µόνο ποσοστό των καλλιεργούµενων εκτάσεων. 

Καµία συγκεκριµένη σύνδεση µεταξύ της γεωγραφικής περιοχής, της µεθόδου 

άρδευσης και του τύπου της καλλιέργειας δεν µπορεί να γίνει µε ασφάλεια και στις 

περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και για τα περισσότερα είδη καλλιεργειών, 

απαντώνται όλοι οι τύποι συστηµάτων. Χρησιµοποιούνται επιφανειακά και υπόγεια 

νερά για άρδευση, ενώ  ένα µικρό ποσοστό του νερού άρδευσης προέρχεται από 

γεωτρήσεις. 

Για όλους τους τύπους και τις καλλιεργούµενες περιοχές , το κυρίαρχο σύστηµα είναι 

η άρδευση υποστήριξης, που διαρκεί από τα τέλη της άνοιξης έως το φθινόπωρο.  

Το ΠΑΑ µέσω του Μέτρου αυτού στηρίζει τις επενδύσεις για τη βελτίωση της 

κατάστασης των αρδευτικών υποδοµών και για την παροχή στους γεωργούς της 

δυνατότητας να στραφούν σε βελτιωµένες αρδευτικές τεχνικές που δεν απαιτούν 

την άντληση µεγάλων ποσοτήτων νερού. 
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Ωστόσο, η άρδευση αποτελεί επίσης πηγή ορισµένων άµεσων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, όπως η υπεράντληση νερού από υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, η 

διάβρωση του εάφους οφειλόµενης σε άρδευση, η αύξηση της αλατότητας του 

εδάφους, η αλλοίωση προϋπαρχόντων ηµιφυσικών ενδιαιτηµάτων, καθώς και 

έµµεσων επιπτώσεων, που οφείλονται στην εντατικοποίηση της γεωργικής 

παραγωγής χάρη στην άρδευση. 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων της άρδευσης στο περιβάλλον και των συνδεόµενων µε 

αυτήν τεχνικών έργων είναι µια αρκετά σύνθετη διαδικασία εφόσον, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέονται στενά µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και 

ιδιαιτερότητες της περιοχής στην οποία υλοποιούνται αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά 

έργα, καθώς και τα χαρακτηριστικά των αρδευόµενων εκτάσεων. 

Αναλυτικότερα, η συνολική περιβαλλοντική αειφορία, και οι ακριβείς περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της άρδευσης εξαρτώνται σε τοπικό επίπεδο από τη διαθεσιµότητα του 

νερού καθώς και από τις υπόλοιπες χρήσεις του νερού, από ιστορικούς παράγοντες 

σχετικούς µε το πώς τα συστήµατα άρδευσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων πρακτικών άρδευσης. Κατά 

συνέπεια πρέπει να αναµένεται ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι επίσης 

ιδιαίτερα µεταβλητές από  περιοχή σε περιοχή. 

Η άρδευση και τα σχετικά τεχνικά έργα µπορούν να έχουν τις ακόλουθες θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: 

• Άµεσες επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους - και στην ποιότητά τους και στην 

ποσότητά τους, τόσο τους υπόγειους όσο και τους επιφανειακούς. Ρύπανση των 

υδατικών πόρων από θρεπτικά και λιπάσµατα και εξάντληση υδροφορέων από 

την απόληψη νερού άρδευσης. Υφαλµύρωση 

• Άµεσες επιπτώσεις στο έδαφος- στην ποιότητα (π.χ ρύπανση) και ποσότητα 

(µέσω της διάβρωσης). Αυξηµένη διάβρωση  σε καλλιεργούµενα εδάφη σε κλίση; 

• Άµεσες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και το τοπίο - µετατοπίζοντας τους 

υφιστάµενους βιότοπους και δηµιουργώντας νέους, υποβαθµίζοντας ή 

διατηρώντας τους υφιστάµενους βιότοπους, και επηρεάζοντας την 

ποικιλοµορφίας των τοπίων.  Θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στο 

τοπίο από συγκεκριµένα παραδοσιακά συστήµατα άρδευσης σε ορισµένες 

περιοχές  (πχ δηµιουρηία τεχνητών υδατικών βιοτόπων); 

• ∆ευτερογενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από την εντατικοποίηση της 

γεωργικής παραγωγής που ευνοείται από την άρδευση και συνδέονται µε την 
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αυξανόµενη χρήση λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Εντατικοποίηση αρδευόµενων καλλιεργειών που εγκαθίστανται σε υψηλής αξίας 

ηµι φυσικά οικοσυστήµατα 

• ‘Αµεσες αρνητικές και θετικές επιπτώσεις από τη µεταφορά νερού σε µεγάλη 

κλίµακα, που συνδέεται µε έργα άρδευσης   

Αυτές οι επιπτώσεις µπορούν να εµφανισθούν σταδιακά (π.χ. µείωση σε ορισµένα 

είδη που προκύπτουν από τη ρύπανση οφειλόµενη σε άρδευση) ή ιδιαίτερα απότοµα 

(π.χ. πληµµυρίζοντας µια κοιλάδα για να δηµιουργηθεί ένας ταµιευτήρας για την 

άρδευση). Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αρδευόµενης γεωργίας µπορούν να 

περιλαµβάνουν εξάλλου µια διαδοχή των επιπτώσεων συµπεριλαµβανοµένων των 

αρνητικών επιδράσεων, των αρχικών διορθωτικών µέτρων, περαιτέρω επιπτώσεων 

και περαιτέρω διορθωτικών µέτρων, που εκτείνονται σε διάστηµα πολλών δεκαετιών. 

Στην Ελλάδα, η εντατικοποίηση της γεωργίας στις πεδινές περιοχές, συνδεόµενη µε 

την αρδευόµενη παραγωγή βιοµηχανικών φυτών όπως τα σακχαρότευτλα και το 

βαµβάκι, έχει υπάρξει µια σηµαντική αιτία περιβαλλοντικής υποβάθµισης οφειλόµενη 

στη γεωργική δραστηριότητα. Η αύξηση του καταναλισκόµενου νερού για άρδευση 

είναι η κύρια αιτία της υπερεκµετάλλυεσης των υδροφορέων και της εξάντλησης των 

υδάτινων πόρων. Η επέκταση του µαζικού τουρισµού σε παραθαλάσσιες περιοχές 

µεγέθυνε το πρόβληµα µέσω της επίπτωσης που έχει στις χρήσεις γης και στην 

κατανοµή των υδάτινων πόρων – παρατηρείται υπεράντληση νερού για άρδευση και 

ύδρευση σε αυτές τις περιοχές. Η ποιότητα των νερών των υδροφορέων έχει επίσης 

σηµαντικά υποβαθµιστεί, όπου η διάθεση νιτρικών, φωσφορικών και αµµωνιακών 

απορροών έχει ξεπεράσει τις αποδεκτές τιµές, σε πολλές περιοχές τα τελευταία 

χρόνια.  Γενικά,  τα πλέον σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ελλάδα που 

σχετίζονται µε την άρδευση είναι η µείωση της στάθµης των νερών του υπογείου 

ορίζοντα,  η υφαλµύρωση των υπογείων υδάτων από εισροή θαλασσινού νερού και 

από τα διαλυµένα άλατα στα καλλιεργούµενα εδάφη ρύπανση εδάφους  από 

υπολείµµατα αλάτων και συνδεόµενη ερηµοποίηση, και ερηµοποίηση ως 

αποτέλεσµα σηµαντικής εδαφικής διάβρωσης σε αρδευόµενες περιοχές σε κλίση.   

 

Τέλος, µε τα έργα των ταµιευτήρων και τα έργα εκσυγχρονισµού υφιστάµενων 

αρδευτικών δικτύων και βελτίωσης των συστηµάτων άρδευσης συνδέονται µε µια 

σειρά αρνητικές επιπτώσεις, όπως: 
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• Μεταβολή του οικοσυστήµατος και καταστροφή πανίδας και χλωρίδας λόγω 

κατάκλυσης εκτάσεων από ταµιευτήρα, λόγω απόληψης νερού για άρδευση 

(φάση κατασκευής και λειτουργίας).  

• Κατάτµηση ενδιαιτηµάτων (φάση κατασκευής και λειτουργίας).  

• Άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από χρήση δανειοθαλάµων ή από διάθεση 

προϊόντων εκσκαφής (φάση κατασκευής).  

• Επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον από κατασκευαστικές επεµβάσεις σε 

υδάτινους αποδέκτες, από ρύπους µηχανών και µηχανηµάτων εργοταξίου και 

από αστικά απόβλητα των εργοταξίων (φάση κατασκευής).  

• Άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την ύπαρξη τεχνητής λίµνης ή αυξηµένης 

ποσότητας νερού (αρδευτικά έργα) στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής (φάση 

λειτουργίας).  

• Έµµεσες εκποµπές ρυπαντικών φορτίων σε υδάτινους αποδέκτες (π.χ. λόγω 

εντατικοποίησης της γεωργίας), µε κίνδυνο εµφάνισης φαινοµένων ευτροφισµού 

(φάση λειτουργίας).  

• Έµµεσες επιπτώσεις αρδευτικών έργων και της συνακόλουθης εντατικοποίησης 

παραγωγικών αγροτικών δραστηριοτήτων (φάση λειτουργίας).  

Εν τούτοις µε τα έργα αυτά προκαλούνται και µια σειρά θετικών επιπτώσεων που 

συνδέονται µε µε περιορισµό της άντλησης των υπογείων υδάτων από γεωτρήσεις  

και συµβάλλουν στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων σε περιοχές που δεν 

είναι πλούσιες σε νερά, µε δεδοµένη την ορθολογική χρήση του νερού από τους 

γεωργούς και την υιοθέτηση συστηµάτων άρδευσης στάγδην και καταιονισµού σε 

αντικατάσταση των συστηµάτων κατάκλυσης. 
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Πίνακας 7.3.1-1: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 1-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 
δασοκοµίας 
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Παρατηρήσεις 

 Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού  

111 
Επαγγελµατική 
κατάρτιση και δράσεις 
ενηµέρωσης 

0 0 0 +/0 +/0 +/- +/- 0 0 +/0  

Οι δράσεις του Μέτρου δεν έχουν άµεσες σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η επαγγελµατική εκπαίδευση – 
κατάρτιση στα θέµατα της ορθολογικής διαχείρισης της παραγωγής 
και στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων και 
εφαρµογή καλλιεργητικών τεχνικών που προωθούν την Αειφόρο 
Αγροτική Ανάπτυξη, µεταξύ άλλων, θα έχουν έµµεσες θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αν οι καταρτιζόµενοι υιοθετήσουν τις 
προτεινόµενες µεθόδους. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται κυρίως µε 
τη διαχείριση φυσικών πόρων (εδάφους, νερού), την ορθολογική 
χρήση προσθέτων προϊόντων, τη βελτίωση των κλιµατικών 
παραγόντων και την προστασία του τοπίου. Η ενηµέρωση – 
κατάρτιση συµβάλλει και στη διατήρηση των υλικών περιουσιακών 
στοιχείων. 
Οι όποιες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι έµµεσες, 
µακροχρόνιες και συσσωρευτικές. 
Μια επίπτωση που δυνητικά µπορεί να εµφανισθεί είναι ότι το 
µεγαλύτερο διαθέσιµο εισόδηµα του γεωργικού πληθυσµού που 
συνδέεται γενικά µε τα βελτιωµένα επίπεδα εκπαίδευσης και µε τη 
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα αγροτικών επιχειρήσεων, είναι δυνατό 
να προκαλέσει και αυξανόµενα επίπεδα στην κατανάλωση αγαθών 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής οικιών/της αναβάθµισης, της 
αγοράς αυτοκινήτων κλπ) και τη σχετική κατανάλωση υλικών, 
ενέργειας και παραγωγής των αποβλήτων. Ωστόσο οι επιπτώσεις 
αυτού του τύπου δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν. 

112 
Εγκατάσταση νέων 
γεωργών 

0 0 0 +/0 +/0 +/0 +/0 0 0 +/0  

Η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στη γεωργία, αναµένεται 
να συµβάλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος.  
Οι όποιες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι έµµεσες, 
µακροχρόνιες και συσσωρευτικές. 
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Παρατηρήσεις 

 
Εν τούτοις η υπόθεση ότι αυξάνεται το ποσοστό των νέων αγροτών 
σε σχέση µε τους πλέον ηλικιωµένους µπορεί να ενέχει και έναν 
κίνδυνο αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε περίπτωση 
που, µε στόχο τη βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων ακολουθηθούν πρακτικές εντατικής 
καλλιέργειας µε αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος, τα ύδατα, τους 
κλιµατικούς παράγοντες, το τοπίο και τη βιοποικιλότητα. 
Ωστόσο ο στόχος για µια νεώτερη, καλύτερα εκπαιδευµένη κοινότητα 
αγροτών, αναµένεται να έχει τα ίδια θετικά οφέλη που αναµένονται 
και στο Μέτρο 111 της κατάρτισης και εκπαίδευσης, δηλ. οι νέοι, 
εκπαιδευµένοι αγρότες είναι πιθανότερο να ευαισθητοποιηθούν 
περιβαλλοντικά και να επιδείξουν τις απαραίτητες ικανότητες 
αγροτικής διαχείρισης καθώς και την ικανότητα να µειώσουν ή να 
εξαλείψουν οποιεσδήποτε (αρνητικές) σηµαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, που ενδεχοµένως µπορεί να έχει η αυξανόµενη αγροτική 
παραγωγικότητα . 

113 Πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

0 0 0 +/0 +/0 +/0 +/0 0 0 +/0 0 
Οµοίως ως το Μέτρο 112. 

114 

Χρήση υπηρεσιών 
παροχής γεωργικών 
συµβουλών στην 
εκµετάλλευση και 
παροχή δασοκοµικών 
συµβουλών 

+ + + ++ ++ ++ ++ 0 0 +  

Το σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών έχει ως κύριο 
αντικείµενο την τήρηση των απαιτήσεων της πολλαπλής 
συµµόρφωσης και των σχετιζόµενων µε αυτήν προτύπων 
ολοκληρωµένης διαχείρισης καθώς και της εφαρµογής των ΚΟΓΠ και 
µέσω αυτών τη βελτίωση των επιδόσεων και της αειφορίας των 
γεωργικών και δασικών εκµεταλλεύσεων. 
Η υιοθέτηση προτύπων ολοκληρωµένης διαχείρισης, η εφαρµογή 
των απαιτήσεων των ΚΟΓΠ και της πολλαπλής συµµόρφωσης 
συνεπάγεται σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει µε την προστασία του εδάφους από τη 
διάβρωση (πρακτικές άροσης και άρδευσης), τη διαχείριση του 
εδάφους και τη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων (µέσω της 
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Παρατηρήσεις 

ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
λιπασµάτων). 
Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι πρωτογενείς, 
µακροχρόνιες και συσσωρευτικές. 

115 

Σύσταση υπηρεσιών 
διαχείρισης, γεωργών 
αντικατάστασης και 
παροχής συµβουλών 

+/0 +/0 +/0 + + + + +/0 +/0 +/0  

Το σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών περιλαµβάνει 
πιστοποιηµένους γεωργικούς συµβούλους, συνεργάτες γεωργικών 
συµβουλών, ελεγκτές γεωργικών συµβουλών, του φορέα 
πιστοποίησης και την Εποπτεύουσα Αρχή. 
Η διατήρηση ενός τέτοιου αξιόπιστου συστήµατος έχει ως 
αποτέλεσµα την εφαρµογή των δράσεων του Μέτρου 114 και κατά 
συνέπεια παρόµοιες έµµεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 
Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στην 
προαγωγή της καινοτοµίας 

 

121 
Εκσυγχρονισµός 
γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων 

0 0 0 ++/- ++/- ++/- ++/- 0 0 +/0  

Στόχος των δράσεων του µέτρου, µεταξύ άλλων, είναι και η βελτίωση 
των συνθηκών περιβάλλοντος στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε την 
υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών ή κατασκευή 
και αγορά κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής. Ειδικότερα στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας θα δοθεί έµφαση στον εκσυγχρονισµό των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην υλοποίηση 
έργων υποδοµής φιλικών προς το περιβάλλον µε θετικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 
Οι εκτιµώµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέονται µε την 
ορθολογική διαχείριση των υδάτων (µέσω συστηµάτων εγγείων 
βελτιώσεων), την προστασία των εδαφών και τη βελτίωση των 
κλιµατικών παραγόντων (µέσω των φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών 
πρακτικών και της διαχείρισης των αποβλήτων). 
Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι πρωτογενείς, 
µακροχρόνιες και συσσωρευτικές. 
 
Μικρής σηµαντικότητας αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
µπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων στη 
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Παρατηρήσεις 

γεωργική εκµετάλλευση και αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα 
ύδατα και την ατµόσφαιρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της περιόδου 
κατασκευής θα είναι πρωτογενείς, βραχυχρόνιες και αναστρέψιµες,  

122 
Βελτίωση της 
οικονοµικής αξίας των 
δασών 

++ + ++/- +/- +/- +/- ++ 0 0 +  

Οι δράσεις του µέτρου στις ιδιωτικές δασικές εκτάσεις θα 
συµβάλλουν στην πρόληψη κινδύνων από καταστροφές, στην 
ποιοτική αναβάθµιση των δασών και στην αξιοποίησή τους ως 
φυσικό πόρο και για προστατευτικούς σκοπούς της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας αλλά και για λόγους δασικής αναψυχής. Αναµένονται 
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του µέτρου 
και µάλιστα σε περιοχές ορεινές, µειονεκτικές µη ορεινές, µικρά νησιά 
Αιγαίου και Natura 2000, που συνίστανται στην προστασία και 
βελτίωση της βιοποικιλότητας, στην αύξηση της χλωρίδας και 
πανίδας µε την εισαγωγή ειδών, στη βελτίωση της ποιότητας των 
εδαφών, στην προστασία των υδροφορέων, τη συνέχιση της 
συνεισφοράς στη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων και στη 
συγκράτηση του πληθυσµού / ιδιοκτητών των δασικών εκτάσεων 
από τη δυνατότητα αξιοποίησής των. Οι θετικές επιπτώσεις είναι 
πρωτογενείς, µόνιµες, µακροχρόνιες και συσσωρευτικές. 
Τα έργα ορεινής υδρονοµίας αν και έχουν θετικές συνολικά 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δηµιουργούν όµως πιθανώς και 
αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους, στη χλωρίδα και πανίδα της 
περιοχής των έργων. Επίσης και η ανεξέλεγκτη ρύπανση από 
διάθεση αποβλήτων στα υδάτινα σώµατα είναι µια πιθανή αρνητική 
περιβαλλοντική επίπτωση.  
Οι επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς και µερικώς µη αναστρέψιµες. 
 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (διάνοιξη δρόµων, 
κατασκευή τεχνικών έργων, σκυρόστρωση, κατασκευή 
υδατοδεξαµενών, υδατοφραγµάτων κλπ) στη δασική έκταση και 
αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την ατµόσφαιρα και τις 
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Παρατηρήσεις 

οχλήσεις στην πανίδα. 
Οι αρνητικές επιπτώσεις της περιόδου κατασκευής θα είναι 
πρωτογενείς, βραχυχρόνιες και µερικώς αναστρέψιµες. 

123 

Αύξηση της αξίας των 
γεωργικών και 
δασοκοµικών 
προϊόντων 

+ + +/- +/- +/- +/- ++ + + +  

Οι δράσεις του Μέτρου αποσκοπούν µεταξύ άλλων και στη βελτίωση 
της προστασίας του περιβάλλοντος για µεν τα γεωργικά προϊόντα 
µέσω του εκσυγχρονισµού των µονάδων µεταποίησης, της 
εισαγωγής ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης, τις 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού. Θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αναµένονται στην προστασία των υδάτων και της 
ατµόσφαιρας και στη συγκράτηση του πληθυσµού, καθώς και στο 
τοπίο και την υπάρχουσα πολιτιστική κληρονοµιά. 
Για δε τα δασικά προϊόντα, η βελτίωση του περιβάλλοντος 
επιτυγχάνεται µέσω της αναβάθµισης του δασικού προϊόντος, τον 
εκσυγχρονισµό οµοίως των µεταποιητικών µονάδων και την 
προώθηση των υπολειµµάτων ξυλείας για την παραγωγή ενέργειας. 
Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως αποτέλεσµα θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που συνίστανται στη βελτίωση των προστατευτικών 
λειτουργιών των δασών, την αύξηση της βιοποικιλότητας, την 
παροχή εργασίας σε κατοίκους ορεινών περιοχών µέσω των 
δασικών συνεταιρισµών και στη διασφάλιση της υδατικής 
ισορροπίας, την παροχή πρώτων υλών για ανανεώσιµα και φιλικά 
προς το περιβάλλον προϊόντα (βιοκαύσιµα), καθώς και στη βελτίωση 
των κλιµατικών παραγόντων µέσω της ενεργειακής αξιοποίησης των 
δασικών υπολειµµάτων. 
Οι θετικές επιπτώσεις θα είναι πρωτογενείς, µόνιµες και 
συσσωρευτικές. 
 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων υποδοµής (Μονάδες 
βιολογικού καθαρισµού, οικοδοµικές εργασίες εκσυγχρονισµού, 
δασικοί δρόµοι κ.ά.) και αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, 
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Παρατηρήσεις 

την ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα – χλωρίδα. 
Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και 
µερικώς µη αναστρέψιµες. 

124 

Συνεργασία για την 
ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, 
επεξεργασιών και 
τεχνολογιών στον 
τοµέα της γεωργίας και 
των τροφίµων και στο 
δασοκοµικό τοµέα 

+ + +/- +/- +/- +/- ++ + + +  

Αντικείµενο των δράσεων του Μέτρου αποτελεί η προώθηση 
συνεργασίας στον τοµέα της γεωργίας, δασοκοµίας και των 
τροφίµων για την ανάπτυξη διαδικασιών σχεδιασµού, ανάπτυξης 
προϊόντων, διαδικασιών ή τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών και να σέβονται το περιβάλλον. 
Σε αυτό το πλαίσιο αναµένονται έµµεσα θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.  

125 

Υποδοµή σχετική µε 
την ανάπτυξη και την 
προσαρµογή της 
γεωργίας και της 
δασοκοµίας 

+ + +/- ++/- 
+++
/- 

+/- ++/- + 0 0  

Οι δράσεις του Μέτρου στον τοµέα της Γεωργίας και των δασών θα 
έχουν σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην 
προστασία των υδάτων µέσω έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, 
έργων ταµίευσης και διανοµής νερού µε την  αξιοποίηση χειµερινών 
απορροών, εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων, έργων 
παρακολούθησης της λειτουργίας των παραπάνω, έργων 
υδροληψίας και έργων άρδευσης κ.ά. 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις κατασκευής φραγµάτων αναµένονται 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που σχετίζονται µε τη 
διαφοροποίηση της φυσικής επιφάνειας του εδάφους, τη δηµιουργία 
µεγάλων όγκων εκσκαφής, µεταβολές στην τοπιογραφία και το 
ανάγλυφο της περιοχής κατάληψης. Η κατάληψη εκτάσεων από τα 
έργα των φραγµάτων οδηγεί σε απώλεια ειδών χλωρίδας. Ανάλογα 
µε τις περιοχές που χωροθετούνται τα έργα, κυµαίνεται και το 
µέγεθος της επίπτωσης, ενώ και η εν δυνάµει αύξηση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών και λιπασµάτων. Στις 
θετικές επιπτώσεις εκτιµάται η µείωση της διάβρωσης και της 
απόπλυσης του εδάφους, η µείωση πληµµυρικών φαινοµένων, η 
δηµιουργία υγροτόπων στους ταµιευτήρες, εφόσον γίνουν µικρές 
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Παρατηρήσεις 

συµπληρωµατικές κατασκευές, αφού µπορεί οι περιοχές των 
φραγµάτων να γίνουν πόλοι έλξης της ορνιθοπανίδας. 
Στις περιπτώσεις κατασκευής αρδευτικών έργων αναµένονται 
αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη διαφοροποίηση της 
φυσικής επιφάνειας του εδάφους, τις µεταβολές στο ανάγλυφο της 
περιοχής των έργων, την απώλεια ειδών χλωρίδας, αλλά και θετικές 
επιπτώσεις όπως η µείωση της διάβρωσης και της απόπλυσης του 
εδάφους και η προστασία των υδατικών πόρων µέσω της 
ορθολογικής χρήσης του για αρδευτικούς σκοπούς. 
Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µακροχρόνιες και µόνιµες. 
Σηµαντικές και θετικές αναµένεται να είναι οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στο έδαφος τόσο από την αξιοποίηση των βοσκοτόπων, 
όσο και από τον εκσυγχρονισµό και δηµιουργία κτιριακών 
υποδοµών. 
Στον τοµέα των κλιµατικών παραγόντων επίσης αναµένονται θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δηµιουργία του µηχανισµού 
παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων προς εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων της χώρας από το πρωτόκολλο του Κιότο και της 
Οδηγίας 2005/166/ΕΚ και από τη δηµιουργία δικτύων τηλεθέρµανσης 
µε χρήση δασικής βιοµάζας σε ορεινούς, παραδασόβιους οικισµούς. 
Το τελευταίο θα έχει ως αποτέλεσµα και τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης του πληθυσµού των εν λόγω οικισµών. 
Η επέκταση της τράπεζας γενετικού υλικού (γεωργικού και δασικού) 
αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στη διατήρηση και βελτίωση 
της βιοποικιλότητας, ενώ η συνολική στήριξη των αγροτών µέσω της 
αναβάθµισης των εκπαιδευτικών δοµών έχει συνολικά θετικές 
επιπτώσεις. 
Οι αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις είναι πρωτογενείς και έµµεσες, 
µόνιµες και µακροχρόνιες. 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων υποδοµής και αυτές 
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Παρατηρήσεις 

θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την ατµόσφαιρα και τις 
οχλήσεις στην πανίδα 

126 Αποκατάσταση του 
γεωργικού 
παραγωγικού 
δυναµικού που έχει 
πληγεί από φυσικές 
καταστροφές και 
εισαγωγής των 
κατάλληλων δράσεων 
πρόληψης 

0 + 0 + ++ 0 0 + 0 0  

Η αποκατάσταση των ζηµιών σε γεωργοκτηνοτροφικά κτίσµατα, 
θερµοκήπια, µηχανολογικό και γεωργικό εξοπλισµό, γεωργικά 
µηχανήµατα, περιφράξεις, τοίχους αντιστήριξης, σωλήνες άρδευσης 
και µεταφοράς νερού για ύδρευση ζώων, δίκτυα άρδευσης, 
σταφιδόπανα, υποστυλώσεις καλλιεργειών, ζώα, κ.λ.π. έχει ως κύριο 
στόχο τη στήριξη των πληγέντων γεωργών. Έµµεσα προκύπτουν 
περιβαλλοντικά οφέλη από την αποκατάσταση έργων άρδευσης, 
περιφράξεων, υποστυλώσεων καλλιεργειών που έχουν επίδραση 
στην προστασία των εδαφών και των υδάτων. Οι θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι δευτερογενείς και µόνιµες. 

 
Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των 
προϊόντων 

 

131 

Εκπλήρωση των 
προτύπων µε βάση 
την κοινοτική 
νοµοθεσία 

0 0 0 + + + + 0 0 0  

Το µέτρο αφορά κυρίως την ηλεκτρονική σήµανση αιγοπροβάτων, 
που επιβάλλεται από τους κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης 
και συµβάλλει στη συµµόρφωση των απαιτήσεων της βιολογικής 
κτηνοτροφίας. 
Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι έµµεσα και συνδέονται µε την 
προστασία του εδάφους και των υδάτων, την άµβλυνση των 
κλιµατικών παραγόντων. 

132 

Συµµετοχή γεωργών 
σε συστήµατα για την 
ποιότητα των 
τροφίµων 

0 + 0 + + + + 0 0 0  

Οι δράσεις του µέτρου αποσκοπούν στην εφαρµογή κοινοτικών 
προγραµµάτων ποιότητας (βιολογικής γεωργίας, προστασίας των 
γεωργικών ενδείξεων και των Ονοµασιών προέλευσης των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων) εθνικών προτύπων (εφαρµογή 
συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή 
AGRO 2, εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του χοίρειου κρέατος). Η εφαρµογή των απαιτήσεων των 
παραπάνω προτύπων και συστηµάτων στον γεωργικό τοµέα 
περιλαµβάνει και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, των 
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Παρατηρήσεις 

λιπασµάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, κατά την 
άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, γεγονός που οδηγεί στην 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στον 
κτηνοτροφικό τοµέα προβλέπονται απαιτήσεις διαχείρισης που 
διασφαλίζουν τη δηµόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον. Τέλος, µε την εφαρµογή των προτύπων επιτυγχάνεται 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας για τα πρωτογενή προϊόντα του 
γεωργικού τοµέα και βελτίωση του εισοδήµατος του γεωργικού 
πληθυσµού, µε αποτέλεσµα τη συνέχιση της απασχόλησής τους 
στον πρωτογενή τοµέα. 

133 
∆ραστηριότητες 
ενηµέρωσης και 
προώθησης 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Το ενηµερωτικό υλικό προς τους καταναλωτές µπορεί να 
περιλαµβάνει και παρουσίαση των δράσεων περιβαλλοντικής 
προστασίας. Η ενηµέρωση αυτή µπορεί να συµβάλλει στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. 
∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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• Άξονας 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των δράσεων 

των Μέτρων του Άξονα 2, δηµιουργήθηκε ένα µητρώο συσχέτισης των παραµέτρων του 

περιβάλλοντος µε τα Μέτρα που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 2 

(Πίνακας 7.3.1-2). 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 2 στον πίνακα που 

ακολουθεί, η εφαρµογή των προβλεπόµενων δράσεων του Μέτρου θα επιφέρει ως επί το 

πλείστον µεσαίας έντασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 2 προτείνει 

µέτρα που θα συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται δράσεις οι οποίες σχετίζονται µε την προστασία και 

ανάδειξη των προστατευόµενων περιοχών (π.χ. περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 

2000), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ορθολογική χρήση της γεωργικής γης και 

των δασών, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι µειονεκτικές περιοχές µε σκοπό τη διατήρηση 

της γεωργικής δραστηριότητας. Επιπλέον, στον Άξονα 2 προωθούνται παρεµβάσεις 

προστασίας των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), καθώς και η αύξηση της δασικής 

έκτασης και η ενίσχυση ενεργειακών καλλιεργειών. Σχετικά µε την πρωτογενή παραγωγή 

και τη µεταποίηση, µέσα από τα µέτρα γίνονται προσπάθειες υιοθέτησης 

φιλοπεριβαλλοντικών µεθόδων που διασφαλίζουν την ασφάλεια των τροφίµων και τη 

δηµόσια υγεία. Έµφαση δίνεται σε δράσεις που προωθούν τη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία και την εισαγωγή µεθόδων και τεχνικών που στοχεύουν στην εξοικονόµηση 

των υδάτινων πόρων. 

Οι δράσεις που υιοθετούνται στον Άξονα αυτό αναµένεται να συµβάλλουν θετικά στη 

διατήρηση του τοπίου και τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την εγκατάλειψη και 

την ερηµοποίηση σε µειονεκτικές περιοχές, στην προστασία των νερών και του εδάφους, 

στην µείωση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίµατος και στη διάδοση της 

βιολογικής γεωργίας. 
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Πίνακας 7.3.1-2: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 2-Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 
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Παρατηρήσεις 

 Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης  

211 

Ενισχύσεις για φυσικά 
µειονεκτήµατα στους 
γεωργούς ορεινών 
περιοχών 

+ +++ + + +/0 0 +/0 + + ++  

Η ενίσχυση των γεωργών για τη συνέχιση των καλλιεργειών σε 
ορεινές µειονεκτούσες περιοχές µε την παράλληλη εφαρµογή 
κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, έχει ως αποτέλεσµα τη 
διατήρηση του αγροτικού τοπίου, την προφύλαξη του αγροτικού 
εισοδήµατος και ως συνέπεια τη συγκράτηση του αγροτικού 
πληθυσµού και τη διατήρηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων 
τους και τη συνδεόµενη πολιτιστική κληρονοµιά. Επιπλέον η 
εφαρµογή ΚΟΓΠ συµβάλλει στην προστασία των εδαφών και τη 
διαχείριση των υδάτων κατά πρώτο λόγο και γενικότερα στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι έµµεσες και µόνιµες. 

212 

Ενισχύσεις στους 
γεωργούς περιοχών µε 
µειονεκτήµατα, εκτός 
των ορεινών περιοχών 

+ +++ + + +/0 0 +/0 + + ++  

Η ενίσχυση των γεωργών για τη συνέχιση των καλλιεργειών σε 
άγονες µειονεκτούσες περιοχές µε την παράλληλη εφαρµογή 
κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, έχει ως αποτέλεσµα τη 
διατήρηση του αγροτικού τοπίου, την προφύλαξη του αγροτικού 
εισοδήµατος και ως συνέπεια τη συγκράτηση του αγροτικού 
πληθυσµού και τη διατήρηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων 
τους και τη συνδεόµενη πολιτιστική κληρονοµιά. 
Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι έµµεσες και µόνιµες. 

213 

Ενισχύσεις Natura 
2000 και ενισχύσεις 
που συνδέονται µε την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ 

++ 0 ++ +++ +++ + + 0 + ++  

Οι ενισχύσεις σε γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές 
Natura 2000 ή εκτάσεις που καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα έχουν σηµαντικές θετικές επιπτώσεις (µέσω της εφαρµογής 
των απαιτήσεων Πολλαπλής Συµµόρφωσης, των ΚΟΓΠ) και την 
ορθολογική διαχείριση της γης, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, της 
ποιότητας εδάφους και νερών και την προστασία του τοπίου και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι έµµεσες και µόνιµες 

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ++ + ++ +++ +++ ++ ++ 0 0 +++  Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία επιβάλλουν τη µειωµένη 
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Παρατηρήσεις 

ενισχύσεις + + χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων καθώς και 
την εφαρµογή των κωδίκων ορθών γεωργικών πρακτικών και ως εκ 
τούτου συνεπάγονται άµεσα µόνιµες ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις 
στην προστασία του εδάφους (αύξηση οργανικής ουσίας, µείωση 
ρύπων), των υδάτων (µείωση ρύπων), του αέρα και των κλιµατικών 
αλλαγών (αύξηση οργανικής ουσίας εδαφών, µείωση εκποµπών Ν2Ο 
και CH4) και θετικές επιπτώσεις στη χλωρίδα, πανίδα και 
συνεπαγόµενη βιοποικιλότητα. 
Οι δράσεις προστασίας υγροτοπικών συστηµάτων και 
προστασίας από νιτρορύπανση θα έχουν πολύ σηµαντικές 
πρωτογενείς θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα ύδατα και στο 
έδαφος µέσω της µείωσης των εφαρµοζόµενων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και λιπασµάτων  και της µείωσης της κατανάλωσης νερού. 
Οι επιπτώσεις θα είναι µεσοπρόθεσµες. Η δηµιουργία χώρων 
οικολογικής αντιστάθµισης είναι µια επίσης από τις θετικές 
επιπτώσεις των δράσεων αυτών. 
Οι δράσεις διατήρησης και αποκατάστασης φυτοφρακτών και 
αναβαθµίδων αναµένεται να έχουν πολύ σηµαντικές πρωτογενείς 
και µόνιµες θετικές επιπτώσεις στο τοπίο και στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι αναβαθµίδες συµβάλλουν στην 
προστασία από τη διάβρωση, στον εµπλουτισµό του υπόγειου 
υδροφορέα, ενώ οι φυτοφράκτες αποτελούν τόπο διαβίωσης της 
άγριας πανίδας (βιοποικιλότητα). 
Οι δράσεις διατήρησης απειλούµενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων και προώθησης γεωργικών πρακτικών για την 
προστασία της άγριας ζωής έχουν πολύ σηµαντικές πρωτογενείς 
και µόνιµες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην πανίδα και 
βιοποικιλότητα των περιοχών που θα εφαρµοσθούν. 
Η εφαρµογή δράσεων εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας θα 
µειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβόσκησης βελτιώνοντας 
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Παρατηρήσεις 

έτσι τα βιοποικιλότητα και τη χλωρίδα – πανίδα και ελαττώνοντας τον 
κίνδυνο της ερηµοποίησης. Οι επιπτώσεις είναι έµµεσες και θα 
διαφανούν σε µεσοπρόθεσµη χρονική περίοδο. 
Οι δράσεις προστασίας του παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας 
και του παραδοσιακού αµπελώνα Ν. Θήρας συµβάλλουν 
σηµαντικά στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, στην προστασία του 
εδάφους και στην αποκατάσταση της ισορροπίας του 
οικοσυστήµατος. Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µόνιµες και 
µεσοπρόθεσµες. 
Η διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση αναµένεται να έχει σηµαντική θετική 
περιβαλλοντική επίπτωση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
καλλιεργούµενων ειδών και ποικιλιών. Η επίπτωση είναι άµεση και 
µόνιµη. 
Η διατήρηση φυτογενετικών πόρων στη γεωργία συµβάλλει στην 
επίτευξη οικολογικής ισορροπίας στις περιοχές που αυτοί 
εφαρµόζονται λόγω της προσαρµογής τους στα τοπικά 
µικροπεριβάλλοντα, τις µειωµένες εισροές, τη γεωργική 
βιοποικιλότητα και τις πολιτιστικές παραδόσεις. Οι θετικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον είναι έµµεσες, µόνιµες και θα διαφανούν σε µεσο – 
µακροπρόθεσµη χρονική περίοδο. 
Τα Συστήµατα ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή 
βάµβακος και καπνού έχουν σηµαντικές έµµεσες θετικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα και 
στους κλιµατικούς παράγοντες. 
Η µετατροπή αρόσιµων εκτάσεων σε εκτατικούς βοσκότοπους 
αποτελεί δράση προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση και από 
τη χρήση φυτοπροσταστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων ενώ 
συµβάλλει και έµµεσα θετικά στην κλιµατική αλλαγή µέσω της 
µείωσης των εκποµπών ορυκτών καυσίµων στην ατµόσφαιρα αφού 
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Παρατηρήσεις 

µειώνονται δραστικά οι καλλιεργητικές εργασίες, ενώ δηµιουργεί 
συνθήκες για την βελτίωση της φυτοποικιλότητας και µειώνει τους 
κινδύνους για την πανίδα, από τη µειωµένη χρήση φυτοφαρµάκων.  
Τέλος, οι δράσεις προστασίας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
Ζακύνθου αναµένεται να έχουν έµµεσες και µόνιµες θετικές 
επιπτώσεις στη µείωση της διάβρωσης του εδάφους, στην προστασία 
των υδάτων και της βιοποικιλότητας µέσω της εφαρµογής των ΚΟΓΠ 
και άλλων ειδικών φιλοπεριβαλλοντικών δεσµεύσεων που 
προβλέπονται από το Μέτρο. 

215 
Ενισχύσεις για την καλή 
διαβίωση των ζώων 

0 + 0 + + + + + 0 0  

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων σηµαίνει και την 
καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων αυτών που συνεπάγεται 
προστασία του περιβάλλοντος (ύδατα, έδαφος και αέρας) ενώ επιδρά 
θετικά και στον πληθυσµό µέσω της βελτιωµένης απόδοσης των 
κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Οι επιπτώσεις είναι έµµεσες και 
µόνιµες. 

216 
Υποστήριξη για µη 
παραγωγικές 
επενδύσεις  

++ + 
++
/- 

++/- ++/- +/- + 0 0 ++  

Οι δράσεις του Μέτρου αυτού είναι ενισχυτικές των δεσµεύσεων που 
συνεπάγονται για τους γεωργούς οι δράσεις του Μέτρου 214 και 
εποµένως ανάλογες είναι οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις (σε µικρότερο βαθµό σηµαντικότητας). 
Ειδικότερα για τις επιµέρους δράσεις του Μέτρου αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
H αντικατάσταση συµβατικών συστηµάτων άρδευσης συµβάλλει στη 
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και δηµιουργεί άµεσο θετικό 
αποτέλεσµα. Προκειµένου αυτό να έιναι και µόνιµο θα πρέπει να 
συνδυασθεί µε τη ρύθµιση των παροχών άρδευσης στα απολύτως 
απαραίτητα επίπεδα. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις οι πτηνο-κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον, και συγκεκριµένα 
ρύπανση εδάφους και υδάτων από τη διάθεση των αποβλήτων, 
έκλυση αερίων θερµοκηπίου, σοβαρές οχλήσεις σε γειτονικούς 
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Παρατηρήσεις 

οικισµούς και σε περιοχές ευαίσθητες. Η προστασία από την 
ρύπανση πτηνο–κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µέσω δράσεων 
µετεγκατάστασης ή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων (µε 
προτεραιότητα σε µονάδες που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές 
από νιτρορύπανση και περιοχές NATURA 2000), συµβάλλει 
σηµαντικά στην προστασία από ρύπανση εδάφους και νερών, και 
από έκλυση αερίων θερµοκηπίου. Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς 
και µόνιµες. 
Οι επενδύσεις για προστασία της άγριας ζωής µέσω κατάλληλου 
εξοπλισµού συµβάλλει έµµεσα στην προστασία της βιοποικιλότητας 
και στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και 
µειονεκτικές περιοχές.  
Η ανακατασκευή αναβαθµίδων και η επαναδηµιουργία φυτοφρακτών 
σε γεωργικές εκτάσεις συµβάλλουν άµεσα και µόνιµα στη διατήρηση 
του αγροτικού τοπίου και στην προστασία του εδάφους, στην 
προστασία της βιοποικιλότητας. 
Μικρές αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
κατασκευής των έργων και από ενδεχόµενη µη ορθή λειτουργία, είναι 
δε πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές. 

 Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης  

221 
Πρώτη δάσωση 
γεωργικών γαιών 

++
+ 

+ 
++
+ 

++ +/- + +++ 0 0 +  

Με τη δάσωση γεωργικής γης αναµένεται να ενισχυθεί το έδαφος 
µέσω της ενίσχυσης της αντιδιαβρωτικής προστασίας, να διατηρηθεί 
η βιοποικιλότητα και να υπάρξει θετική συµβολή στην άµβλυνση των 
κλιµατικών µεταβολών (η ανάπτυξη των δένδρων έχει ως 
αποτέλεσµα τη συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα ενώ η 
δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών υλικών (ξύλο) σε µια σειρά 
προϊόντα συµβάλλει σε δραστηριότητες ουδέτερες ως προς την 
παραγωγή CO2, µε συνέπεια τις θετικές επιπτώσεις στους 
κλιµατικούς παράγοντες).  
Στο µέτρο που τα δάση προορίζονται επίσης να χρησιµοποιηθούν και 
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Παρατηρήσεις 

ως χώροι αναψυχής δηµιουργούνται οφέλη για την ενθάρρυνση ενός 
τρόπου ζωής µε ενσωµάτωση δραστηριοτήτων κοντά στη φύση και 
επακόλουθο όφελος στην ανθρώπινη υγεία. 
Οι θετικές επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µόνιµες και συσσωρευτικές. 
 
Πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέονται µε  τους 
υδροφορείς. Η αυστηρή εφαρµογή των κατάλληλων πρακτικών 
φύτευσης όπως η τήρηση αποστάσεων από τους υδροφορείς είναι 
ουσιαστική για την αποφυγή δηµιουργίας λάσπης, την εδαφολογική 
διαταραχή, την οξίνιση των υδάτων κ.α. Σηµειώνεται εντούτοις ότι ο 
υπό εκπόνηση Κώδικας Ορθής ∆ασικής Πρακτικής θα πρέπει να 
αντιµετωπίζει ιδιαιτέρως το θέµα της προστασίας της ποιότητας 
νερού.  
Ωστόσο η δάσωση επικλινών εδαφών θα συµβάλλει στη βελτίωση και 
τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων.  
Τέλος στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς η δάσωση πρώην 
γεωργικών εκτάσεων δεν φαίνεται να έχει κάποια επίπτωση. 

222 

Πρώτη εγκατάσταση 
γεωργοδασοκοµικών 
συστηµάτων σε 
γεωργική γη 

++
+ 

+ 
++
+ 

++ + + + 0 0 ++  

Οι δράσεις του µέτρου συµβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιµότητας 
των συστηµάτων αγροτικής παραγωγής και στην 
αλληλοσυµπλήρωση δέντρων και καλλιεργειών µε πολλαπλά 
περιβαλλοντικά οφέλη. 
Επιτυγχάνεται φυσική προστασία ενάντια στην επιφανειακή 
διάβρωση του εδάφους από το νερό, βελτίωση της ποιότητας των 
εδαφών, µείωση του κινδύνου διάχυσης της ρύπανσης σε ποταµούς 
και χείµαρρους, µείωση της εξατµισοδιαπνοής λόγω της παρουσίας 
των δέντρων, και κατά συνέπεια µείωση των αναγκών σε άρδευση 
των καλλιεργειών. ∆ιατήρηση και επαναφορά της βιοποικιλότητας στο 
περιβάλλον που τα δέντρα παρέχουν ή δηµιουργούν. Ευνοϊκές 
συνθήκες για βελτίωση της ποικιλίας χλωρίδας και πανίδας. 
∆έσµευση του άνθρακα µακροπρόθεσµα από τα δέντρα οπότε 
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Παρατηρήσεις 

εξισορροπείται η απώλειά του στο έδαφος των γεωργικών εκτάσεων.  
Βελτίωση του τοπίου µε τη δηµιουργία και συντήρηση ανοιχτών, 
γραφικών και αισθητικών τοπίων και πράσινων νησίδων σε ζώνες 
έντονης καλλιέργειας. 
Όλες οι θετικές επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, θα διαφανούν µεσο – 
µακροπρόθεσµα και είναι µόνιµες. 

223 
Πρώτη δάσωση µη 
γεωργικών γαιών 

++
+ 

++ 
++
+ 

++ +/- + ++ 0 0/- ++  

Με τη δάσωση µη γεωργικής γης αναµένεται να επιτευχθεί 
αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους και να ενισχυθεί η 
βιοποικιλότητα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας Η ανάπτυξη των 
δένδρων έχει επίσης ως αποτέλεσµα την άµβλυνση των κλιµατικών 
αλλαγών  (συγκράτηση διοξειδίου του άνθρακα από τα δένδρα, ενώ η 
δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών υλικών (ξύλο) σε µια σειρά 
προϊόντα (π.χ. κατασκευαστικά υλικά) συµβάλλει σε δραστηριότητες 
ουδέτερες ως προς την παραγωγή CO2, µε συνέπεια τις θετικές 
επιπτώσεις στους κλιµατικούς παράγοντες).  
Στο µέτρο που τα δάση προορίζονται επίσης να χρησιµοποιηθούν και 
ως χώροι αναψυχής δηµιουργούνται οφέλη για την ενθάρρυνση ενός 
τρόπου ζωής µε ενσωµάτωση δραστηριοτήτων κοντά στη φύση και 
επακόλουθο όφελος στην ανθρώπινη υγεία. 
Η δυνατότητα οικονοµικής αξιοποίησης των δασών σε ορεινές / 
ηµιορεινές περιοχές θα συµβάλλει στην αύξηση του εισοδήµατος του 
πληθυσµού και τη συγκράτησή του στις περιοχές. 
Όλες οι θετικές επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, θα διαφανούν µεσο – 
µακροπρόθεσµα και είναι µόνιµες. 
Πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέονται µε  τους 
υδροφορείς. Η αυστηρή εφαρµογή των κατάλληλων πρακτικών 
φύτευσης όπως η τήρηση αποστάσεων από τους υδροφορείς είναι 
ουσιαστική για την αποφυγή δηµιουργίας λάσπης, την εδαφολογική 
διαταραχή, την οξίνιση των υδάτων κ.α. Σηµειώνεται εντούτοις ότι ο 
υπό εκπόνηση Κώδικας Ορθής ∆ασικής Πρακτικής θα πρέπει να 
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Παρατηρήσεις 

αντιµετωπίζει ιδιαιτέρως το θέµα της προστασίας της ποιότητας 
νερού. Ωστόσο, η δάσωση επικλινών εδαφών θα συµβάλλει στη 
βελτίωση και τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων.  
Τέλος υπάρχει η περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων  στον τοµέα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, συγκεκριµένα στην αρχαιολογία, σε 
περίπτωση που κοντά στις περιοχές των δασών υπάρχει 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, οι οποίες όµως µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µε έργα αξιοποίησης και ανάδειξης των ευρηµάτων. 

224 
Ενισχύσεις Natura 
2000 

++
+ 

0 
++
+ 

+ +/0 0 0 0 0 +  

Η λήψη κατάλληλων µέτρων προστασίας σε περιοχές του δικτύου 
ΝΑΤURA 2000 θα έχει ως αποτέλεσµα τη διαφύλαξη, συντήρηση και 
αποκατάσταση επαρκούς ποικιλίας και επιφανείας βιοτόπων και 
οικοτόπων για όλα τα είδη της άγριας πτηνοπανίδας και τη διατήρηση 
των κατάλληλων συνθηκών φωλεοποίησης και αναπαραγωγής των 
ειδών, δηλαδή πολύ θετικές πρωτογενείς και µόνιµες επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα, χλωρίδα και πανίδα. 

225 
∆ασοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις 

++ 0 ++ + 0/+ 0 + + 0 0/+  

Η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών από τους ιδιοκτήτες και 
µισθωτές δασικών εκτάσεων συµβάλλει στην αύξηση της 
βιοποικιλότητας, στη διαφύλαξη των υψηλής αξίας δασικών 
οικοσυστηµάτων και στην ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των 
δασών (προστασία των εδαφών από διάβρωση, διατήρηση των 
υδατικών πόρων, προστασία των ειδών της άγριας ζωής). Οι 
επιπτώσεις είναι έµµεσες και θα διαφανούν µεσοπρόθεσµα. 

226 

Αποκατάσταση του 
δασοκοµικού 
δυναµικού και 
εισαγωγή δράσεων 
πρόληψης 

+ + +/- +/- 0/+ +/- + ++ 0/+ ++  

Η βελτίωση της αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων και 
οι δράσεις πρόληψης  για την ελαχιστοποίηση του  κινδύνου και των 
επιπτώσεων πυρκαγιών επί των δασών, εµµέσως συµβάλλει και στην 
προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας, στην αύξηση της 
βιοποικιλότητας, στην υδατική ισορροπία των λεκανών απορροής, 
στην προστασία του εδάφους (από πυρκαγιές, πληµµύρες, 
διάβρωση), στην προστασία του εισοδήµατος του πληθυσµού που οι 
δραστηριότητές του συνδέονται µε το δασοδυναµικό δυναµικό, στην 
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Παρατηρήσεις 

προστασία του τοπίου και της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Η διατήρηση των δασών συµβάλλει στην άµβλυνση των επιπτώσεων 
από την κλιµατική αλλαγή. 
Οι δράσεις αντιµετώπισης ασθενειών των δένδρων έχουν θετικές 
επιπτώσεις στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, χλωρίδας και τοπίου. 
Τα ορεινά υδρονοµικά έργα για τη διαχείριση των υδάτων θα 
συµβάλλουν στην σταθεροποίηση των εδαφών, στη βελτίωση των 
υδρολογικών συνθηκών και στην αποκατάσταση της οικολογικής και 
παραγωγικής αξίας δασών. 
Οι αρνητικές επιπτώσεις κατά την αξιολόγηση, συνδέονται µε τη φάση 
της κατασκευής των έργων, οπότε είναι δυνατό να υπάρξουν µικρές 
περιβαλλοντικές οχλήσεις (στο έδαφος, χλωρίδα, πανίδα, 
ατµόσφαιρα) που όµως δεν είναι σηµαντικές λόγω και του µεγέθους 
των έργων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες 
και γενικώς αναστρέψιµες. 

227 
Υποστήριξη για µη 
παραγωγικές 
επενδύσεις 

+ ++ + +/- +/- 0/- 0 ++ ++ ++  

Τα Έργα ∆ασικής Αναψυχής στις δασικές εκτάσεις, έχουν ως 
αποτέλεσµα τη βελτίωση της βλάστησης και του τοπίου, τη βελτίωση 
της διαχείρισης νερού, την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και την αναζωογόνηση της υγείας των επισκεπτών. Οι θετικές 
επιπτώσεις είναι έµµεσες και µόνιµες. 
Κατά τη φάση κατασκευής των µικρών έργων υποδοµής αναµένονται 
µικρές πρωτογενείς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που όµως 
είναι παροδικές. 
Συνολικά οι δράσεις του µέτρου συµβάλλουν στην υγεία των 
επισκεπτών, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση και στη 
βελτίωση του κοινωνικού και οικονοµικού επιπέδου των κατοίκων των 
περιοχών. 
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• Άξονας 3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας 

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των δράσεων 

των Μέτρων του Άξονα 3, δηµιουργήθηκε ένα µητρώο συσχέτισης των παραµέτρων του 

περιβάλλοντος, µε τα Μέτρα που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 3 

(Πίνακας 7.3.1-3). 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 3 στον πίνακα που 

ακολουθεί, η εφαρµογή των προβλεπόµενων δράσεων θα επιφέρει µικρής έντασης 

θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και µικρής έντασης αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 3 προτείνει µέτρα που θα ωθήσουν τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. 

Πρόκειται για µέτρα τα οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος κατά κύριο 

λόγο έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προωθούν και έργα υποδοµής τα οποία επιφέρουν και 

µικρές αρνητικές επιπτώσεις . 

Οι δράσεις των Μέτρων του Άξονα 3 θα υλοποιηθούν σε ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές, σε περιοχές που ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί σηµαντική παράµετρο της 

τοπικής οικονοµίας, σε περιοχές µε πληθυσµιακή συρρίκνωση και σε µεγάλη απόσταση 

από τα µεγάλα αστικά κέντρα.  

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού, η βελτίωση των 

επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της προστασίας περιβάλλοντος, η ανάδειξη του 

τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα των 

οικισµών, της τοπικής αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονοµιάς, η αύξηση των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων, η προστασία και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερά/ 

έδαφος), η προστασία και η ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, η ανάπτυξη 

τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.α. 

Οι παραπάνω δράσεις θα επιφέρουν έµµεσα θετικές επιπτώσεις στον πληθυσµό, το 

τοπίο, την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά, τη βιοποικιλότητα, τα νερά, το 

έδαφος, τον αέρα. 

Αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των 

έργων υποδοµής, όπως η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, βιοτεχνιών, καταλυµάτων, τα έργα 

πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Τονίζεται ωστόσο, ότι οι 

όποιες αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των 

υποδοµών και γενικά θεωρούνται αρκετά επουσιώδεις και παροδικές σχετικά µε τις 

θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η λειτουργία και η χρήση αυτών των υποδοµών 

µακροπρόθεσµα στις αγροτικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αρνητικές 
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επιπτώσεις θα αντιµετωπιστούν ειδικότερα από τις Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές 

Εκτιµήσεις και Αξιολογήσεις και από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα 

εκπονηθούν για κάθε επιµέρους έργο. 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  182 

Πίνακας 7.3.1-3: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 3-Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονοµίας 

  

Β
ιο
π
ο
ικ
ιλ
ό
τη
τα

 

Π
λ
η
θ
υ
σ
µ
ό
ς
 κ
α
ι 

Α
ν
θ
ρ
ώ
π
ιν
η
 

υ
γ
εί
α

 

Π
α
ν
ίδ
α

, 
Χ
λ
ω
ρ
ίδ
α

 

Έ
δ
α
φ
ο
ς
 

Ύ
δ
α
τα

 

Α
τµ
ό
σ
φ
α
ιρ
α

 

Κ
λ
ιµ
α
τι
κ
ο
ί 

π
α
ρ
ά
γ
ο
ν
τε
ς
 

Υ
λ
ικ
ά

 
π
ερ
ιο
υ
σ
ια
κ
ά

 
σ
το
ιχ
εί
α

 

Π
ο
λ
ιτ
ισ
τι
κ
ή

 
κ
λ
η
ρ
ο
ν
ο
µ
ιά

  

Τ
ο
π
ίο

 

Σ
χ
έσ
ει
ς
 
µ
ετ
α
ξύ

 
τω
ν
 

π
ρ
ο
η
γ
ο
ύ
µ
εν
ω
ν
  

 
Παρατηρήσεις 

 Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας  

311 
∆ιαφοροποίηση προς 
µη γεωργικές 
δραστηριότητες 

0/- ++ 0/- - - 0/- + + 0/+ +/-  

Από την υλοποίηση των έργων των δράσεων του µέτρου αναµένονται 
θετικές και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Οι υποδοµές διανυκτέρευσης, οι χώροι εστίασης και αναψυχής, η 
παροχή υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού, η ενίσχυση 
µεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις αν δεν συνοδεύονται από τα 
ανάλογα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης. Οι 
επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς, συσωρευτικές και µερικώς 
αναστρέψιµες. 
Οι ενισχύσεις επενδύσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, 
αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ συµβάλλουν άµεσα και µόνιµα 
στην άµβλυνση των παραµέτρων της κλιµατικής αλλαγής και στην 
προστασία της ατµόσφαιρας 
Τέλος η ενίσχυση εναλλακτικών και συµπληρωµατικών προς τη 
γεωργία δραστηριοτήτων συµβάλλει στη βελτίωση του εισοδήµατος 
του αγροτικού πληθυσµού και τη διατήρησή του. 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, 
υποδοµών κλπ) και συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την 
ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 
πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και µη µόνιµες. 

312 

Στήριξη της 
δηµιουργίας και 
ανάπτυξης πολύ 
µικρών  επιχειρήσεων 

0/- ++ 0/- - - 0/- + + 0 0  

Οι ενισχύσεις για την ίδρυση βιοτεχνικών µονάδων που 
επεξεργάζονται γεωργικά /κτηνοτροφικά προϊόντα είναι δυνατό να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση µη ασφαλούς διαχείρισης 
των αποβλήτων αυτών και µη ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών 
πόρων. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς, µεσοπρόθεµες και 
µερικώς µη αναστρέψιµες. 
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Παρατηρήσεις 

Εξάλλου στις υφιστάµενες βιοτεχνίες των αγροτικών περιοχών (ειδικά 
αν είναι παλιές) παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις στην εφαρµογή 
συστηµάτων προστασίας του περιβάλλοντος και εποµένως η 
ενίσχυση πρωτοβουλιών από ιδιώτες για την εισαγωγή ΑΠΕ και 
συστηµάτων ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων και αξιοποίησης 
των φυσικών πόρων, θα έχει πρωτογενείς θετικές επιπτώσεις στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην άµβλυνση της κλιµατικής 
αλλαγής και στην προστασία της ατµόσφαιρας. 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, 
υποδοµών κλπ) και συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την 
ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 
πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές. 

313 
Ενθάρρυνση 
τουριστικών 
δραστηριοτήτων 

0/- ++ 0/- - - 0/- + + + 0  

Οι υποδοµές µικρής κλίµακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους, αξιοθέατων και µνηµείων της φύσης ή του πολιτισµού θα 
συµβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Οι τουριστικές δραστηριότητες (που περιλαµβάνουν και υποδοµές 
διανυκτέρευσης µικρής δυναµικότητας ή υποδοµές αναψυχής και 
υπηρεσιών που σχετίζονται µε τον τουρισµό της υπαίθρου) έχουν 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι νέες 
δραστηριότητες µπορεί να προσφέρουν εναλλακτικές ή/και ειδικές 
µορφές τουρισµού, αξιοποίηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και 
του φυσικού περιβάλλοντος, θα συµβάλλουν στη στήριξη της 
επιχειρηµατικότητας στην ύπαιθρο και θα αποτελέσουν ευκαιρίες για 
συγκράτηση και του ενεργώς οικονοµικά πληθυσµού των αγροτικών 
περιοχών δίνοντας διέξοδο σε εναλλακτικές δραστηριότητες ως προς 
τις αγροτικές. 
Η ανάπτυξη αυτού του είδους των δραστηριοτήτων θα συµβάλλει 
στην προστασία και την ανάδειξη των περιοχών, µέσω των δράσεων 
ανάδειξης και προστασίας της χλωριδοπανίδας και του τοπίου ως 
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Παρατηρήσεις 

πόλους έλξης των επισκεπτών. Θα συµβάλλουν στην οργανωµένη 
διαχείριση των αποβλήτων. 
Προβλέπεται και η βελτίωση τουριστικών επιχειρήσεων προς την 
κατεύθυνση  προστασίας του περιβάλλοντος.(ΑΠΕ) 
Εν τούτοις, η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων σχετίζεται 
µε την κατανάλωση φυσικών πόρων (νερό και ενέργεια) και την 
παραγωγή αποβλήτων (υγρά και στερεά), για τα οποία θα πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα ορθολογικής και ασφαλούς διαχείρισης και τελικής 
διάθεσης. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πρωτογενείς, συσωρευτικές, 
αλλά µερικώς αναστρέψιµες. 
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του 
περιβάλλοντος, µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση 
βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ. αναµένεται οµοίως (όπως και στα Μέτρα 
311 και 312) να συµβάλλει στην άµβλυνση των παραµέτρων της 
κλιµατικής αλλαγής και στην προστασία της ατµόσφαιρας. 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, 
υποδοµών κλπ) και αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την 
ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 
πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές. 

 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές  

321 
Βασικές υπηρεσίες για 
την οικονοµία και τον 
αγροτικό πληθυσµό 

0 ++ 0/- +/- ++/- 0/- 0 + ++ +/0  

Από την εφαρµογή των δράσεων του Μέτρου αναµένεται η  
προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου 
(εδαφικών και υδατικών), η ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των 
περιοχών και η προστασία του τοπίου, καθώς και η ενίσχυση της 
τοπικής οικονοµίας των περιοχών παρέµβασης. 
Συγκεκριµένα, τα µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 
υδατικών πόρων θα συµβάλλουν στην προστασία των υδροφορέων. 
Τα µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις θα 
συµβάλλουν στην καλύτερη αγροτική διαχείριση και στη διευκόλυνση 
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Παρατηρήσεις 

των αγροτών µε συνέπεια τη συγκράτησή τους στις περιοχές των 
καλλιεργειών τους. Τέλος, οι παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη 
µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές- εκθετήρια που σχετίζονται µε 
τη λαογραφική / αγροτική /πολιτιστική κληρονοµιά, και η ενίσχυση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης 
της τοπικής κληρονοµιάς συµβάλλουν σηµαντικά στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, 
υποδοµών κλπ) και αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την 
ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 
πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές. 

322 
Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη των χωριών 

0 +++ 0/- 0/- 0/- 0/- 0 ++ +++ +++  

Το µέτρο, µέσω των δράσεων βελτίωσης και ανάπλασης 
κοινοχρήστων χώρων και αποκατάστασης εξωτερικών όψεων 
κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και ιστορικής αξίας 
συµβάλλει στη διατήρηση του τοπίου, στην προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων. Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µόνιµες και 
συσωρευτικές. 
Μετά την υλοποίησή τους οι δράσεις του Μέτρου δεν αναµένεται να 
έχουν επίδραση στις υπόλοιπες περιβαλλοντικές παραµέτρους. 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, 
υποδοµών κλπ) και αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την 
ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 
πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές. 

323 
∆ιατήρηση και 
αναβάθµιση της 
αγροτικής κληρονοµιάς 

0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0 0 +++ +++  

Οι παρεµβάσεις σχετικές µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθµιση της φυσικής κληρονοµιάς σε περιοχές NATURA 2000 και 
οι παρεµβάσεις σχετικές µε την ανάπτυξη τοποθεσιών υψηλής 
φυσικής αξίας, καθώς και µε τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
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Παρατηρήσεις 

αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά των χωριών (γεφύρια, µύλοι κλπ.) και το τοπίο της 
υπαίθρου (π.χ. αναβαθµίδες κλπ) θα συµβάλλουν σηµαντικά τόσο 
στη διατήρηση του τοπίου όσο και στην προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Οι επιπτώσεις είναι πρωτογενείς, µόνιµες και 
συσωρευτικές. 
 
Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα 
υπάρξουν κατά την περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, 
υποδοµών κλπ) και αυτές θα συνδέονται µε το έδαφος, τα ύδατα, την 
ατµόσφαιρα και τις οχλήσεις στην πανίδα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι 
πρωτογενείς, βραχυπρόθεσµες και παροδικές. 

   

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, 
εµψύχωση και 
εφαρµογή 

0 0 0 0 0 0/- 0/- 0 0 0 0 
Οι δράσεις του Μέτρου δεν συνδέονται µε αναµενόµενες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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• Άξονας 4. Εφαρµογή της προσέγγισης Leader  

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εφαρµογής των δράσεων 

των Μέτρων του Άξονα 4, δηµιουργήθηκε ένα µητρώο συσχέτισης των παραµέτρων του 

περιβάλλοντος, µε τα Μέτρα που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Άξονα 4 

(Πίνακας 7.3.1-4). 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των επιµέρους µέτρων του Άξονα 4 στον πίνακα που 

ακολουθεί, η εφαρµογή των προβλεπόµενων δράσεων των Μέτρων θα επιφέρει ως επί το 

πλείστον µικρής έκτασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα µέτρα του Άξονα 4 

αναφέρονται στη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη 

διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης Leader και ταυτόχρονα 

εξυπηρετούν και ενισχύουν τα µέτρα των παραπάνω τριών Αξόνων του ΠΑΑ. 

Τα µέτρα που εµπεριέχονται στον Άξονα 4 συµβάλλουν έµµεσα στη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής στην ύπαιθρο, διατηρώντας και ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό το 

πληθυσµό σε αυτή. Επιπλέον, συµβάλλουν µε έµµεσο τρόπο στην προστασία και 

ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ενώ παράλληλα προωθούν τον 

εκσυγχρονισµό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη φιλοπεριβαλλοντική 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων.  

Σε γενικές γραµµές, οι στρατηγικές που αναπτύσσονται µέσω της προσέγγισης Leader 

έχουν ολοκληρωµένο και πολυτοµεακό χαρακτήρα και αφορούν στην προώθηση όλων 

των οικονοµικών δραστηριοτήτων, στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστηµα, 

στην ισόρροπη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και την τοπική ανάπτυξη σε πλαίσια 

οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Άξονα αυτό είναι αµελητέες και 

µπορούν να προκληθούν έµµεσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη χρήση 

νέων τεχνολογιών.  
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Πίνακας 7.3.1-4: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Μέτρων του Άξονα 4-Εφαρµογή της προσέγγισης Leader 
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Παρατηρήσεις 

41 
Εφαρµογή 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης 

           
 

411 Ανταγωνιστικότητα + + +/- +/- +/- +/- ++ + + +  

Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 
ανάλογες µε αυτές του Μέτρου 123. Αναµένονται ανάλογες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως συνοψίζονται στο Μέτρο 123. 

412 
Περιβάλλον/ διαχείριση 
γης 

           
 

413 Ποιότητα ζωής            
Εντάσσονται δράσεις όµοιες µε αυτές που εντάσσονται στα Μέτρα 
311, 312, 313, 321, 322, 323 του Άξονα 3. Αναµένονται ανάλογες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως συνοψίζονται στα εν λόγω Μέτρα 

42 

Εφαρµογή 
προγραµµάτων 
διατοπικής και 
διεθνικής συνεργασίας 

0 0/+ 0 0 0 - - 0/+ 0/+ 0  

Οι παρεµβάσεις του Μέτρου δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές 
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αναµένονται µόνο σε περίπτωση που στα σχέδια 
συνεργασίας προβλέπονται και δράσεις για συνεργασία σε θέµατα 
προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οι 
επιπτώσεις θα είναι έµµεσες και µεσοπρόθεσµες. 
 

43 

Λειτουργία της οµάδας 
τοπικής δράσης, 
απόκτηση δεξιοτήτων 
και εµψύχωση της 
περιοχής 

0 0/+ 0 0 0 - - 0/+ 0/+ 0  

Οι παρεµβάσεις του Μέτρου δεν αναµένεται να έχουν σηµαντικές 
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
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7.4 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ∆ΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα µέτρα πρόληψης, περιορισµού και 

αντιµετώπισης των πιθανών δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρµογή 

των δράσεων των Μέτρων του ΠΑΑ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

Στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ προβλέπεται επίσης και η διαµόρφωση συστήµατος 

παρακολούθησης, έτσι ώστε να παρακολουθείται και να αξιολογείται η 

αποτελεσµατικότητα των δράσεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ, ως προς την ικανοποίηση 

συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. Στα πλαίσια αυτά διαµορφώνεται στο παρόν 

Κεφάλαιο, ένα  σύνολο δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων των µέτρων ως προς 

τις παραµέτρους του περιβάλλοντος, που εξετάζονται σύµφωνα µε την Οδηγία. Οι δείκτες 

αυτοί µπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την αξιολόγηση επίτευξης των στόχων του ΠΑΑ, 

όσο και για την αποτελεσµατικότητα του ΠΑΑ σε σχέση µε την ικανοποίηση των 

περιβαλλοντκών στόχων. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι οι δείκτες που συνδέονται µε την 

παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και καλύπτουν το σύνολο της χώρας 

είναι πολύ δύσκολο να συνδεθούν µόνο µε τις επιπτώσεις των επιµέρους δράσεων που 

περιλαµβάνονται στο ΠΑΑ. Οι δείκτες ποιότητας της ατµόσφαιρας για παράδειγµα και κατ’ 

επέκταση παρακολούθησης των επιπτώσεων εφαρµογής των µέτρων του ΠΑΑ, 

επηρεάζονται και διαµορφώνονται από µια µεγάλη σειρά παραγόντων και επιµέρους 

δραστηριοτήτων, εκτός αυτών καθαυτών των δράσεων του ΠΑΑ (και συχνά εκτός των 

συνόρων της χώρας).. 

Παράλληλα, στο ΠΑΑ υπάρχει ένας ολόκληρος Άξονας ο οποίος έχει ως κύριο στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Η 

επιτυχία των δράσεων των µέτρων του Άξονα ως προς το γενικό στόχο, αξιολογείται 

βάσει των δεικτών και των µεταβολών τους: 

o Βιοποικιλότητα: πληθυσµός πτηνών σε γεωργικές εκτάσεις 

o Βιοποικιλότητα: γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 

o Ποιότητα των υδάτων: Ακαθάριστες ισορροπίες θρεπτικών 

o Κλιµατική αλλαγή: Παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τη γεωργία και 

τη δασοκοµία. 

Οι συγκεκριµένοι αυτοί δείκτες προτείνονται µε την παρούσα µελέτη να χρησιµοποιούνται 

ταυτόχρονα και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την 
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υλοποίηση των δράσεων των µέτρων των υπολοίπων Αξόνων, όπου έχει νόηµα η 

εφαρµογή τους. 

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο µέτρου προτείνονται και δείκτες έµµεσης παρακολούθησης της 

περιβαλλοντικής επίδοσης. Πρόκειται ουσιαστικά για δείκτες αποτελεσµάτων ή επιδόσεων 

των δράσεων του εκάστοτε µέτρου, οι οποίοι όµως έµµεσα µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

για την εκτίµηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή των δράσεων του µέτρου στην 

ποιότητα του περιβάλλοντος.  

Με την παραπάνω επιλογή εκτιµάται ότι απλοποιείται σηµαντικά ο στόχος της 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εφαρµογής του ΠΑΑ ενώ η περιβαλλοντική 

απόδοση του προγράµµατος µεγιστοποιείται.  

Τα µέτρα αντιµετώπισης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και οι δείκτες 

παρακολούθησης των επιπτώσεων στην ποιότητα του περιβάλλοντος, δίνονται στη 

συνέχεια ανά Μέτρο του ΠΑΑ. 
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Άξονας 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας 

Η εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων του Άξονα θα επιφέρει µικρής έκτασης θετικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο Άξονας 1 προτείνει µέτρα που θα ωθήσουν τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκοµίας. Πρόκειται για µέτρα τα οποία 

συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο έµµεσα. 

Ενδεχόµενες µικρές αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση 

κατασκευής υποδοµών ανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι δράσεις εµπεριέχουν 

κατασκευή έργων προτείνονται ορισµένα απλά µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων 

των κατασκευαστικών εργασιών, που ουσιαστικά είναι οι νοµοθετηµένες ορθές 

κατασκευαστικές πρακτικές, που επιβάλλονται και από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

 

Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

� Μέτρο 111 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης 

∆εν αναµένονται δυσµενείς επιπτώσεις από τις δράσεις του Μέτρου. Ο στόχος του µέτρου 

είναι να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού που ασχολείται µε τη γεωργία. 

Με τη βελτίωση της πληροφόρησης µέσω της εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, το Μέτρο είναι ουσιαστικά από µόνο του Μέτρο που 

αποβλέπει έµµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος από τις γεωργικές δραστηριότητες. 

Αν και δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις προτείνεται ο εξής δείκτης παρακολούθησης - 

αξιολόγησης των δράσεων επαγγελµατικής κατάρτισης σε θέµατα περιβαλλοντικής 

προστασίας. 

• Αριθµός προγραµµάτων κατάρτισης µε θέµατα προστασίας και βελτίωσης του τοπίου 

και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

� Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 

Οπως και παραπάνω, δεν  αναµένονται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οπότε 

δεν προτείνονται και µέτρα αντιµετώπισης. 

∆εν προτείνονται δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
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� Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση 

Οµοίως ως το Μέτρο 112 δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, αλλά ούτε και δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 

� Μέτρο 114 Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών στην 

εκµετάλλευση και παροχή δασοκοµικών συµβουλών 

Αναµένονται έµµεσα θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ∆εν προτείνονται ως εκ τούτου 

µέτρα αντιµετώπισης αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Οι προτεινόµενοι δείκτες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που 

προκύπτουν από τις ενισχύσεις για χρήση παροχής υπηρεσιών γεωργικών και 

δασοκοµικών συµβουλών είναι έµµεσοι: 

• Αριθµός σχεδίων υπηρεσιών παροχής γεωργικών συµβουλών για θέµατα προστασίας 

περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων. 

• Αριθµός σχεδίων υπηρεσιών παροχής δασοκοµικών συµβουλών για θέµατα 

προστασίας περιβάλλοντος. 

 

� Μέτρο 115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών αντικατάστασης και 

παροχής συµβουλών 

Αναµένονται έµµεσα θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ∆εν προτείνονται ως εκ τούτου 

µέτρα αντιµετώπισης αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

∆εν προτείνονται δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 

Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και 

στην προαγωγή της καινοτοµίας 

� Μέτρο 121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

Προβλέπονται δράσεις εκσυγχρονισµού των γεωργικών καλλιεργειών που µε την 

εφαρµογή των ΚΟΓΠ αναµένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στον 

κλάδο της κτηνοτροφίας θα δοθεί έµφαση στον εκσυγχρονισµό των κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην υλοποίηση έργων υποδοµής φιλικών προς το 

περιβάλλον µε θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Οι συνολικές επιπτώσεις είναι θετικές και δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης 

αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τονίζεται ότι οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις που 
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ενισχύονται θα πρέπει να τηρούν τους ΚΟΓΠ, να προβλέπουν την ορθολογική διαχείριση 

των αποβλήτων τους, καθώς και την ορθολογική χρήση νερού και φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. Τα έργα υποδοµής των φιλικών προς το περιβάλλον κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, θα πρέπει κατά τη λειτουργία τους να τηρούν τους τιθέµενους 

περιβαλλοντικούς όρους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αν η διαχείριση των αποβλήτων των 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, δεν γίνεται σύµφωνα µε τις απαραίτητες τεχνολογίες, η 

διάθεσή τους θα έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος, στα ύδατα αλλά 

και στην ατµόσφαιρα και στους κλιµατικούς παράγοντες. 

Τέλος σηµειώνεται  ο σηµαντικός ρόλος της εφαρµογής συστήµατος τακτικών ελέγχων της 

τήρησης των ΚΟΓΠ και των περιβαλλοντικών όρων, ως ισχυρού µέτρου αντιµετώπισης 

των οιωνδήποτε περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Οι προτεινόµενοι δείκτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

υλοποίηση των έργων των δράσεων είναι: 

• Αριθµός ενισχύσεων σε αποµακρυσµένες περιοχές 

• Αριθµός ενισχύσεων σε µικρά νησιά του Αιγαίου (Καν. ΕΚ Νο 2019/93) 

• Αριθµός ενισχύσεων σε ορεινές περιοχές 

• Αριθµός ενισχύσεων σε άλλες µειονεκτικές περιοχές εκτός των ορεινών 

• Αριθµός ενισχύσεων σε περιοχές Natura 2000 

• Αριθµός ενισχύσεων σε περιοχές που εµπίπτουν στην Οδηγία 2000/60/ΕΕ 

 

 

� Μέτρο 122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

Οι δράσεις του Μέτρου έχουν θετικές επιπτώσεις στην προστασία των δασών και 

εποµένως και του περιβάλλοντος. Μικρά έργα κατασκευής και βελτίωσης δασικών 

µεταφορικών εγκαταστάσεων έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την 

περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες αντιµετωπίζονται µε µέτρα όπως:  

• Συντήρηση υφιστάµενης βλάστησης 

• Ειδικές διαβάσεις πανίδας – περάσµατα 

• Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων 

• Έλεγχος για την εφαρµογή των οριζόµενων από τη Νοµοθεσία µέτρων πρόληψης 

/περιορισµού των εκποµπών από τη λειτουργία των µηχανηµάτων και τα προϊόντα 

εκσκαφών. 
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Τα έργα ορεινής υδρονοµίας µε θετικές συνολικά περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

παρουσιάζουν ορισµένες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την περίοδο 

κατασκευής, αλλά δηµιουργούν πιθανώς και κατά τη λειτουργία αλλαγές στο ανάγλυφο 

του εδάφους, στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής των έργων. Επίσης  και η ανεξέλεγκτη 

ρύπανση από διάθεση αποβλήτων στα υδάτινα σώµατα είναι µια πιθανή αρνητική 

περιβαλλοντική επίπτωση. Η εφαρµογή προγράµµατος ελέγχου των δραστηριοτήτων στις 

περιοχές των έργων υδρονοµίας είναι ένα µέτρο για την προστασία της ποιότητας των 

υδάτων. 

 

Οι προτεινόµενοι δείκτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία των έργων των δράσεων είναι: 

• Αριθµός ενισχύσεων σε αποµακρυσµένες περιοχές 

• Αριθµός ενισχύσεων σε µικρά νησιά του Αιγαίου (Καν. ΕΚ Νο 2019/93) 

• Αριθµός ενισχύσεων σε ορεινές περιοχές 

• Αριθµός ενισχύσεων σε άλλες µειονεκτικές περιοχές εκτός των ορεινών 

• Αριθµός ενισχύσεων σε περιοχές Natura 2000 

• Αριθµός ενισχύσεων σε περιοχές που εµπίπτουν στην Οδηγία 2000/60/ΕΕ 

 

 

� Μέτρο 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

Οι προβλεπόµενες δράσεις στον κλάδο ζωικής παραγωγής περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων 

δράσεις εκσυγχρονισµού για την προστασία του περιβάλλοντος και εποµένως συνδέονται 

µε θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα σφαγεία, οι µονάδες επεξεργασίας πρέπει να 

λειτουργούν µε αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας, εφόσον είναι 

δυνατό να δηµιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις από λανθασµένη λειτουργία ή ελλειπή 

έλεγχο της λειτουργίας πχ των µονάδων βιολογικού καθαρισµού. 

Οι δράσεις στον κλάδο φυτικής παραγωγής περιλαµβάνουν και ιδρύσεις τυποποιητηρίων 

και δράσεις εκσυγχρονισµού λειτουργούντων µονάδων και πρέπει οµοίως κατά τη 

λειτουργία αυτών να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας. 

Στα δασικά προϊόντα προβλέπεται υποστήριξη για τον εκσυγχρονισµό πολύ µικρών 

µονάδων µεταποίησης που περιλαµβάνει και δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον και 

ενθάρρυνση για τη διοχέτευση των υπολειµµάτων της παραγωγής για την ενέργεια και για 

την εισαγωγή καινοτοµιών µε αντικείµενο την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Σε όλες εποµένως τις παραπάνω περιπτώσεις προτείνεται ως µέτρο αντιµετώπισης: 

• Συστηµατικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των 

ενισχυόµενων µονάδων 

 

Οι προτεινόµενοι δείκτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία των έργων των δράσεων είναι: 

• Αριθµός ενισχύσεων σε αποµακρυσµένες περιοχές 

• Αριθµός ενισχύσεων σε µικρά νησιά του Αιγαίου (Καν. ΕE Νο 2019/93) 

• Αριθµός τεκµηριωµένων οχλήσεων – καταγγελιών από τη λειτουργία των 

µεταποιητικών µονάδων 

 

� Μέτρο 124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και 

τεχνολογιών στον τοµέα τις γεωργίας και των τροφίµων και στο δασοκοµικό 

τοµέα 

∆εν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ έµµεσα 

αναµένονται θετικές επιπτώσεις. 

Προτείνεται ο ακόλουθος δείκτης για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων του Μέτρου στο περιβάλλον. 

• Αριθµός επιχειρήσεων που εισάγουν νέα προϊόντα ή τεχνικές φιλικές προς το 

περιβάλλον  

 

� Μέτρο 125 Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και την προσαρµογή της 

γεωργίας και της δασοκοµίας 

Οι δράσεις του Μέτρου στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας αναµένεται να έχουν 

σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

που συνδέονται µε την κατασκευή έργων υποδοµής, κυρίως των εγγειοβελτιωτικών έργων 

αντιµετωπίζονται µε την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των νοµοθετηµένων 

κατασκευαστικών πρακτικών. 

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα συµβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων  

και εποµένως η συµβολή τους είναι θετική στην προστασία των υδατικών πόρων. Εν 

τούτοις τα αρδευτικά έργα και τα φράγµατα συνδέονται µε αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στο έδαφος, στο τοπίο, στη χλωρίδα και πανίδα. Λόγω της σηµαντικότητας 
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των δράσεων και έργων διαχείρισης υδατικών πόρων προτείνονται ως µέτρα 

αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 

Για τα φράγµατα: 

• Φύτευση των πρανών για αποφυγή διάβρωσης και αποκατάσταση του τοπίου 

• Συχνός καθαρισµός του βυθού από τα φερτά υλικά και της επιφάνειας από 

απορρίµµατα 

• Εφαρµογή προγράµµατος ελέγχου των δραστηριοτήτων στις λεκάνες απορροής για 

την προστασία της ποιότητας των υδάτων του ταµιευτήρα 

Για τα αρδευτικά έργα: 

• Φύτευση των πρανών για αποφυγή διάβρωσης και αποκατάσταση του τοπίου 

• Βελτίωση καλλιεργητικών µεθόδων 

• Συντήρηση και προστασία της βλάστησης 

• Περιοδικός χηµικός έλεγχος του νερού για τη συστηµατική παρακολούθηση της 

ποιότητάς του. 

∆ράσεις που συνδέονται µε τον εκσυγχρονισµό εργαστηρίων, δηµιουργία τράπεζας 

δασικού γενετικού υλικού, αναδασµοί και αγροτικός εξηλεκτρισµός, δηµιουργία 

µηχανισµού παρακολούθησης δασών και δασικών εκτάσεων έχουν θετικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εποµένως δεν προβλέπονται µέτρα αντιµετώπισης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Οι προτεινόµενοι δείκτες για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία των έργων των δράσεων είναι: 

• Αριθµός συµβάσεων ενισχύσεων για συστήµατα διαχείρισης υδατικών πόρων 

• Αριθµός συµβάσεων ενισχύσεων για σταθεροποίηση και βελτίωση εδαφών 

• Αριθµός δικτύων τηλεθέρµανσης µε βιοµάζα σε ορεινούς παραδασόβιους οικισµούς 

• Αριθµός δράσεων εκσυγχρονισµού εργαστηρίων που διενεργούν ελέγχους στον 

πρωτογενή τοµέα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος  

• Βαθµός υλοποίησης συστήµατος παρακολούθησης των εκποµπών και 

απορροφήσεων από τα δάση  

• Βαθµός υλοποίησης συστήµατος παρακολούθησης των αλλαγών χρήσης γης και 

δασικών εκτάσεων  
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� Μέτρο 126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει 

πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων 

πρόληψης 

∆εν αναµένονται σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των 

δράσεων του Μέτρου. 

Ο προτεινόµενος δείκτης για την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία των έργων των δράσεων είναι: 

• Αποκατασταθείσες εκτάσεις (από πληµµύρες, φωτιές, καταιγίδες, αρρώστιες, κα) 

 

Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των 

προϊόντων 

� Μέτρο 131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 

∆εν αναµένονται σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των 

δράσεων του Μέτρου. ∆εν προτείνονται εποµένως µέτρα αντιµετώπισης. 

Ένας δείκτης που συνδέεται µε περιβαλλοντική αναβάθµιση και είναι αποτέλεσµα 

δράσεων του µέτρου είναι: 

• Αριθµός αιγοπροβάτων στα οποία εφαρµόζεται ηλεκτρονική σήµανση ως ποσοστό της 

οµάδας στόχου (σύνολο αιγοπροβάτων χώρας, σύνολο αιγοπροβάτων περιοχής) 

Η ηλεκτρονική σήµανση είναι απαραίτητο εργαλείο στη βιολογική κτηνοτροφία. 

 

� Μέτρο 132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων 

∆εν αναµένονται σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των 

δράσεων του Μέτρου. ∆εν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης  

Συνιστάται η πιστοποίηση των συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης και συστηµάτων 

διαχείρισης της ποιότητας από διαπιστευµένους αναγνωρισµένους στο χώρο φορείς 

πιστοποίησης. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός στηριζόµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που εφαρµόζουν συστήµατα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή (AGRO2)  
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• Αριθµός στρεµµάτων (ανά καλλιέργεια) στα οποία εφαρµόζονται συστήµατα 

ολοκληρωµένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή (AGRO2)  

• Αριθµός στηριζόµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που εφαρµόζουν συστήµατα 

διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος 

• Αριθµός στηριζόµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων που εφαρµόζουν προαιρετικό 

σύστηµα επισήµανσης του βόειου κρέατος 

 

� Μέτρο 133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

 ∆εν προτείνονται δείκτες παρακολούθησης της ποιότητας περιβάλλοντος καθώς δεν 

αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις. 
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• Άξονας 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  

Ο Άξονας 2 προτείνει µέτρα που θα συµβάλλουν άµεσα στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Η εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων του Άξονα 2 θα επιφέρει ως επί το πλείστο 

µεσαίας έκτασης θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όλα τα µέτρα, από το 

προδιαγραφόµενο αντικείµενό τους δρουν αυτά καθαυτά ως µέτρα αντιµετώπισης της 

περιβαλλοντικής υποβάθµισης που προκαλείται από γεωργο-δασοκοµικές 

δραστηριότητες.  

Ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κατά τη φάση κατασκευής 

έργων υποδοµής και πρόληψης. Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνονται συνήθη µέτρα 

αντιµετώπισης επιπτώσεων από εργασίες κατασκευής υποδοµών. 

 

Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης  

� Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά 

µειονεκτήµατα  

∆εν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή 

δράσεων του Μέτρου. 

Η φιλοσοφία και το περιεχόµενο του Μέτρου περιλαµβάνει δράσεις που αποτελούν Μέτρα 

Αντιµετώπισης των προβληµάτων που συνδέονται µε τα φυσικά µειονεκτήµατα 

καλλιεργήσιµων ορεινών περιοχών.  

Ο δείκτης παρακολούθησης που σχετίζεται µε την κατάσταση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος είναι: 

• Μεταβολή των εκτάσεων αγροτικών και δασικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας  

 
 

� Μέτρο 212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των 

ορεινών περιοχών 

∆εν αναµένονται σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή 

δράσεων του Μέτρου. 

Η φιλοσοφία και το περιεχόµενο του Μέτρου περιλαµβάνει δράσεις που αποτελούν Μέτρα 

Αντιµετώπισης των προβληµάτων που συνδέονται µε τα φυσικά µειονεκτήµατα 

καλλιεργήσιµων άγονων περιοχών.   

Οι δείκτες παρακολούθησης που σχετίζονται µε την κατάσταση του περιβάλλοντος είναι: 
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• Μεταβολή των εκτάσεων αγροτικών και δασικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας  

 

� Μέτρο 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την οδηγία 

2000/60/ΕΚ 

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή δράσεων του 

Μέτρου. 

Η φιλοσοφία και το περιεχόµενο του Μέτρου περιλαµβάνει δράσεις που αποτελούν Μέτρα 

Αντιµετώπισης των προβληµάτων που συνδέονται µε τις απαιτήσεις για τις 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις που ανήκουν σε περιοχές Natura 2000 ή περιοχές που 

καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Οι δράσεις αναµένεται να έχουν 

σηµαντικές θετικές επιπτώσεις (µέσω της εφαρµογής των απαιτήσεων Πολλαπλής 

Συµµόρφωσης, των ΚΟΓΠ).   

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός δικαιούχων σε περιοχές Natura 2000 

• Μεταβολή της βιοποικιλότητας ως µεταβολή του πληθυσµού των πτηνών σε 

γεωργικές περιοχές 

 

� Μέτρο 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

Οι γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο έχουν ως 

στόχους: 

• Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων 

• ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας, ιδίως των γενετικών πόρων 

• ∆ιατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του 

και δεν προκαλούν δυσµενείς αρνητικές επιπτώσεις εφόσον αποτελούν αυτές Μέτρα 

Προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων βιολογικών καλλιεργειών (ανά είδος καλλιέργειας) 

• Εκτάσεις βιολογικών καλλιεργειών (ανά είδος καλλιέργειας)  

• Αριθµός δικαιούχων βιολογικής κτηνοτροφίας (αριθµός ζώων)  (ανά είδος ζώων) 
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• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για εφαρµογή εκτατικοποίησης των καλλιεργειών 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζεται εκτατικοποίηση των καλλιεργειών  

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για εφαρµογή εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν αµειψισπορά ή αγρανάπαυση 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζεται αµειψισπορά ή αγρανάπαυση 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν µείωση της άρδευσης,  µείωση 

του ρυθµού άρδευσης ή µείωση των διαρροών 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζεται µείωση της άρδευσης,  µείωση του ρυθµού 

άρδευσης ή µείωση των διαρροών 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν δράσεις προστασίας του 

εδάφους 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις προστασίας του εδάφους 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που δηµιουργούν ή συντηρούν οικολογικά 

χαρακτηριστικά στις καλλιεργούµενες εκτάσεις (φυτοφράκτες, αναβαθµίδες κλπ) 

• Εκτάσεις στις οποίες δηµιουργούνται ή συντηρούνται οικολογικά χαρακτηριστικά στις 

καλλιεργούµενες εκτάσεις (π.χ φυτοφράκτες,) 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που συντηρούν το αγροτικό τοπίο και γεωργική γη 

υψηλής φυσικής αξίας (π.χ αναβαθµίδες, παραδοσιακές καλλιέργειες) 

• Εκτάσεις στις οποίες συντηρούνται το αγροτικό τοπίο και γεωργική γη υψηλής φυσικής 

αξίας (π.χ αναβαθµίδες, παραδοσιακές καλλιέργειες) 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν δράσεις διαχείρισης βοσκοτόπων 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις διαχείρισης βοσκοτόπων 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν δράσεις προστασίας της πανίδας 

που ευνοεί τη βιοποικιλότητα 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις προστασίας της πανίδας που ευνοεί τη 

βιοποικιλότητα 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν δράσεις διατήρησης αυτόχθονων 

αγροτικών ζώων που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση σε περιοχές και είδη που ενισχύονται  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις διατήρησης αυτόχθονων αγροτικών ζώων 

που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση σε περιοχές και είδη που ενισχύονται  
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• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν δράσεις προστασίας φυτικών 

ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις προστασίας φυτικών ποικιλιών που 

κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν ολοκληρωµένα συστήµατα 

διαχείρισης  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης  

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων που εφαρµόζουν Σχέδια Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται Σχέδια Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  

• Μεταβολή της ποιότητας υδάτων σε περιοχές που εφαρµόζονται προγράµµατα 

αντιµετώπισης της νιτρορύπανσης, ως µεταβολή του ισοζυγίου θρεπτικών. 

• Μεταβολή της βιοποικιλότητας ως µεταβολή του πληθυσµού των πτηνών γεωργικών 

εκτάσεων 

• Μεταβολή των περιοχών υψηλής γεωργικής αξίας. 

 

 

� Μέτρο 215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων 

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή δράσεων του 

Μέτρου. 

Το Μέτρο από µόνο του αποτελεί Μέτρο για την πέραν της απαιτούµενης από τη 

νοµοθεσία προστασία των εκτρεφόµενων ζώων και την κατ’ επέκταση προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων εκµεταλλεύσεων 

• Αριθµός συµβάσεων ενίσχυσης 
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� Μέτρο 216 Υποστήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις  

Οι δράσεις του Μέτρου αυτού είναι ενισχυτικές των δεσµεύσεων που συνεπάγονται για 

τους γεωργούς οι δράσεις του Μέτρου 214 και εποµένως ανάλογες είναι οι αναµενόµενες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

∆εν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης, εφόσον δεν αναµένονται αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για την ικανοποίηση των δεσµεύσεων που 

αναλαµβάνονται σε συµφωνία µε τις απατήσεις του Άρθρου 36 (a) (iv) 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για την ικανοποίηση άλλων 

γεωργοπεριβαλλοντικών  σκοπών (βιοποικιλότητα, κατανάλωση ύδατος, νιτρικά, κ.α) 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις βελτίωσης της δηµόσιας αισθητικής  

αξίας αγροτικών περιοχών που ανήκουν σε περιοχές Natura 2000 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις βελτίωσης της δηµόσιας αισθητικής  

αξίας αγροτικών περιοχών που ανήκουν σε άλλες περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 

 

Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 

� 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 

Οι ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν Μέτρα προστασίας και 

βελτίωσης του περιβάλλοντος,  µε ειδικότερους σκοπούς: 

• Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασίας 

• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

• Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για πρόληψη της διάβρωσης 

ή της ερήµωσης  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για πρόληψη της διάβρωσης ή 

της ερήµωσης  
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• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων  για δράσεις δάσωσης για προστασία των 

υδάτινων πόρων  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για προστασία των υδάτινων 

πόρων 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για πρόληψη των 

πληµµυρών  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για πρόληψη των πληµµυρών  

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για την άµβλυνση της 

κλιµατικής αλλαγής 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για την άµβλυνση της κλιµατικής 

αλλαγής 

• Αύξηση του ποσοστού παραγόµενης ενέργειας  από ΑΠΕ. 

 

� 222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη 

Οι ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν Μέτρα προστασίας και 

βελτίωσης του περιβάλλοντος,  µε ειδικότερους σκοπούς: 

• Την διατήρηση της καλής κατάστασης των εδαφών 

• Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου 

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Έκταση γεωργικής γης στην οποία εφαρµόζονται δασοκοµικά συστήµατα σε περιοχές 

του  Άρθρου 36 (α) (ι) (II) του κανονισµού 1698/2005 

• Έκταση γεωργικής γης στην οποία εφαρµόζονται δασοκοµικά συστήµατα σε περιοχές 

του  Άρθρου 36 (α) (III) του κανονισµού 1698/2005 

• Αύξηση του ποσοστού παραγόµενης ενέργειας  από ΑΠΕ 
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� 223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών 

Οι ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν Μέτρα προστασίας του 

περιβάλλοντος και βελτίωσης των δασικών πόρων µέσω της δάσωσης µη γεωργικών 

γαιών για: 

• Ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 

• ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας  

• Άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών 

• Προστασία αγροδασικού τοπίου 

• Προστασία εδάφους  

• Προστασία υδατικών πόρων 

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Υπάρχει η περίπτωση αρνητικών επιπτώσεων  στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

σε περίπτωση που κοντά στις περιοχές των δασών υπάρχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 

Προτείνεται: 

• Η ανάληψη µέτρων προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για την πρόληψη της 

διάβρωσης ή της ερήµωσης  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για την πρόληψη της 

διάβρωσης ή της ερήµωσης  

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για προστασία των υδάτινων 

πόρων  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για προστασία των υδάτινων 

πόρων 
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• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για την πρόληψη των 

πληµµυρών  

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για την πρόληψη των 

πληµµυρών  

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις δάσωσης για την άµβλυνση της 

κλιµατικής αλλαγής 

• Εκτάσεις στις οποίες εφαρµόζονται δράσεις δάσωσης για την άµβλυνση της κλιµατικής 

αλλαγής 

• Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας 

• Αύξηση του ποσοστού παραγόµενης ενέργειας  από ΑΠΕ. 

 

� 224 Ενισχύσεις Natura 2000 

Οι δράσεις του Μέτρου αποτελούν δράσεις διαφύλαξης, συντήρησης και αποκατάστασης 

βιοτόπων και οικοτόπων. 

Συγκεκριµένα οι επιλέξιµες δράσεις προστασίας περιοχών του δικτύου ΝΑΤURA 2000 

συµβάλλουν στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, χλωρίδας και πανίδας.  

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Έκταση δασικής περιοχής Natura 2000 στην οποία εφαρµόζονται δράσεις προστασίας  

• Μεταβολή της βιοποικιλότητας, ως µεταβολή του πληθυσµού των πτηνών των 

γεωργικών εκτάσεων 

• Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας 

 

 

� 225 ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

Οι δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Μέτρο αποτελούν 

Μέτρα για: 

• αύξηση της βιοποικιλότητας,  

• διαφύλαξη των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστηµάτων  

• προστασία των εδαφών από διάβρωση 

• διατήρηση των υδατικών πόρων,  
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• προστασία των ειδών της άγριας ζωής. 

∆εν αναµένονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την παρακολούθηση της 

κατάστασης του περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις ενίσχυσης της βιοποικιλότητας 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις ενίσχυσης της βιοποικιλότητας 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις διατήρησης των οικοσυστηµάτων 

υψηλής αξίας 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις διατήρησης των 

οικοσυστηµάτων υψηλής αξίας 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις ενίσχυσης της προστατευτικής αξίας 

του δάσους όσον αφορά στη διάβρωση του εδάφους 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις ενίσχυσης της προστατευτικής 

αξίας του δάσους όσον αφορά στη διάβρωση του εδάφους 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις ενίσχυσης της προστατευτικής αξίας 

του δάσους όσον αφορά στη συντήρηση των υδάτινων πόρων/ποιότητα νερού 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις ενίσχυσης της προστατευτικής 

αξίας του δάσους όσον αφορά στη συντήρηση των υδάτινων πόρων/ποιότητα νερού 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις ενίσχυσης της προστατευτικής αξίας 

του δάσους όσον αφορά σε φυσικούς κινδύνους 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις ενίσχυσης της προστατευτικής 

αξίας του δάσους όσον αφορά σε φυσικούς κινδύνους 

• Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας 

• Μεταβολή στο ισοζύγιο θρεπτικών 

 

 

� 226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων 

πρόληψης 

Οι δράσεις του Μέτρου συµβάλλουν εµµέσως στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα προτείνονται δράσεις µε σκοπό την: 

• προστασία της βιολογικής ποικιλοµορφίας 

• την υδατική ισορροπία – λεκάνες απορροής 

• αύξηση της βιοποικιλότητας 
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• πρόληψη των φυσικών κινδύνων 

• άµβλυνση των κλιµατικών αλλαγών 

• Μέτρα αντιπυρικής προστασίας  

• ∆ράσεις αντιµετώπισης ασθενειών των δένδρων για διατήρηση της βιοποικιλότητας, 

χλωρίδας και τοπίου. 

• Κατασκευή ορεινών υδρονοµικών έργων διαχείρισης υδάτων  

Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων αναµένονται µικρές αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεων, για τις οποίες τα µέτρα αντιµετώπισης συνίστανται στην τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων. 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την κατάσταση του 

περιβάλλοντος είναι: 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις πρόληψης από τον κίνδυνο πυρκαγιάς 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις πρόληψης από τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις πρόληψης από τις φυσικές 

καταστροφές 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις πρόληψης από τις φυσικές 

καταστροφές 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις αποκατάστασης από τις καταστροφές 

πυρκαγιάς 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις αποκατάστασης από τις 

καταστροφές πυρκαγιάς 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις αποκατάστασης από τις φυσικές 

καταστροφές 

• Έκταση δασικής γης στην οποία εφαρµόζονται δράσεις αποκατάστασης από τις 

φυσικές καταστροφές 

• Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας 

• Μεταβολή στο ισοζύγιο θρεπτικών 

 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  209 

� 227 Υποστήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

Οι δράσεις του µέτρου δεν έχουν σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων προτείνονται τα µέτρα αντιµετώπισης των 

µικρών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνίστανται στην τήρηση των 

σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

Κατά τη λειτουργία των έργων υποδοµής, των έργων αξιοποίησης και ανάδειξης των 

δασών προτείνεται: 

• Έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων 

• Ορθολογική διαχείριση νερού και ενέργειας 

Οι δείκτες παρακολούθησης που προτείνονται και σχετίζονται µε την κατάσταση του 

περιβάλλοντος είναι: 

• ∆ασικές εκτάσεις που εξυπηρετούνται από τα µέτρα υποστήριξης για µη παραγωγικές 

επενδύσεις 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις που υποστηρίζουν την επίτευξη των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 36 (β) 

(iv) 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις µε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους 

• Αριθµός ενισχυόµενων δικαιούχων για δράσεις που ενισχύουν την αξία του δασικού 

και δασώδους εδάφους ως προς την έλξη του κοινού 

• Μεταβολή των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας 

• Μεταβολή στο ισοζύγιο θρεπτικών 
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• Άξονας 3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 

της αγροτικής οικονοµίας 

Ο Άξονας 3 περιλαµβάνει µέτρα, οι δράσεις των οποίων θα ωθήσουν τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. Πρόκειται 

για µέτρα τα οποία συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος κατά κύριο λόγο 

έµµεσα, αλλά ταυτόχρονα προωθούν και έργα υποδοµής τα οποία επιφέρουν και µικρές 

αρνητικές επιπτώσεις κυρίως κατά την περίοδο της κατασκευής τους. 

Η εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων του Άξονα 3 θα επιφέρει µικρής έκτασης 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και µικρής έκτασης θετικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να προέλθουν κυρίως κατά τη φάση κατασκευής έργων, 

όπως η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, βιοτεχνιών, τουριστικών καταλυµάτων, αλλά και 

κατασκευής έργων υποδοµής, όπως έργα πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές, µικρά 

εγγειοβελτιωτικά έργα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που οι δράσεις εµπεριέχουν κατασκευή 

έργων προτείνονται ορισµένα απλά µέτρα που έχουν να κάνουν µε τις νοµοθετηµένες 

ορθές κατασκευαστικές πρακτικές. 

Οι προτεινόµενοι δείκτες παρακολούθησης στα Μέτρα του Άξονα 3, είναι κυρίως δείκτες 

αποτελέσµατος και επιδόσεων από την εφαρµογή του ΠΑΑ. 

 

Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

� Μέτρο 311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

Από την υλοποίηση των έργων των δράσεων του µέτρου αναµένονται θετικές και 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Κατά την κατασκευή των υποδοµών (διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, 

παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού, ενίσχυσης επιχειρήσεων) τα µέτρα 

αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών ουσιαστικά συνίστανται στην τήρηση των 

τιθέµενων περιβαλλοντικών όρων.  

 

Κατά τη λειτουργία των υποδοµών θα δηµιουργούνται επιπτώσεις από την παραγωγή 

αποβλήτων. Ως Μέτρα Αντιµετώπισης των επιπτώσεων προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• Ορθολογική διαχείριση νερού και ενέργειας 
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• Ενθάρρυνση εθελοντικής εφαρµογής Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

οικολογικής σήµανσης 

Οι ενισχύσεις επιχειρήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιοµάζας, 

γεωθερµίας αποτελούν καθεαυτές Μέτρο για την άµβλυνση των παραµέτρων της 

κλιµατικής αλλαγής και για την προστασία της ατµόσφαιρας.  

Ο δείκτης που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων στο περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων για διαφοροποίηση προς µη γεωργικές 

δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

 
 

� Μέτρο 312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 

Κατά την κατασκευή των βιοτεχνικών µονάδων και των πολύ µικρών επιχειρήσεων 

µεταποίησης τα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

συνίστανται στην τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

Κατά τη λειτουργία των παραπάνω µονάδων θα δηµιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις, 

στο περιβάλλον, κυρίως από την παραγωγή αποβλήτων. Ως Μέτρα Αντιµετώπισης των 

επιπτώσεων προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 

• Ορθολογική διαχείριση νερού και ενέργειας 

• Ενθάρρυνση εθελοντικής εφαρµογής Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

Οι ενισχύσεις επιχειρήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιοµάζας, 

γεωθερµίας αποτελούν καθαυτές Μέτρο για την άµβλυνση των παραµέτρων της 

κλιµατικής αλλαγής και για την προστασία της ατµόσφαιρας. 

Ο δείκτης που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων στο περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων για εφαρµογή συστηµάτων προστασίας του 

περιβάλλοντος σε πολύ µικρές επιχειρήσεις  
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� Μέτρο 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

Κατά την κατασκευή των τουριστικών µονάδων (µικρής δυναµικότητας υποδοµών  

διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 

για την εξυπηρέτηση του τουρισµού) τα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

περιβαλλοντικών συνίστανται στην τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

Κατά τη λειτουργία των τουριστικών µονάδων θα δηµιουργούνται επιπτώσεις κυρίως από 

την παραγωγή αποβλήτων. Ως Μέτρα Αντιµετώπισης των επιπτώσεων προτείνονται τα 

ακόλουθα: 

• Έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 

• ∆ιαχείριση αποβλήτων 

• ∆ιαχείριση νερού και ενέργειας 

• Ενθάρρυνση εθελοντικής εφαρµογής Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 

οικολογικής σήµανσης 

• Εγκατάσταση ΑΠΕ 

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, µε 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αξιοποίηση βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ. αποτελούν 

Μέτρο για την άµβλυνση των παραµέτρων της κλιµατικής αλλαγής και για την προστασία 

της ατµόσφαιρας. (όπως και στα Μέτρα 311 και 312).  

Ο δείκτης που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων στο περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων για εφαρµογή συστηµάτων προστασίας περιβάλλοντος 

(π.χ ΑΠΕ) σε τουριστικές µονάδες. 

 

Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

� Μέτρο 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

Τα µικρά εγγειοβελτιωτικά έργα και τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων αποτελούν 

Μέτρο προστασίας των υδροφορέων.  

Τα µικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις αποτελούν Μέτρο για τη 

συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές των καλλιεργειών τους.  

Τέλος, οι παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – 

συλλογές- εκθετήρια και η ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  213 

και διατήρησης της τοπικής κληρονοµιάς αποτελούν Μέτρο προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς.  

Κατά την κατασκευή των έργων διαχείρισης υδατικών πόρων, των οδών προσπέλασης 

και των επεµβάσεων σε κτίρια τα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών 

συνίστανται στην τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

Ειδικότερα, για την προστασία του εδάφους προτείνεται  

• Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων 

• Συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης στερών αποβλήτων 

Για την προστασία των υδάτων: 

• προστασία από τυχόν διαρροές  

Οι δείκτες που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων στο περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος 

(π.χ έργα διαχείρισης υδατικών πόρων) 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

• Μεταβολή της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων  

 

 

� Μέτρο 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών 

Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα υπάρξουν κατά την 

περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, υποδοµών κλπ).  Τα µέτρα αντιµετώπισης των 

αρνητικών περιβαλλοντικών συνίστανται στην τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών 

όρων.  

Ο δείκτης που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων στο περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών 

 

 

� Μέτρο 323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 
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Οι παρεµβάσεις του Μέτρου αποτελούν µέτρο διατήρησης, αποκατάστασης και 

αναβάθµισης περιοχών Natura 2000 και τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας και µέτρο 

διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθµισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκτιµάται ότι θα υπάρξουν κατά την 

περίοδο κατασκευής έργων (κτιριακών, υποδοµών κλπ). Τα µέτρα αντιµετώπισης των 

αρνητικών περιβαλλοντικών συνίστανται στην τήρηση των σχετικών περιβαλλοντικών 

όρων.  

Οι δείκτες που προτείνεται για την έµµεση παρακολούθηση των επιπτώσεων των 

δράσεων στο περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση 

περιοχών Natura 2000 και τοποθεσιών υψηλής φυσικής αξίας 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 
 

� Μέτρο 341 Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ.  
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• Άξονας 4. Εφαρµογή της προσέγγισης Leader  

Τα µέτρα του Άξονα 4 αναφέρονται στη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης 

Leader και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και ενισχύουν µέτρα των υπολοίπων Αξόνων του 

ΠΑΑ.  

Η εφαρµογή των Μέτρων του Άξονα θα επιφέρει ως επί το πλείστο µικρής έκτασης 

θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον Άξονα αυτό είναι αµελητέες και 

µπορούν να προκληθούν έµµεσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και τη χρήση 

νέων τεχνολογιών.  

 

� Μέτρο 411 Ανταγωνιστικότητα 

Θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις ανάλογες µε αυτές του Μέτρου 123. Αναµένονται ανάλογες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως συνοψίζονται στο Μέτρο 123. 

Για τις τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία των 

ενισχυόµενων επιχειρήσεων προτείνεται ως µέτρο αντιµετώπισης: 

• Συστηµατικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των 

ενισχυόµενων µονάδων 

Οι προτεινόµενοι δείκτες για την παρακολούθηση των αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων κατά τη λειτουργία των έργων των δράσεων είναι: 

• Αριθµός επενδυτικών σχεδίων που περιλαµβάνουν δράσεις προστασίας του 

περιβάλλοντος 

• Αριθµός επιβεβαιωµένων (τεκµηριωµένων) οχλήσεων – καταγγελιών από τη 

λειτουργία των µεταποιητικών µονάδων 

 

� Μέτρο 413 Ποιότητα ζωής 

Εντάσσονται δράσεις όµοιες µε αυτές που εντάσσονται στα Μέτρα 311, 312, 313, 321, 

322, 323 του Άξονα 3. Αναµένονται ανάλογες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως 

συνοψίζονται στα εν λόγω Μέτρα και εποµένως προτείνονται αντίστοιχα µέτρα για την 

αντιµετώπιση των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και δείκτες 

παρακολούθησης. 
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� Μέτρο 42 Εφαρµογή προγραµµάτων διατοπικής και διεθνικής συνεργασίας 

Οι δράσεις διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας για τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας και 

την ανταλλαγή εµπειριών δεν συνεπάγονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εποµένως 

δεν προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης.  

∆εν προτείνονται δείκτες που να αφορούν άµεσα στην παρακολούθηση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος. 

Άλλοι προτεινόµενοι δείκτες έµµεσης εκτίµησης των επιπτώσεων των δράσεων στο 

περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός προγραµµάτων διατοπικής συνεργασίας για θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος 

• Αριθµός προγραµµάτων διεθνικής συνεργασίας για θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος 

 

� Μέτρο 43 Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και 

εµψύχωση της περιοχής 

Οι δράσεις για την απόκτηση δεξιοτήτων και την εµψύχωση της περιοχής δεν 

συνεπάγονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εποµένως δεν προτείνονται µέτρα 

αντιµετώπισης.  

∆εν προτείνονται δείκτες που να αφορούν άµεσα στην παρακολούθηση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος. 

Άλλοι προτεινόµενοι δείκτες έµµεσης εκτίµησης των επιπτώσεων των δράσεων στο 

περιβάλλον είναι: 

• Αριθµός προγραµµάτων εµψύχωσης για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν εκείνα τα στοιχεία της 

κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης των δράσεων των Μέτρων του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν στις προτάσεις / κατευθύνσεις / µέτρα 

για την πρόληψη, τον περιορισµό και την, κατά το δυνατόν, αντιµετώπιση οποιωνδήποτε 

σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον που ενδεχοµένως να εµφανισθούν. 

Επίσης δίνονται κατευθύνσεις για το προβλεπόµενο σύστηµα παρακολούθησης των 

σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή των δράσεων των Μέτρων 

του Προγράµµατος (monitoring).  

Τα µέτρα αντιµετώπισης των σηµαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν 

ήδη παρουσιαστεί ανά Μέτρο κάθε Άξονα του ΠΑΑ. 

Στο σηµείο αυτό δίνονται υπό τη µορφή γενικών κατευθύνσεων τα µέτρα, οι προτάσεις και 

κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον από την εφαρµογή του Προγράµµατος, καθώς και το προβλεπόµενο σύστηµα 

παρακολούθησης αυτών, τα οποία θα περιλαµβάνονται στην κανονιστική πράξη 

περιβαλλοντικής έγκρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η γενική και κύρια κατεύθυνση για την εφαρµογή του προγράµµατος και την ένταξη των 

σχετικών έργων σε αυτό, είναι ότι θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.  

Σε περίπτωση κατασκευής έργων σε σχετικά Μέτρα όλων των Αξόνων θα υλοποιούνται οι 

απαιτούµενες κατά περίπτωση µελέτες σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία στις οποίες  

θα περιγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα τα µέτρα, οι όροι και οι περιορισµοί που 

πρέπει να εφαρµοστούν για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των έργων που θα 

ενταχθούν στο Πρόγραµµα.  

Κατά την υλοποίηση των Μέτρων του ΠΑΑ και µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της 

αγροτικής οικονοµίας, καλό θα είναι να δίνεται έµφαση στα έργα που θα επιφέρουν µεταξύ 

των άλλων στόχων τους και θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αυτά να προκρίνονται 

έναντι άλλων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις. 

Οι απαιτήσεις της εθνικής Νοµοθεσίας για την τήρηση των αρχών διαχείρισης αποβλήτων 

και φυσικών πόρων, των ορίων εκποµπής διαφόρων ρύπων και των όρων διάθεσης των 

αποβλήτων στους δυνητικούς αποδέκτες (υδάτινοι, ατµόσφαιρα, έδαφος) πρέπει να 

τηρούνται κατά τη λειτουργία έργων που χρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ.  
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Επίσης πρέπει να τηρούνται οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στις 

απαιτήσεις  

• της Πολλαπλής Συµµόρφωσης (που θέτει η ΚΑΠ) 

• του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

• του Κώδικα Ορθής ∆ασικής Πρακτικής (όταν ολοκληρωθεί) και 

• της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής 

• της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας 

Οι ειδικότερες κατευθύνσεις που θα αποτελέσουν στοιχεία της κανονιστικής πράξης 

περιγράφονται παρακάτω ανά άξονα προτεραιότητας του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 
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8.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Τα προτεινόµενα στοιχεία κανονιστικής πράξης ως προς τα θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος συνοψίζονται στα παρακάτω, ανά κατηγορία µέτρων κάθε Άξονα. 

• Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας 

Στα πλαίσια του Άξονα 1, προβλέπονται ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και 

ενηµέρωσης, εγκατάστασης νέων γεωργών, ενίσχυσης πρόωρης συνταξιοδότησης και 

δηµιουργίας και υποστήριξης συστήµατος συµβουλευτικών υπηρεσιών στην γεωργία και 

δασοκοµία. 

Στην κατηγορία των Μέτρων αυτών προτείνεται να περιλαµβάνεται στην κανονιστική 

πράξη που αφορά στις ενισχύσεις των νέων γεωργών ό όρος: 

- Τα Σχέδια ∆ράσης που υποβάλλουν οι προς ένταξη γεωργοί να περιγράφουν τα έργα 

και τις δράσεις που θα υλοποιήσουν ώστε να συµµορφώνονται πλήρως µε τις 

απαιτήσεις του ΚΟΓΠ, και την προστασία του περιβάλλοντος ως προς τη διαχείριση 

των αποβλήτων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Στον Άξονα 1 προβλέπονται επίσης δράσεις για την προαγωγή της επιχειρηµατικότητας 

µε τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση της οικονοµικής 

αξίας των δασών, τις υποδοµές ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα σχετικές µε την 

πρόσβαση στη γεωργική και δασική γη, τις εγγειοβελτιώσεις, τον εφοδιασµό µε ενέργεια 

και την εισαγωγή και χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και τη 

διαχείριση των υδάτων. 

Στην κατηγορία των Μέτρων αυτών που περιλαµβάνουν και κατασκευή έργων θα πρέπει: 

- πριν από την κατασκευή των έργων να εκπονούνται οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές 

µελέτες και να λαµβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω µέτρα πρόληψης / 

αντιµετώπισης των πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

- κατά την κατασκευή συγκεκριµένων έργων να λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα 

πρόληψης αντιµετώπισης: 

o Χλωρίδα – πανίδα 

� Συστήµατα πυρόσβεσης 

� Αποκατάτασταση βλάστησης (όπου απαιτείται) 
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o Έδαφος 

� Εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών. 

� Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων 

� Συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης στερών 

αποβλήτων 

o Ύδατα 

� Μέτρα πρόληψης – προστασίας από τυχόν διαρροές 

o Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες 

� Έλεγχος για την εφαρµογή των οριζόµενων από τη Νοµοθεσία µέτρων 

πρόληψης /περιορισµού των εκποµπών 

Ειδικά για τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων σηµειώνεται ότι αυτά πρέπει να είναι σε 

συµφωνία µε το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων», της περιοχής στην οποία 

πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο. 

Κατά την περίοδο λειτουργίας των έργων απαιτούνται: 

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 

- Η διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 

- Η διαχείριση των πόρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 

- Η ανάληψη µέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των 

οικοτόπων και των πληθυσµών των απειλούµενων και κινδυνευόντων ειδών και των 

περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Τέλος στον Άξονα 1 περιλαµβάνονται δράσεις προώθησης της ποιότητας της γεωργικής 

παραγωγής και των προϊόντων. Στις δράσεις που περιλαµβάνουν κατασκευή υποδοµών 

πρέπει να ισχύουν τα αµέσως παραπάνω αναφερόµενα. 

• Άξονας 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου  

Ο Άξονας 2 περιλαµβάνει Μέτρα που σκοπό έχουν: 

o την αειφορική χρήση της γεωργικής γης και  

o την αειφορική χρήση της δασικής γης. 

Στην πρώτη κατηγορία Μέτρων (αειφορική χρήση της γεωργικής γης) περιλαµβάνονται 

ενισχύσεις σε γεωργούς σε περιοχές µε φυσικά οικοσυστήµατα, περιοχές Natura 2000, 
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καθώς και γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Οι δράσεις των Μέτρων έχουν όλες 

περιβαλλοντικό χαρακτήρα και εποµένως στην σχετική κανονιστική πράξη πρέπει να 

περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις που προϋποθέτει η ένταξη 

των έργων σε κάποιο Μέτρο σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Συγκεκριµένα, για τις ενισχύσεις σε µειονεκτούσες περιοχές και σε περιοχές Natura 2000 

θα πρέπει να τηρούνται: 

- Οι κανόνες της πολλαπλής συµµόρφωσης 

- Οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

Στο Μέτρο των Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων καθώς και των υποστηρικτικών 

δράσεων αυτών θα πρέπει να τηρούνται: 

- οι ελάχιστες απαιτήσεις ορθολογικής διαχείρισης της λίπανσης, της ζιζανικοκτονίας, 

άρδευσης (ανάλογα µε την γεωργοπεριβαλλοντική δράση) 

- η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ 

- η συµµόρφωση µε προγράµµατα ∆ράσης των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών. 

- οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής  

- η εθνική νοµοθεσία διαχείρισης αποβλήτων και φυσικών πόρων 

- η συµµόρφωση προς τις δεσµεύσεις του Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 

- η εξοικονόµηση νερού άρδευσης 

- ηµερολόγιο εργασιών όπου καταγράφονται λεπτοµερώς όλες οι πραγµατοποιούµενες 

καλλιεργητικές εργασίες, ο χρόνος και ο τρόπος εφαρµογής των καλλιεργητικών 

εισροών 

- η παρακολούθηση και ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων 

διαχείρισης αποβλήτων. 

Στην δεύτερη κατηγορία Μέτρων (αειφορική χρήση της δασικής γης) περιλαµβάνονται 

ενισχύσεις δάσωσης γεωργικής και µη γης, δηµιουργίας γεωργοδασικών συστηµάτων, και 

προστασίας δασικών εκτάσεων σε περιοχές Natura 2000 καθώς και δασοπεριβαλλοντικές 

δράσεις.  

Σε αυτήν την κατηγορία δράσεων θα πρέπει να τηρούνται: 

- η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ 

- η συµµόρφωση µε τις εγκυκλίους δασοτεχνικών έργων 

- ο Κώδικας Ορθής ∆ασικής Πρακτικής (όταν ολοκληρωθεί) 
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- η εθνική νοµοθεσία διαχείρισης αποβλήτων και φυσικών πόρων 

- τα υποχρεωτικά πρότυπα λίπανσης, φυτοπροστασίας, ζιζανιοκτονίας και άρδευσης 

- συµµόρφωση προς προτεινόµενη πυκνότητα φύτευσης 

Για τα µικρά τεχνικά έργα που προβλέπονται στα Μέτρα βελτίωσης της αειφορίας της 

δασικής γης θα πρέπει να τηρούνται:  

- κατά την κατασκευή συγκεκριµένων έργων η λήψη των ακόλουθων µέτρων πρόληψης 

αντιµετώπισης: 

o Χλωρίδα – πανίδα 

� Αποκατάσταση βλάστησης (όπου απαιτείται) 

� Συστήµατα πυρόσβεσης 

 

o Έδαφος 

� Εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών. 

� Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων 

� Συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης στερών 

αποβλήτων 

o Ύδατα 

� Μέτρα πρόληψης – προστασίας από τυχόν διαρροές 

o Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες 

� Έλεγχος για την εφαρµογή των οριζόµενων από τη Νοµοθεσία µέτρων 

πρόληψης /περιορισµού των εκποµπών 

Ειδικά για τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων σηµειώνεται ότι αυτά πρέπει να είναι σε 

συµφωνία µε το «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων», της περιοχής στην οποία 

πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο. 

• Άξονας 3. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας 

Ο Άξονας 3 προτείνει µέτρα που θα ωθήσουν τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

µέσω της στήριξης της δηµιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων, της ενθάρρυνσης 

τουριστικών δραστηριοτήτων και θα συµβάλλουν επίσης στη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στην ύπαιθρο µέσω της παροχής βασικών υπηρεσιών και της απόκτησης 

δεξιοτήτων και εµψύχωσης. 
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Πολλές από τις προτεινόµενες δράσεις των Μέτρων του Άξονα περιλαµβάνουν 

κατασκευαστικές εργασίες τόσο έργων υποδοµής όσο και µεταποιητικών και τουριστικών 

επιχειρήσεων. Για αυτού του είδους τα έργα προτείνονται µέτρα πρόληψης και 

αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά τη φάση κατασκευής των 

έργων όσο και κατά τη φάση λειτουργίας των έργων. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει: 

- πριν από την κατασκευή των έργων να εκπονούνται οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές 

µελέτες και να λαµβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω µέτρα πρόληψης / 

αντιµετώπισης των πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

- κατά την κατασκευή συγκεκριµένων έργων να λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα 

πρόληψης αντιµετώπισης: 

o Χλωρίδα – πανίδα 

� Αποκατάσταση  βλάστησης (όπου απαιτείται) 

� Συστήµατα πυρόσβεσης 

o Έδαφος 

� Εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών. 

� Αποκατάσταση χώρων απόθεσης και εργοταξιακών χώρων 

� Συστηµατικός έλεγχος και εφαρµογή µέτρων διαχείρισης στερών 

αποβλήτων 

o Ύδατα 

� Μέτρα πρόληψης – προστασίας από τυχόν διαρροές 

o Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες 

� Έλεγχος για την εφαρµογή των οριζόµενων από τη Νοµοθεσία µέτρων 

πρόληψης / περιορισµού των εκποµπών 

 

Κατά την περίοδο λειτουργίας των έργων απαιτούνται: 

- Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 

- Η τήρηση των ορίων εκποµπής ρύπων 

- Η διαχείριση των αποβλήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 

- Η διαχείριση των πόρων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
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- Η παρακολούθηση των παραµέτρων της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως 

καθορίζεται από τους περιβαλλοντικούς όρους και την ισχύουσα νοµοθεσία 

- Η ανάληψη µέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των 

οικοτόπων και των πληθυσµών των απειλούµενων και κινδυνευόντων ειδών και των 

περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον στα τουριστικά καταλύµατα µπορεί να επιβάλλεται και η εφαρµογή Συστηµάτων 

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ή Οικολογικής Σήµανσης, ενώ στις µεταποιητικές 

επιχειρήσεις η εφαρµογή Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

Τα έργα υποδοµών τουριστικών δραστηριοτήτων σε περίπτωση που θα υλοποιηθούν σε 

προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει να συµµορφώνονται και µε απαιτήσεις προστασίας 

της χλωρίδας και πανίδας. 

Τα έργα εγκατάστασης υποδοµών ΑΠΕ θα πρέπει να συµµορφώνονται προς τις 

απαιτήσεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ. 

• Άξονας 4. Εφαρµογή της προσέγγισης Leader  

Τα µέτρα του Άξονα 4 αναφέρονται στη δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την 

απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης 

Leader και ταυτόχρονα εξυπηρετούν και ενισχύουν τα µέτρα των παραπάνω τριών 

Αξόνων του ΠΑΑ. 

Τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ανάλογα 

µε αυτά που περιγράφονται στον Άξονα 1 και 3. 
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8.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Πριν την παρουσίαση των κατευθύνσεων της κανονιστικής πράξης για την έγκριση του 

ΠΑΑ δίνονται συνοπτικά στοιχεία που αφορούν στο προτεινόµενο σύστηµα 

παρακολούθησης, ώστε οι κατευθύνσεις της κανονιστικής πράξης να εναρµονισθούν µε το 

υπάρχον σύστηµα, αλλά και να καταγραφούν οι ανάγκες βελτίωσης του Συστήµατος 

Παρακολούθησης. 

Επισηµαίνεται, ότι οι δράσεις όλων των Μέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 

επιφέρουν επιπτώσεις θετικές και αρνητικές κυρίως: 

- στη βιοποικιλότητα 

- στη χλωρίδα και πανίδα  

- στο έδαφος 

- στα ύδατα  

- στην ποιότητα της ατµόσφαιρας της περιοχής εφαρµογής της δράσης 

- στους κλιµατικούς παράγοντες σε επίπεδο χώρας 

 

8.3.1 Πλαίσιο Συστήµατος Παρακολούθησης 

Η παρακολούθηση – έλεγχος (monitoring) µε την έννοια που τίθεται στη ΣΠΕ 

χρησιµοποιείται για να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως:  

• Οι προβλέψεις της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν ακριβείς;  

• Η υλοποίηση του Προγράµµατος τελικά συµβάλλει στην επίτευξη των επιθυµητών 

περιβαλλοντικών στόχων;  

• Τα προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης / πρόληψης είναι, ως αναµενόταν, 

αποτελεσµατικά;  

• Υπάρχουν οποιεσδήποτε δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Είναι αυτές εντός 

αποδεκτών ορίων, ή απαιτούνται κάποια διορθωτικά µέτρα; 

  

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρµόζεται γενικά σε όλη τη γεωγραφική 

επικράτεια, ενώ κάποιες δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν σε συγκεκριµένες περιοχές 

που παρουσιάζουν την αδυναµία που έρχεται να καλύψει ή την ευκαιρία που έρχεται να 

αξιοποιήσει το συγκεκριµένο Μέτρο του Προγράµµατος. Από τη µορφή του 

Προγράµµατος εκτιµάται ότι είναι δύσκολο να αποτιµηθούν µεµονωµένα οι επιπτώσεις 
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των επιµέρους έργων. Το προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης έτσι, περιλαµβάνει τη 

µέτρηση δεικτών που µπορούν να διασφαλίσουν µια αξιόπιστη σχέση µεταξύ της 

συνολικής εφαρµογής των δράσεων του προγράµµατος και της πιθανής σηµαντικής 

επίπτωσης που παρακολουθείται / ελέγχεται. ∆εν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιορίζεται 

επακριβώς η πηγή / αιτία στη µεταβολή της τιµής ενός δείκτη, εφόσον σε αυτή 

συµβάλλουν περισσότερες από µια πηγές και εκτός των δράσεων του ΠΑΑ. 

Κατά την επιλογή των δεικτών για την παρακολούθηση, εξετάζεται πώς αυτοί θα 

αναλυθούν. Η ανάλυση των δεικτών µπορεί να περιλαµβάνει: 

- Αλλαγή στις τιµές των δεικτών  

- Υφιστάµενη κατάσταση και εκτιµώµενες επιπτώσεις 

- Benchmarking: Οι αλλαγές στις τιµές των δεικτών µπορούν επίσης να µετρηθούν σε 

σχέση µε τιµές δεικτών σε άλλες συγκρίσιµες θέσεις ή αποδέκτες για να διαπιστωθεί 

εάν εµφανίζονται παρόµοιες επιπτώσεις.  

- Χρήση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών: Η παρακολούθηση των περισσότερων 

δεικτών θα βασιστεί στη συλλογή ποσοτικών πληροφοριών, αλλά µπορεί επίσης να 

υπάρξει µια ανάγκη να ενσωµατωθούν κάποιες ποιοτικές πληροφορίες στην ανάλυση 

για να βελτιωθεί η κατανόηση αυτών. 

- Κριτήρια ή οριακές τιµές για λήψη µέτρων αντιµετώπισης (π.χ. ποιές είναι οι συνθήκες 

που θα θεωρούνταν ως περιβαλλοντικά ανεπιθύµητες ή απαράδεκτες). Σε αυτήν την 

περίπτωση και για τις ανάγκες της ΣΠΕ γίνεται αποδεκτό ότι οι οριακές τιµές για τη 

λήψη µέτρων αντιµετώπισης δίνονται από την ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία. 

 

8.3.2 Προτεινόµενο σύστηµα παρακολούθησης για τα Μέτρα του ΠΑΑ 

Μετά τα παραπάνω γίνεται στο σηµείο αυτό η σύνδεση και ο συνδυασµός των δεικτών 

(άµεσων και έµµεσων) που έχουν προταθεί στο προηγούµενο Κεφάλαιο µε τις 

υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες και τα υφιστάµενα δίκτυα παρακολούθησης, ώστε να 

προκύψουν ρεαλιστικές και εφικτές προτάσεις παρακολούθησης. 

Καταγράφεται στο σηµείο αυτό η δυσκολία  άµεσης και ακριβούς σύνδεσης αναµενόµενης 

επίπτωσης ανά κατηγορία δράσης και µετρούµενου δείκτη αφού στη διαµόρφωση της 

τιµής, του προφίλ και της εικόνας του δείκτη συµβάλλουν σε διαφορετικό βαθµό και µε 

διαφορετικό τρόπο περισσότερες από µια από τις προγραµµατιζόµενες δράσεις, καθώς 

και οι υφιστάµενες δραστηριότητες. Ωστόσο, η παρακολούθηση των δεικτών, η κατανόηση 

και η ανάλυση των τάσεων τους σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των δράσεων είναι 
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δυνατό να δώσει αξιόλογα συµπεράσµατα, ικανά να απαντήσουν στα ερωτήµατα που 

αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος Κεφαλαίου. 

Το σύστηµα παρακολούθησης διαµορφώνεται ανά περιβαλλοντικό θεµατικό πεδίο (κατ’ 

αντιστοιχία µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους) ως προς τα οποία έχουν εκτιµηθεί οι 

πιθανές σηµαντικές δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα, Πανίδα 

Η απογραφή και εκτίµηση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, σε εφαρµογή της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1994 µε την υλοποίηση του έργου µε τίτλο 

«Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και των 

Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).»  

Η Ελλάδα έχει προτείνει 239 περιοχές ως "Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας" (Proposed 

Sites of Community Importance) σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει δηλώσει 151 

Ζώνες Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.Τα 

όρια κάθε περιοχής απεικονίζονται σε τοπογραφικό χάρτη (1:100.000) ενώ έχει συνταχθεί 

Πληροφοριακό ∆ελτίο µε γενικά στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε τους τύπους οικοτόπων 

και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που εµφανίζονται σε αυτήν. Το αντίστοιχο 

πληροφοριακό δελτίο οικοτόπων στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλα τα 

χαρακτηριστικά συµπεριλαµβανοµένης χλωρίδας και πανίδας, έχει διαµορφωθεί για όλους 

τους αναγνωρισµένους οικοτόπους. 

To EKBY, στο πλαίσιο προγράµµατος συνεργασίας µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε (1999-2001), 

ανέπτυξε εφαρµογή µε τίτλο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΦΥΣΗΣ». Σκοπός ήταν η παραγωγή ενός εύχρηστου εργαλείου για την ενιαία διαχείριση 

περιγραφικών και χαρτογραφικών δεδοµένων των προστατευόµενων περιοχών, δηλαδή 

την εύκολη πρόσβαση στα δεδοµένα και την εύκολη εξαγωγή πληροφοριών.  

Στο Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε τέλος, υπάρχουν 

διαθέσιµα στοιχεία από το ∆ίκτυο Natura, και από το ∆ίκτυο ΦΙΛΟΤΗΣ (Βάση ∆εδοµένων 

για την Ελληνική Φύση). 

Τα στοιχεία των παραπάνω βάσεων ενηµερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο 

πλαίσιο έργων και µελετών που υλοποιούνται από αρµόδιους φορείς (π.χ. ΕΚΒΥ, 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, κλπ). 

Η τακτική ενηµέρωση των παραπάνω στοιχείων θα δώσει απαντήσεις σε µια σειρά 

δεικτών που µπορεί να συνδέονται µε τις δράσεις του ΠΑΑ: 
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- µεταβολή πληθυσµού ειδών χλωρίδας και πανίδας (κατά είδος, Ρυθµός µείωσης ή 

αύξησης των πληθυσµών των προστατευόµενων ειδών),  

- µεταβολές βιοποικιλότητας 

- µεταβολές εκτάσεων οικοτόπων κλπ. 

Το είδος της ανάλυσης, είναι αυτό της σύγκρισης µε την υφιστάµενη κατάσταση. Παρόλο 

που στο Κεφάλαιο εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δίνεται µια ποσοτική 

διάσταση στους προτεινόµενους δείκτες, εντούτοις το περιεχόµενο των δεικτών είναι 

κυρίως ποιοτικό και περιλαµβάνει σύνθετη πληροφορία και όχι απλές τιµές και µεταβολή 

αυτών. 

Επιπλέον, από τους προταθέντες δείκτες στο προηγούµενο Κεφάλαιο προκύπτουν και µια 

σειρά δεικτών άµεσα ποσοτικοποιήσιµων που µπορούν να ενταχτούν στο σύστηµα 

παρακολούθησης της ΣΠΕ και συνδέονται µε αυτήν καθεαυτή την υλοποίηση των έργων 

των προβλεπόµενων παρεµβάσεων. 

Ύδατα 

Στο περιβαλλοντικό θέµα Υ∆ΑΤΑ, η υπάρχουσα κατάσταση ως προς την παρακολούθηση 

έχει ως ακολούθως. 

Υπάρχουν συγκεκριµένα προγράµµατα που ήδη υλοποιούνται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων: 

α) Το εθνικό πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, που αφορά στον 

έλεγχο της ποιότητας των νερών ποταµών και λιµνών, σύµφωνα µε την κατά περίπτωση 

οριζόµενη χρήση νερών.  

β) Το πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων νερών στο πλαίσιο της 

Οδηγίας 91/767 για την µείωση της νιτρορύπανσης, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν 

επτά ευπρόσβλητες ζώνες ως προς τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.  

γ) Η εθνική βάση δεδοµένων “Υ∆ΡΟΣΚΟΠΙΟ” για υδρολογικά και µετεωρολογικά 

δεδοµένα. 

Στο Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος γίνεται η διαχείριση στοιχείων που 

καταγράφονται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε στους σταθµούς µέτρησης που διαθέτει για 

την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων. Συγκεκριµένα η Βάση ∆εδοµένων του 

Ε∆ΠΠ περιλαµβάνει στοιχεία για Επιφανειακά Ύδατα, Υπόγεια Ύδατα, Ακτές Κολύµβησης 

(Μικροβιολογική - Φυσικοχηµική Ποιότητα), ∆ιασυνοριακά Ύδατα, Ύδατα προς πόση, 

Παρακολούθηση Θαλάσσιας Ρύπανσης (Πρόγραµµα Med-Pol )  
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Στο πλαίσιο των απαιτήσεων παρακολούθησης της Οδηγίας για τη ΣΠΕ και σε 

συνδυασµό µε τα υπάρχοντα δίκτυα θα πρέπει να προσδιορισθούν επακριβώς τα σηµεία 

µέτρησης για τα επιφανειακά, υπόγεια, πόσιµα, και πιθανώς ακτές κολύµβησης που 

βρίσκονται σε υδάτινους φορείς που πρόκειται να επηρεαστούν από τις δράσεις των 

Μέτρων, καθώς επίσης και οι παράµετροι οι οποίες καταγράφονται. Οι δείκτες που 

προτείνονται σε σχέση µε αυτά τα σηµεία µέτρησης και στις υδατικές λεκάνες που 

εφαρµόζονται δράσεις του ΠΑΑ είναι: 

- ποιότητα υπογείων υδάτων 

- ποιότητα επιφανειακών υδάτων 

- ποιότητα πόσιµου νερού 

- κατανάλωση νερού άρδευσης στις περιοχές εφαρµογής των δράσεων 

Να δηµιουργηθεί η υποδοµή συνεχούς παρακολούθησης αυτών των µετρήσεων ώστε να 

αποτυπώνονται άµεσα οι τάσεις και οι αλλαγές στις παραµέτρους των µετρήσεων της 

ποιότητας των υδάτων και να γίνεται προσπάθεια να συνδέονται αυτές οι αλλαγές 

πιθανώς µε την υλοποίηση ή λειτουργία των έργων του ΠΑΑ (υπόγεια, επιφανειακά και 

θαλάσσια ύδατα). Η ανάλυση µπορεί να περιλαµβάνει ανάλυση των αλλαγών των 

δεικτών, αλλά και benchmarking εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. επιφανειακά νερά) 

η παρακολούθηση της ποιότητας σε έναν αποδέκτη γίνεται σε περισσότερες από µια 

θέσεις. 

Στα πλαίσια της εφαρµογής των γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων (π.χ. ενισχύσεις 

προστασίας από τη νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία κλπ) του ΠΑΑ οι τελικοί δικαιούχοι 

πρέπει να διατηρούν και στοιχεία που αφορούν στη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών 

Ετσι, τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό και µε τις τιµές των 

δεικτών. 

Εκτιµάται ότι υπό την αιγίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και των Περιφερειακών 

∆ιευθύνσεων Υδάτων θα µπορέσει το πρόγραµµα παρακολούθησης των υδάτων της 

χώρας να ενοποιηθεί και να ολοκληρωθεί, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για την 

εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και για την εφαρµογή των δράσεων του ΠΑΑ. 

Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υδάτων επηρεάζεται από πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες, οι οποίες µπορεί να λαµβάνουν χώρα και εκτός των ορίων της 

γεωγραφικής περιοχής εφαρµογής των δράσεων του εκάστοτε Μέτρου. Ετσι, προκειµένου 

οι δείκτες ποιότητας υδάτων να χρησιµοποιηθούν για αποτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των παρεµβάσεων του ΠΑΑ, θα πρέπει να συνδυάζονται και µε άλλες 



Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 

Σύνταξη Μελέτης: Planning AE – ∆. Αργυρόπουλος  230 

ποιοτικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία για δραστηριότητες, παρεµβάσεις και έργα άλλων 

προγραµµάτων κλπ). 

Ατµόσφαιρα – Κλιµατικοί παράγοντες 

Στο περιβαλλοντικό θέµα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ υπάρχει το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης 

Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε∆ΠΑΡ), τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, το Ε∆ΠΠ 

διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν: 

- ∆ίκτυα Μέτρησης  

- Σταθµούς Μέτρησης  

- Μετρήσεις Παραµέτρων  

- Συγκρίσεις µε Εθνικά Όρια Ποιότητας Ατµόσφαιρας  

Οι ∆ιαθέσιµες Πληροφορίες αφορούν στοιχεία Σύγκρισης µε Εθνικά Όρια, Μέσες Μηνιαίες 

Τιµές, Μέσες Ετήσιες Τιµές, Ηµερήσια Χωρική ∆ιακύµανση Συγκέντρωσης Ρύπων . 

Οι σταθµοί είναι εγκατεστηµένοι κυρίως σε σηµεία αστικής και βιοµηχανικής 

συγκέντρωσης και οι µετρήσεις δεν µπορεί να είναι ενδεικτικές για τις επιπτώσεις των 

δράσεων του ΠΑΑ. 

Για το λόγο αυτό και δεν έχουν προταθεί δείκτες που να αφορούν στην παρακολούθηση 

των µεταβολών της ποιότητας της ατµόσφαιρας ως αποτέλεσµα των δράσεων των 

Μέτρων του ΠΑΑ. 

Ο µόνος δείκτης παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας που προτείνεται 

σχετίζεται µε τη λειτουργία µεταποιητικών µονάδων και είναι: 

- Εκποµπές αερίων ρύπων 

Για τους κλιµατικούς παράγοντες προτείνεται η χρήση του δείκτη: 

- συνεισφορά στη βελτίωση των κλιµατικών παραγόντων 

ο οποίος στηρίζεται σε εκτιµήσεις της συνεισφοράς των ποσοστικοποιηµένων σχετικών 

δράσεων του ΠΑΑ. 

Πληθυσµός και Ανθρώπινη Υγεία 

∆εν προτείνονται δείκτες παρακολούθησης 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Στην περιβαλλοντική παράµετρο ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ προτείνεται να 

παρακολουθούνται οι αλλαγές στις χρήσεις γης (π.χ. µέσα από τα στοιχεία του ΟΚΧΕ- 
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CORINE LAND COVER, αεροφωτογραφήσεις κλπ αλλά κυρίως από τα στοιχεία της 

δράσης «Παραγωγή γεωγραφικής βάσης δεδοµένων που περιλαµβάνει χαρτογράφηση 

δασικής γης, πυκνότητα βλάστησης, εκτίµηση δασικής βιοµάζας) καθώς και οι µεταβολές 

της αξίας της γης σε περιοχές. 

Έδαφος 

Το ΕΘΙΑΓΕ υλοποιεί δραστηριότητα εδαφολογικής χαρτογράφησης µε τη συστηµατική 

καταγραφή, περιγραφή, οµαδοποίηση και ταξινόµηση των εδαφών ολόκληρης της χώρας, 

βάσει παρατηρήσεων υπαίθρου αλλά και αναλυτικών εργασιών και προσδιορισµών 

εργαστηρίου.  

Επίσης στο CORINE Land Cover που χειρίζεται ο ΟΚΧΕ είναι καταγεγραµµένες οι 

αλλαγές των χρήσεων γης στο σύνολο της χώρας, ανά δεκαετία. 

Στην περιβαλλοντική παράµετρο Ε∆ΑΦΟΣ, προτείνεται να παρακολουθούνται οι αλλαγές 

στις χρήσεις γης (όπως και παραπάνω στα Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία) και επίσης να 

καταγράφονται αυτές κατά την υλοποίηση των παρεµβάσεων υποδοµών, ώστε από τα 

αποτελέσµατα των καταγραφών αυτών να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα των µέτρων 

αντιµετώπισης. Οι δράσεις του Μέτρου 125 του προτεινόµενου ΠΑΑ επίσης θα 

συµβάλλουν στην αποτύπωση των χρήσεων γης. 

Ο προτεινόµενος δείκτης είναι: 

- Μεταβολή στις χρήσεις γης 

Πολιτιστική Κληρονοµιά 

Στην περιβαλλοντική παράµετρο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ συµπεριλαµβανοµένης 

της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς χρησιµοποιείται ως στοιχείο 

παρακολούθησης η αλλαγή των στοιχείων της πολιτιστικής και αρχαιολογικής 

κληρονοµιάς. 

Τοπίο 

Το περιβαλλοντικό θέµα ΤΟΠΙΟ µπορεί να παρακολουθείται µέσω του προτεινόµενου 

δείκτη: 

- Βαθµός µεταβολής τοπίου 
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9. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΜΠΕ 

∆εν προέκυψαν σοβαρές δυσκολίες κατά την εκπόνηση της µελέτης που αξίζει να 

αναφερθούν στο παρόν κείµενο. Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια ότι η ΣΜΠΕ αποτελεί µια 

πολύ νέα µορφή περιβαλλοντικής µελέτης/διαδικασίας, αφού ενσωµατώθηκε στην 

ελληνική νοµοθεσία µόλις πριν από λίγους µήνες. Έτσι, οι δυσκολίες σύνταξης αφορούν 

την έλλειψη αναλυτικών προδιαγραφών από την πολιτεία, καθώς και την έλλειψη 

συνήθους πρακτικής εκπόνησης παροµοίων µελετών από τους µελετητές όσο και έλλειψη 

τρέχουσας πρακτικής ελέγχου από τις αρµόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Εν τούτοις τα 

κύρια µέλη της οµάδας µελέτης έχουν εκπονήσει στο παρελθόν µελέτες περιβαλλοντικής 

στρατηγικής, και µε την κατάλληλη επιστηµονική δουλειά και αξιοποίηση επί πλέον, της 

διεθνούς εµπειρίας, προχώρησαν και εκπόνησαν την παρούσα ΣΜΠΕ, που εκτιµάται ότι 

καλύπτει ικανοποιητικά τόσο τις τυπικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας όσο και τις 

ουσιαστικές ανάγκες ενός προγράµµατος και των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. 
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10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 

10.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές µελέτες και έρευνες, 

οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων που προκύπτουν από 

την εφαρµογή των δράσεων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Προκειµένου τα επιµέρους έργα να ωριµάσουν και να είναι έτοιµα προς ένταξη και 

χρηµατοδότηση στα πλαίσια του ΠΑΑ, απαιτείται να γίνουν µια σειρά µελετών, οι οποίες 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος των έργων. 

To ισχύον εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στις απαιτούµενες διαδικασίες 

(µελέτες, εγκρίσεις) για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνει: 

• την Εγκύκλιο 37/1995  

• την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 38 (15 Νοεµβρίου 2005, ΑΠ 3434) της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε θέµα:  «Συµπλήρωση, αναµόρφωση και 

επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 «Περί εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων 

Έργων». 

• Το Νόµο 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 

εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 

σύµφωνα µε τον οποίο καταργείται ο Ν. 716/77, Προεδρικά ∆ιατάγµατα και 

Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του καθώς και η παρ. 10 

του άρθρου 4 του Ν. 1418/84. 

Στο παραπάνω νοµοθετικό πλαίσιο και συγκεκριµένα στην Εγκύκλιο 38 ορίζονται 

επακριβώς οι διαδικασίες και η αλληλουχία αυτών κατά την εκπόνηση µελετών οδικών, 

λιµενικών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, που προκηρύσσονται µε τις διατάξεις του Ν. 

3316/2005. 

Τα σηµαντικότερα είδη έργων που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ και 

περιλαµβάνουν υλικές υποδοµές των κατηγοριών που προβλέπονται στην Εγκύκλιο 38  

είναι: 

� Μικρά έργα οδοποιίας  

� Υποδοµές για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

� Κτιριακά έργα (τουριστικών µονάδων, µονάδων µεταποίησης)  

� Έργα διαχείρισης αποβλήτων  

� Έργα διαχείρισης υδάτων 

� Υδραυλικά έργα (άρδευσης, εγγείων βελτιώσεων) 
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� Έργα ανάδειξης, προστασίας και διαχείρισης οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, 

περιοχών NATURA κλπ. 

Κατά περίπτωση είναι δυνατόν να απαιτείται και η εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, 

όπως για παράδειγµα η εκπόνηση προγραµµάτων παρακολούθησης παραµέτρων του 

περιβάλλοντος στα νερά, στο έδαφος ή στους βιοτόπους. 

 

10.2 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 

Επιπλέον πέρα από τις θεσµοθετηµένες υποχρεωτικές έρευνες, µελέτες και ενέργειες, 

όπως περιγράφηκαν συνοπτικά παραπάνω υπάρχουν και µια σειρά από υποχρεώσεις, 

που απορρέουν από τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δράσεων του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στο εδάφιο εδώ αναφέρονται συγκεκριµένες µελέτες που, υλοποιούµενες πριν από την 

ένταξη ορισµένων έργων, θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα των έργων, αλλά και θα 

συµβάλλουν στην παρακολούθηση του ΠΑΑ και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, προτείνεται η υλοποίηση των παρακάτω: 

1. Μελέτη για τη ∆ηµιουργία Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον του ΠΑΑ 

Με βάση την ανάλυση των απαιτήσεων για παρακολούθηση µέσω συγκεκριµένων δεικτών 

και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισµών, ειδικά για τα 

γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα Καν. 1259/99, 1260/99) και λαµβάνοντας υπόψη την 

έλλειψη στοιχείων για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ προτείνεται η 

υλοποίηση Μελέτης για τη ∆ηµιουργία Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον του ΠΑΑ.  Σηµειώνεται ότι, όπως έχει αναφερθεί, 

υφιστάµενα δίκτυα παρακολούθησης (κυρίως του ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα ύδατα) καλύπτουν 

κάποιες από τις παραµέτρους των δεικτών που έχουν τεθεί, όµως υπάρχει σηµαντικό 

έλλειµµα για το σύνολο των δεικτών. Εξάλλου κατά καιρούς έχουν αναληφθεί από 

διάφορους φορείς (Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα κ.α) προγράµµατα παρακολούθησης 

(εδαφολογικά, βιοποικιλότητας κ.α) µε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και γεωγραφική 

κάλυψη. Το αντικείµενο της µελέτης µπορεί να περιλαµβάνει ενδεικτικά: 

• Αναλυτική καταγραφή των υφισταµένων δικτύων παρακολούθησης, καθώς και των 

προγραµµάτων παρακολούθησης από ερευνητικά εργαστήρια 

• Καταγραφή των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις δράσεις του ΠΑΑ (κυρίως 

από τα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα) 
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• Γεωγραφικός προσδιορισµός αναγκών παρακολούθησης (διαπιστωµένες πιέσεις, 

νέες ανάγκες) 

• Σχεδιασµός προγράµµατος παρακολούθησης 

• Προτάσεις ενοποίησης παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών που 

αφορούν τις δράσεις του ΠΑΑ. 

2. Μελέτη για το αγροτικό τοπίο 

Το αγροτικό τοπίο της Ελλάδας διαµορφωµένο στο πέρασµα των αιώνων αποτελεί 

πολύτιµο εθνικό πόρο και πρέπει να προφυλάσσεται. Με τη µελέτη αυτή θα µπορούσε να 

γίνει: 

• καθορισµός περιοχών και ζωνών προστασίας 

• προσδιορισµός δράσεων διαχείρισης  

• παρακολούθηση του αγροτικού τοπίου 

Μέτρα του ΠΑΑ καλύπτουν ήδη µερικώς την ανάγκη διατήρησης και προστασίας του 

αγροτικού τοπίου, αλλά προτείνεται µια πιο συστηµατική καταγραφή των ειδών, των 

πιέσεων και των αναγκών του ελληνικού αγροτικού τοπίου, ώστε να είναι δυνατή και η 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στα σχετικά µέτρα ενίσχυσης του ΠΑΑ 

3. Μελέτη καθορισµού µεθόδων και χώρων συνολικής διαχείρισης 

αποβλήτων οµοειδών µεταποιητικών µονάδων αγροτικών προϊόντων 

ανά Νοµό ή Περιφέρεια  

Στο πλαίσιο των ενισχύσεων των µέτρων για διαφοροποίηση αγροτικής οικονοµίας και 

όπου εκτιµάται ότι θα υπάρξει στροφή προς µεταποιητικές δραστηριότητες που 

συνδέονται µε συγκεκριµένες καλλιέργειες περιοχών, προτείνεται η εκπόνηση µιας τέτοιου 

είδους µελέτης που θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για την αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία αυτών των µονάδων.  

4. Μελέτη αναδιάρθρωσης της αγροτικής και τοπικής παραγωγής σε 

περιοχές που επλήγησαν σηµαντικά από φυσικές καταστροφές  

 

Μάιος 2007 

Ο συντάξας 

 

 

∆. Αργυρόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός 
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

12.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

• Πίνακας 1: Κύρια Λύση: Ανά άξονα και Μέτρο Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης για το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013) 

• Πίνακας 2: Εναλλακτική Λύση: Ανά άξονα και Μέτρο Κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης 

για το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013) 

• Πίνακας 3: Περιοχές που εντάσσονται στις κύριες κατηγορίες προστατευόµενων 

περιοχών 

 

12.2 ΧΑΡΤΕΣ 

• Χάρτης 1: Οι περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 (Κλίµακα 1:4.000.000) 

• Χάρτης 2: Τα υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας 

• Χάρτης 3: Περιοχές υφάλµυρων υπόγειων νερών λόγω θαλάσσιας διείσδυσης 



ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες Μέτρων 

%

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞ 1-3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού & δασοκοµικού τοµέα 2.425.000.000 52,8%

Α Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 820.000.000 17,8%

1 111 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης 25.000.000 0,5%

2 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 305.000.000 6,6%

3 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών  (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ) 440.000.000 9,6%

4 114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόµενων στην εκµετάλλευση γεωργικών και δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 45.000.000 1,0%

5 115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών αντικατάστασης και παροχή συµβουλών 5.000.000 0,1%

Β Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στην προσαγωγή της καινοτοµίας 1.525.000.000 33,2%

6 121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 450.000.000 9,8%

7 122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 25.000.000 0,5%

8 123 Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 330.000.000 7,2%

9 124
Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και τροφίµων, καθώς και στον 

δασοκοµικό τοµέα
10.000.000 0,2%

10 125 Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 700.000.000 15,2%

11 126
Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού, που ζηµιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων

πρόληψης
10.000.000 0,2%

Γ Μέτρα που σκοπεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων 80.000.000 1,7%

12 131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 30.000.000 0,7%

13 132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 20.000.000 0,4%

14 133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 30.000.000 0,7%

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΥΡΙΑ ΛΥΣΗ: ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (2007-2013)

Α/Α 

ΜΕΤΡΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

Σελίδα 1 από 4



ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες Μέτρων 

%

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞ 1-3

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1.790.000.000 39,0%

Α Μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης 1.570.000.000 34,2%

15 211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών 515.000.000 11,2%

16 212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών 110.000.000 2,4%

17 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία για τα Νερά (Οδ. 2000/60/ΕΚ) 5.000.000 0,1%

18 214 Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 900.000.000 19,6%

19 215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων 10.000.000 0,2%

20 216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 30.000.000 0,7%

Β Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 220.000.000 4,8%

21 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 140.000.000 3,0%

22 222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη 3.000.000 0,1%

23 223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης 30.000.000 0,7%

24 224 Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) 5.000.000 0,1%

25 225 ∆ασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 4.000.000 0,1%

26 226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 30.000.000 0,7%

27 227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 8.000.000 0,2%

Α/Α 

ΜΕΤΡΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΞΟΝΑΣ 2

Σελίδα 2 από 4



ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες Μέτρων 

%

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞ 1-3

Η ποιότητα ζωής σε αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. 380.000.000 8,3%

Α Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 170.000.000 3,7%

28 311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 35.000.000 0,8%

29 312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 50.000.000 1,1%

30 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 85.000.000 1,8%

Β Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 170.000.000 3,7%

31 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 90.000.000 2,0%

32 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 60.000.000 1,3%

33 323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 20.000.000 0,4%

∆ Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 40.000.000 0,9%

35 341 Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 40.000.000 0,9%

4.595.000.000 100,0%

ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου

LEADER  (προσέγγιση Leader)  295.000.000
411 Ανταγωνιστικότητα 30.000.000
412 Περιβάλλον 0
413 Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση 200.000.000
421 Συνεργασίες 10.000.000

431 Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 55.000.000

Α/Α 

ΜΕΤΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ    1 - 3

ΑΞΟΝΑΣ 3

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

Α/Α 

ΜΕΤΡΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

Σελίδα 3 από 4



188.000.000 3,7%
Τεχνική Βοήθεια 188.000.000 3,7%

5.078.000.000

800.000.000 15,8%
Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών  (ΕΘΝΙΚΗ) 800.000.000

5.878.000.000

Τεχνική Βοήθεια

TOP  UP  (∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 5.078 εκατ. €)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   ΠΑΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΑ

Σελίδα 4 από 4



ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες 

Μέτρων %

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞ 1-3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού & δασοκοµικού τοµέα 2.825.000.000 61,5%

Α Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού 820.000.000 17,8%

1 111 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις ενηµέρωσης 25.000.000 0,5%

2 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 305.000.000 6,6%

3 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών  (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ) 440.000.000 9,6%

4 114 Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών παρεχόµενων στην εκµετάλλευση γεωργικών και δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών 45.000.000 1,0%

5 115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, γεωργών αντικατάστασης και παροχή συµβουλών 5.000.000 0,1%

Β Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού δυναµικού και στην προσαγωγή της καινοτοµίας 1.925.000.000 41,9%

6 121 Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων 550.000.000 12,0%

7 122 Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 25.000.000 0,5%

8 123 Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 540.000.000 11,8%

9 124
Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον τοµέα της γεωργίας και τροφίµων, καθώς και στον 

δασοκοµικό τοµέα
100.000.000 2,2%

10 125 Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και προσαρµογή της γεωργίας και της δασοκοµίας 700.000.000 15,2%

11 126
Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού, που ζηµιώθηκε από φυσικές καταστροφές και εισαγωγή των κατάλληλων δράσεων

πρόληψης
10.000.000 0,2%

Γ Μέτρα που σκοπεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής και των προϊόντων 80.000.000 1,7%

12 131 Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία 30.000.000 0,7%

13 132 Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων 20.000.000 0,4%

14 133 ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 30.000.000 0,7%

Α/Α 

ΜΕΤ

ΡΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (2007-2013)

ΑΞΟΝΑΣ 1

Σελίδα 1 από 4



ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες 

Μέτρων %

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞ 1-3

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1.225.000.000 26,7%

Α Μέτρα που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης 1.007.000.000 21,9%

15 211 Ενισχύσεις για φυσικά µειονεκτήµατα στους γεωργούς ορεινών περιοχών 315.000.000 6,9%

16 212 Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών 50.000.000 1,1%

17 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την Οδηγία για τα Νερά (Οδ. 2000/60/ΕΚ) 2.000.000 0,0%

18 214 Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 600.000.000 13,1%

19 215 Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων 10.000.000 0,2%

20 216 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 30.000.000 0,7%

Β Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 218.000.000 4,7%

21 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 140.000.000 3,0%

22 222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη 3.000.000 0,1%

23 223 Πρώτη δάσωση µη γεωργικής γης 30.000.000 0,7%

24 224 Ενισχύσεις Natura 2000 (για δάση) 5.000.000 0,1%

25 225 ∆ασο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις 2.000.000 0,04%

26 226 Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 30.000.000 0,7%

27 227 Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 8.000.000 0,2%

Α/Α 

ΜΕΤ

ΡΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΑΞΟΝΑΣ 2

Σελίδα 2 από 4



ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες 

Μέτρων %

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞ 1-3

Η ποιότητα ζωής σε αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. 545.000.000 11,9%

Α Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 335.000.000 7,3%

28 311 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 100.000.000 2,2%

29 312 Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων 100.000.000 2,2%

30 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 135.000.000 2,9%

Β Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 170.000.000 3,7%

31 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 90.000.000 2,0%

32 322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 60.000.000 1,3%

33 323 ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 20.000.000 0,4%

∆ Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 40.000.000 0,9%

35 341 Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση µε στόχο την προπαρασκευή και υλοποίηση µιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης 40.000.000 0,9%

4.595.000.000 100,0%

ΚΩ∆ΙΚΟΠ

ΟΙΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΙ

Βαρύτητες 

Μέτρων %

 Μέτρων Αξονα/Οµάδας Μέτρων/Μέτρου
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞ 1-3

LEADER  (προσέγγιση Leader)  295.000.000
411 Ανταγωνιστικότητα 30.000.000
412 Περιβάλλον 0
413 Ποιότητα ζωής / ∆ιαφοροποίηση 200.000.000
421 Συνεργασίες 10.000.000
431 Λειτουργικά / Απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 55.000.000

188.000.000 3,7%
Τεχνική Βοήθεια 188.000.000 3,7%

5.078.000.000

800.000.000 15,8%

Α/Α 

ΜΕΤ

ΡΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ    1 - 3

TOP  UP  (∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 5.078 εκατ. €)

ΑΞΟΝΑΣ 3

Α/Α 

ΜΕΤ

ΡΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 4

Τεχνική Βοήθεια

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΑ

∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ

Σελίδα 3 από 4



Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών  (ΕΘΝΙΚΗ) 800.000.000

5.878.000.000ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ   ΠΑΑ

Σελίδα 4 από 4



Πίνακας 3: Περιοχές που εντάσσονται στις κύριες κατηγορίες προστατευόµενων 
περιοχών 

Προστατευόµενες Περιοχές ΦΕΚ 

Εθνικοί ∆ρυµοί    

Πάρνηθας 155/Α/1961 

Σουνίου 80/Α/1974 

Πίνδου  120/Α/1966 

Οίτης 120/Α/1966 

Πρεσπών  19/Α/Α1975 

Βίκου - Αώου  198/Α/Α1973 

Σαµαριάς 200/Α/1962 

Σαµαριάς 33/Α/1964 

Παρνασσού 286/Α/38 

Παρνασσού 1/Α/1939 

Αίνου 199/Α/1962 

Ολύµπου 248/Α1938 

Εθνικά Πάρκα   

Βόρειας Πίνδου 639/∆/2005 

Υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών Τεµπών  248/∆/2004 

Σχινία - Μαραθώνα Αττικής  395/∆/2000 

Ζακύνθου 906/∆/1999 

Αλοννήσου - Βόρειων Σποράδων  519/∆/1992 

Αισθητικά ∆άση    

Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου  170/Α/1973 

∆άσος Καισαριανής Αττικής  31/Α/1974 

Κοιλάδα Τεµπών Λάρισας 31/ΤΑ/1974 

Αγίου Γεωργίου - Καραϊσκάκη Καρδίτσας 31/ΤΑ/1974 

∆άσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας 31/Α/1974 

Περιαστικό ∆άσος Ιωαννίνων  306/ΤΑ/1976 

Προστατευόµενη περιοχή Λεκανών Απορροής Πανεπιστηµίου Πατρών  99/Α/1974 

∆άσος Φαρσάλων Λάρισας 103/∆/1977 

∆άσος Στενής Εύβοιας 108/∆/1977 

∆ρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας  175/∆/1977 

∆ασικό Σύµπλεγµα Όσσας Λάρισας  160/Α/1985 

∆ασικό Σύµπλεγµα Όσσας Λάρισας  175/∆/1977 

Παραλιακό ∆άσος Νικοπόλεως Μύτικα  183/∆/1977 

∆άση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας  248/∆/1977 

Στενά Νέστου Καβάλας - Ξάνθης  283/∆/1977 

∆άσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων Αχαΐας 404/∆/1977 

Περιαστικό ∆άσος Τιθορέας Φθιώτιδας  125/∆/1979 

∆άση Αµυγδαλέων Καβάλας 606/∆/1979 

∆άσος Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων  609/∆/1979 

∆ρυοδάσος Κουρί - Αλµυρού Μαγνησίας 99/Α/1980 

Υγρότοποι Ramsar Ν∆ 191/74, Ν∆ 1950/91 

∆έλτα Έβρου 350/Α/1974, 84/Α/1991 

Λίµνη Βιστονίδα, Πόρτο - Λάγος, Λίµνη Ισµαρίδα και παρακείµενες 
λιµνοθάλασσες   

∆έλτα Νέστου    

Λίµνες Βόλβη και Κορώνεια    

Τεχνητή λίµνη Κερκίνη    

∆έλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκµονα    

Λίµνη Μικρή Πρέσπα    

Κόλπος Αµβρακικού    



Λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου    

Λιµνοθάλασσες Κοτυχίου   

Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς    

Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα    

Όρος Άθως   

 

 





 

Χάρτης 2: Τα υδατικά διαµερίσµατα της Ελλάδας 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 ∆υτ. Πελλοπονήσου 
02 Βορ. Πελλοπονήσου 
03 Ανατ. Πελλοπονήσου 
04 ∆υτ. Στερεάς Ελλάδας 
05 Ηπείρου 

06 Αττικής 
07 Ανατ. Στερεάς Ελλάδας 
08 Θεσσαλίας 
09 ∆υτ. Μακεδονίας 
10 Κεντρ. Μακεδονίας 

11 Ανατ. Μακεδονίας 
12 Θράκης 
13 Κρήτης 
14 Νήσων Αιγαίου 

 



Χάρτης 3: Περιοχές υφάλµυρων υπόγειων νερών λόγω θαλάσσιας διείσδυσης 
(πηγή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Περγαλιώτης Π. – Παπαδάκου Στ.) 

 

 

 


