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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΥΠΕ (ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

 

Ταχ. ∆/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Κ. ∆οκουµετζίδου 

Τηλέφωνο: 210 6417705 

Fax: 210 6430637 

e-mail:  

 

ΚΟΙΝ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – 

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -  

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

Θέµα : Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ 

και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α). 

2. Το Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, 

διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 91/Α).  

3. To Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 2040/92 «Περί ρύθµισης θεµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α)  και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α). 

4. Το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α). 

5. Το Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, 

ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α). 

6. Το Ν. 3378/2005 «Περί κύρωσης της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία της 

αρχαιολογικής κληρονοµιάς (αναθεωρηµένη)» (ΦΕΚ 203/Α). 
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7. Το Π.∆. 221/2-7-98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174/Α), όπως τροποποιήθηκε µε 

το Π∆ 269/7-8-2001 (ΦΕΚ 192/Α). 

8. Την µε α.η.π. 15393/2332/5-8-2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022/Β), όπως αυτή 

συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 145799/2005 (ΦΕΚ 1002/Β) και την ΚΥΑ 126880/2007 (ΦΕΚ 

435/Β). 

9. Την µε α. π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5-9-2006 ΚΥΑ για την εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε 

τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων  ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 27
ης

 Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ 1225/Β). 

10. Την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά σε µέτρα, όρους, 

περιορισµούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του 

συνόλου των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων, όπως στην επεξεργασία αστικών 

λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων, στη διαχείριση των υδάτων, στη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων και στα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών στερεών, υγρών και αερίων ρύπων και 

θορύβου κ.α. σε φυσικές και προστατευόµενες περιοχές καθώς και στην προστασία ειδών 

και ενδιαιτηµάτων.  

11. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.  

12. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

13. Το µε α. π. 4694/4-6-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Προγράµµατος 

«Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε η Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013» (α. π. ΕΥΠΕ 129665/5-6-2007). Η ως άνω Υπηρεσία του Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναφέρεται ως «Αρχή Σχεδιασµού» εφεξής. 

14. Το υπ’ αριθ. 130253/21-6-2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

15. Το υπ’ αριθ. 2549/5-7-2007 έγγραφο υποβολής διορθωµένων αντιγράφων της ΣΜΠΕ του 

θέµατος (α. π. ΕΥΠΕ 130713/6-7-2007). 

16. Το υπ’ αριθ. οικ. 130730/9-7-2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο ζητήθηκαν 

επιπλέον αντίγραφα της ΣΜΠΕ. 

17. Το υπ’ αριθ. 2631/11-7-2007 έγγραφο υποβολής επιπλέον αντιγράφων της ΣΜΠΕ του 

θέµατος (α. π. ΕΥΠΕ 130800/12-7-2007).      

18. Το µε α. π. οικ. 130807/12-7-2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε, µε το οποίο, στο πλαίσιο 

του άρθρου 7 της ΚΥΑ µε α. π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, διαβιβάστηκε αντίγραφο 

της ΣΜΠΕ προς: 

i. τα Υπουργεία 

� Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

� Οικονοµίας και Οικονοµικών 

� Ανάπτυξης 

� Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

� Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

� Πολιτισµού 

� Τουριστικής Ανάπτυξης 
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ii. τη Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, τη ∆ιεύθυνση Χωροταξίας, τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου, 

Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου, και τα Τµήµατα ∆ιαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, καθώς και τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

iii. τους Οργανισµούς Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης 

iv. τα Περιφερειακά Συµβούλια των δεκατριών Περιφερειών της Χώρας 

v. την Αρχή Σχεδιασµού, προκειµένου να δηµοσιοποιήσει τη ΣΜΠΕ στο κοινό µέσω 

δηµοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής 

εµβέλειας και µε ανάρτησή του κειµένου της συγκεκριµένης ΣΜΠΕ στο δικτυακό τόπο 

της. 

19. Το µε α. π. 6513/24-7-2007 έγγραφο της Αρχής Σχεδιασµού, µε το οποίο γνωστοποιείται 

στην ΕΥΠΕ η έναρξη δηµοσιοποίησης της ΣΜΠΕ προς το κοινό και διαβιβάζονται δύο 

σχετικά αποκόµµατα εφηµερίδων (α. π. ΕΥΠΕ 131348/25-7-2007). 

20. Το µε α. π. 116562/31-7-2007 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε 

(α.π. ΕΥΠΕ 131600/2-8-2007).  

21. Το µε α.π. 144255/23-8-2007 έγγραφο της ∆/νσης ΕΑΡΘ της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε (α.π. ΕΥΠΕ 132402/3-9-2007).  

22. Το γεγονός ότι, κατά την διάρκεια της διαβούλευσης µε τις ∆ηµόσιες Αρχές, τα Περιφερειακά 

Συµβούλια και το ενδιαφερόµενο κοινό, η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε την παρ. 4 του 

άρθρου 7 της ΚΥΑ µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006, δεν εκφράστηκαν άλλες 

απόψεις, πλην των προαναφερόµενων, για την ΣΜΠΕ του εν λόγω προγράµµατος. 

23. Το γεγονός ότι, η εφαρµογή του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» δεν 

ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους – µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε η διενέργεια διασυνοριακών 

διαβουλεύσεων.          

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ και 
συνοψίζεται στην ενότητα Α΄ της παρούσας, µε τους ακόλουθους όρους, περιορισµούς και 
κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του 
προγράµµατος, µε µέριµνα της Αρχής Σχεδιασµού. 

Α. Συνοπτική περιγραφή του προγράµµατος 

Σύµφωνα µε τη ΣΜΠΕ, 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: 
 
Γενικός Στρατηγικός Στόχος 1: 
Η διατήρηση  και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκοµίας και του 
αγροδιατροφικού τοµέα. 
 
Γενικός  Στρατηγικός Στόχος 2: 
Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. 
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Γενικός Στρατηγικός Στόχος 3: 
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας. 
 
Γενικός Στρατηγικός Στόχος 4: 
Η δηµιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις 
αγροτικές περιοχές µέσω της προσέγγισης LEADER. 
 
Παράλληλα το ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τέσσερις βασικούς Άξονες, οι 
στόχοι των οποίων πραγµατοποιούνται µέσω της υλοποίησης επιµέρους µέτρων και 
δράσεων  και ταυτίζονται µε τους Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους του Προγράµµατος: 
 
ΑΞΟΝΑΣ 1.  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας. 

Περιέχει: 

1. Μέτρα που αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στη βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναµικού: 

ΚΩ∆. 

111   ∆ράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης 

112   Εγκατάσταση νέων γεωργών 

113   Πρόωρη συνταξιοδότηση 

114   Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργία και δασοκοµία 

115   Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης γεωργών και παροχής συµβουλών 

2. Μέτρα που αποσκοπούν στην αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του φυσικού   

δυναµικού και στην προαγωγή της καινοτοµίας: 

ΚΩ∆. 

121   Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 

122   Βελτίωση της οικονοµικής αξίας των δασών 

123   Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων 

124  Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών στον   
τοµέα της γεωργίας και των τροφίµων και στο δασοκοµικό τοµέα 

125 Υποδοµή σχετική µε την ανάπτυξη και την προσαρµογή της γεωργίας και της 
δασοκοµίας 

126  Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές   
καταστροφές και εισαγωγής των κατάλληλων δράσεων πρόληψης 

3. Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της γεωργικής 

παραγωγής και των προϊόντων: 

ΚΩ∆. 

131   Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την Κοινοτική Νοµοθεσία 

132   Συµµετοχή των γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων 

133   ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ 2. 

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. Περιέχει: 

1. Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση της γεωργικής γης: 

ΚΩ∆. 

211  Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα σε ορεινές περιοχές 

212  Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα εκτός των ορεινών περιοχών 

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

214  Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

215  Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων 

216  Υποστήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις  
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2. Μέτρα που στοχεύουν στην αειφορική χρήση δασικής γης 

ΚΩ∆. 

221  Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 

222  Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων σε γεωργική γη 

223  Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών 

224  Ενισχύσεις περιοχών Natura 2000 

225  ∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 

226  Αποκατάσταση του δασοκοµικού δυναµικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης 

227  Υποστήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις 

 
 

ΑΞΟΝΑΣ 3. 

Η ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και η διαφοροποίηση της αγροτικής 

οικονοµίας. Περιέχει: 

1. Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας 

ΚΩ∆. 

311   ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες 

312   Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων 

313   Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

2. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

ΚΩ∆. 

321   Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό 

322   Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χώρων 

323   ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς 

3. Μέτρα για την απόκτηση δεξιοτήτων, την εµψύχωση και την εφαρµογή 

ΚΩ∆. 

341   Απόκτηση δεξιοτήτων, εµψύχωση και εφαρµογή 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ 4. 

Η εφαρµογή της προσέγγισης LEADER. Περιέχει: 

1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

ΚΩ∆. 

411   Ανταγωνιστικότητα 

412   Περιβάλλον/διαχείριση γης 

413   Ποιότητα ζωής/ ∆ιαφοροποίηση 

2. ∆ιατοπική και ∆ιεθνική συνεργασία 

ΚΩ∆. 

42    Εφαρµογή προγραµµάτων διατοπικής και διεθνικής συνεργασίας 

3. Λειτουργία της οµάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εµψύχωση 

στην περιοχή 

ΚΩ∆. 

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

 
Ως χωρικό πεδίο µελέτης και εφαρµογής του ΠΑΑ ορίζεται όλη η ελληνική επικράτεια.   
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Β. ∆ιαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραµµα από την ενσωµάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις για την 

προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την 

έγκριση του προγράµµατος 

 
I. Το ΠΑΑ ενσωµατώνει παράλληλα µε τους αναπτυξιακούς του στόχους, µια σειρά 

περιβαλλοντικών στόχων, στο πλαίσιο υλοποίησης των οποίων προβλέπεται σηµαντικός 
αριθµός µέτρων και δράσεων µε κύριο αντικείµενο αφενός την µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του αγροτικού τοµέα στο περιβάλλον και αφετέρου τη 
βελτίωση και αναβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, 
δεν επιβάλλονται διαφοροποιήσεις στο προτεινόµενο πρόγραµµα, που να στοχεύουν στην 
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σ’ αυτό. 

 
ΙΙ. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε 

σχέση µε το υποβληθέν ΠΑΑ, η έγκρισή του θα πρέπει να συνοδεύεται από τους 
όρους, περιορισµούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν: 

  
1. Η µέριµνα για το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στην 

εξειδίκευση και εφαρµογή του ΠΑΑ ισότιµα µε τις οικονοµικές και κοινωνικές 
επιδιώξεις. Για το σκοπό αυτό στους µηχανισµούς εφαρµογής του προγράµµατος, θα 
πρέπει να ενσωµατωθούν: 

  

• κατάλληλα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης προτάσεων που διασφαλίζουν ή 
και προάγουν την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

 

• κατάλληλη ενηµέρωση, τόσο σε επίπεδο προκηρύξεων και προσκλήσεων 
ενδιαφέροντος, όσο και στο µετά την έγκριση της ένταξης επίπεδο, ώστε οι 
χρηµατοδοτούµενες δράσεις να ενσωµατώνουν όλα τα απαραίτητα για την 
περιβαλλοντική τους συµβατότητα χαρακτηριστικά. 

 
2.  Κατά την υλοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων και κάθε είδους δράσης του 

προγράµµατος, να γίνεται εφαρµογή της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας, ώστε µέσω των όρων, περιορισµών και υποχρεώσεων που απορρέουν 
από αυτήν, να επιτυγχάνεται η προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών µέσων 
και παραµέτρων (έδαφος, υδατικό, ατµοσφαιρικό, φυσικό, ακουστικό, πολιτιστικό, 
ιστορικό περιβάλλον κ.λ.π.). Παράλληλα να τίθενται σε εφαρµογή όπου απαιτείται, οι 
σχετικές κανονιστικές διατάξεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις: 

� Της Πολλαπλής Συµµόρφωσης που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική [ π.χ. 

- Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 

                  -    Κώδικας Ορθής ∆ασικής Πρακτικής (όταν ολοκληρωθεί)] 

� Της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής 

� Της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας κ.λ.π. 

3. Να αξιοποιείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 
δραστηριοτήτων του προγράµµατος ώστε να επιβάλλονται µέτρα, όροι και 
περιορισµοί µε στόχο την κατά το δυνατόν µείωση ή αποφυγή των επιπτώσεων σε 
φυσικές περιοχές, περιοχές ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 
2000, σε βιοτόπους, στο έδαφος, στο υδατικό, ατµοσφαιρικό και ακουστικό 
περιβάλλον.             
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4.  Οι προτεινόµενες δράσεις που αφορούν σε περιοχές ενταγµένες στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό ∆ίκτυο Natura 2000, θα πρέπει να είναι συµβατές µε τα προβλεπόµενα 
εγκεκριµένα σχέδια διαχείρισής τους ή των εγκεκριµένων Ειδικών Περιβαλλοντικών 
Μελετών (ΕΠΜ), εφόσον έχουν εκπονηθεί για τις περιοχές αυτές. Σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και συνεκτικότητα των περιοχών αυτών. 

5.  Κατά τον σχεδιασµό και την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και 
δράσεων που θα προκύψουν από το ΠΑΑ, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
θεσµικές ρυθµίσεις χρήσεων γης που υφίστανται ή θα προκύψουν µετά την 
ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού. 

6.  Για την προστασία των εδαφών, θα πρέπει να ενθαρρύνονται κατά προτεραιότητα 
έργα και δράσεις του ΠΑΑ που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση της απώλειας, 
ρύπανσης ή υποβάθµισής τους (όπως π.χ. πρακτικές εφαρµογής βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας, προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών, 
διατήρηση φυτοφρακτών, αποκατάσταση αναβαθµών, µακροχρόνια παύση της 
εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών, κ.τ.λ.). Στα προτεινόµενα στο ΠΑΑ έργα 
αναδάσωσης, να δίνεται προτεραιότητα σε αυτά που προτείνονται να υλοποιηθούν 
σε επικλινείς εκτάσεις, που βρίσκονται σε ζώνες έντονης αιολικής και υδατικής 
διάβρωσης, πυρόπληκτες περιοχές κ.τ.λ. Τέλος θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα 
από τους φορείς εφαρµογής του ΠΑΑ για την  υιοθέτηση και εφαρµογή του κώδικα 
ορθής γεωργικής πρακτικής, σχεδίων ορθής διαχείρισης των στερεών και υγρών 
αποβλήτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία των έργων και 
δράσεών τους, της ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.λ.π. 

7.  Για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξοικονόµηση του νερού, 
θα πρέπει να γίνεται κατάλληλος σχεδιασµός των έργων από τους φορείς εφαρµογής 
του ΠΑΑ ώστε να µην προκύπτουν σηµαντικές επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον 
και να λαµβάνονται τα αναγκαία τεχνικά έργα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
διαρροής ρυπογόνων, τοξικών και µολυσµατικών ουσιών προς το υδατικό 
περιβάλλον εξαιτίας της υλοποίησης και λειτουργίας τους. Επιπλέον µέσω 
κατάλληλων κριτηρίων επιλογής, να ενθαρρύνονται έργα και δράσεις που 
ενσωµατώνουν κατά το δυνατόν µειωµένη κατανάλωση νερού και περιορισµένη 
παραγωγή υγρών αποβλήτων (π.χ. αντικατάσταση συµβατικών µεθόδων άρδευσης, 
εφαρµογή καλλιεργειών µικρής υδατοκατανάλωσης, πτηνο- κτηνοτροφικές µονάδες – 
σφαγεία που περιλαµβάνουν συστήµατα ορθής διαχείρισης των αποβλήτων τους  
κ.τ.λ).   

8.  Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, θα πρέπει να διασφαλίζεται  εκ των 
προτέρων ότι τα έργα και οι δράσεις από τους φορείς εφαρµογής του ΠΑΑ δεν θα 
ενέχουν κινδύνους για την υποβάθµιση περιοχών του πολιτιστικού και ιστορικού 
περιβάλλοντος. Παράλληλα θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η 
υλοποίηση δράσεων του ΠΑΑ εντός οριοθετηµένων περιοχών πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, όπως θα προκύπτει από σχετική γνωµοδότηση των αρµοδίων 
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, που 
δεν συνάδουν µε το χαρακτήρα των περιοχών. 

9. Τα έργα υποδοµών αγροτοτουριστικών δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από το 
ΠΑΑ σε περίπτωση που θα υλοποιηθούν σε προστατευόµενες περιοχές θα πρέπει 
να συµµορφώνονται εκτός των άλλων και µε τις απαιτήσεις προστασίας της 
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Επιπλέον κατά την υλοποίηση και λειτουργία 
των υποδοµών αυτών (χώροι φιλοξενίας,  εστίασης και αναψυχής, παροχή 
υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού κ.τ.λ.), οι ενδεχόµενες αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που τυχόν προκύψουν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε 
την διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, που θα τους επιβληθούν τη 
ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους και την ορθολογική διαχείριση νερού και 
ενέργειας (π.χ. βιοκλιµατικός σχεδιασµός).        
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10. Για την αποφυγή υποβάθµισης του τοπίου θα πρέπει εκ των προτέρων µε βάση την 
υφιστάµενη Νοµοθεσία, οι προτάσεις έργων και δράσεων από τους φορείς 
εφαρµογής του ΠΑΑ, να υλοποιούνται κατά το δυνατόν µε κριτήρια ελαχιστοποίησης 
των επιπτώσεων στο τοπίο και µε την διασφάλιση µέτρων αποκατάστασής του. 

11. Για την πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών (κυρίως πυρκαγιές και 
πληµµύρες) να προωθείται κατά το δυνατό η εκπόνηση ολοκληρωµένων σχεδίων και 
η ανάληψη βιώσιµων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισής τους σύµφωνα µε τις 
αρχές της αειφορίας και τους στόχους του ΠΑΑ.   

12. Για την µείωση των εκποµπών αερίων ρύπων και τη µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου, θα πρέπει να προωθούνται δράσεις υποστήριξης των Εθνικών 
Προγραµµάτων µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων καταπολέµησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης όπως π.χ. παραγωγή 
και χρήση βιοκαυσίµων, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές κ.τ.λ. Σε κάθε 
περίπτωση τα έργα  εγκατάστασης υποδοµών ΑΠΕ θα πρέπει να συµµορφώνονται 
µε τις απαιτήσεις που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού 
Σχεδίου για αυτές.  

   Γ. Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρµογή του προγράµµατος 

1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του 
προγράµµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη συνεργασία και 
υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα τους, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να 
εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα 
επανορθωτικά µέτρα. Οι εκθέσεις που ορίζονται στις επόµενες παραγράφους της παρούσας 
ενότητας, υποβάλλονται στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όπως προβλέπεται 
στο ΕΣΠΑ (παρ. 8.1.4), προκειµένου µεταξύ άλλων να συναξιολογηθούν µε τις αντίστοιχες 
εκθέσεις των προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και άλλων σχεδίων και προγραµµάτων, ενώ παράλληλα τίθενται στη διάθεση κάθε 
ενδιαφεροµένου. 

2. Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και δια µιας 
συγκριτικής έκθεσης, στο στάδιο υλοποίησης που επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, 
εάν τέτοιες αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των δύο αυτών εκθέσεων θα πρέπει 
να συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή των δεικτών που 

συνδέονται µε τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες 
περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ (κεφ. 
7.4) ή να καθοριστούν µετά από συνεννόηση µε την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η Αρχή 
Σχεδιασµού θα πρέπει να µεριµνά για την συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών 
από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του προγράµµατος. Η έκθεση για κάθε 
έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 
εποµένου έτους. Η πρώτη ετήσια έκθεση θα αφορά στο έτος 2008 και θα περιλαµβάνει 
επίσης και τα πεπραγµένα του προγράµµατος εντός του 2007. 

β) Η συγκριτική έκθεση παρακολούθησης εκπονείται εντός του πρώτου εξαµήνου του 
έτους 2011 παράλληλα µε την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος. Σκοπός της 
συγκριτικής έκθεσης είναι η αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που 
οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του προγράµµατος, η σύγκριση µε τις εκτιµήσεις της 
ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση 
της αναγκαιότητας ή µη ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, το 
εύρος των δεικτών που εξετάζονται στη συγκριτική έκθεση θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον αντίστοιχο µε αυτό των ετησίων εκθέσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων 
από το τότε ισχύον θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, προτείνονται 
κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα. Τέλος στο πλαίσιο της έκθεσης δύναται να προταθεί 
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από την Αρχή Σχεδιασµού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, η εκπόνηση νέας συγκριτικής 
έκθεσης σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα.   

∆. Χρονικό διάστηµα ισχύος της απόφασης 

Η παρούσα ισχύει έως 31.12.2015. Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράµµατος, απαιτείται η 
τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ µε α. π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥ-
ΠΕ/οικ.107017/2006. 

Ε. ∆ηµοσιοποίηση και άλλες διατάξεις 

1. Η Αρχή Σχεδιασµού προβαίνει, εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, σε 
δηµοσιοποίησή της για την ενηµέρωση του κοινού, µε δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε 
δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες εθνικής εµβέλειας, καθώς και µε δηµοσίευση της 
παρούσας στο δικτυακό τόπο της αρχής και στη συνέχεια αποστέλλει στην ΕΥΠΕ του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε τα αποδεικτικά διενέργειας της ανωτέρω δηµοσιοποίησης. 

2. Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

3. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του προγράµµατος πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα 
απόφαση.  

 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 

 

 

      Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

 

 

      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                           O YΠΟΥΡΓΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                      ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

    

          Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                                         ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. ΥΠΕΧΩ∆Ε 

i. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Ε. Μπαλτά 

Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

ii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κ. ∆. Κατσιγιάννη 

Χαριλάου Τρικούπη 182, 101 78 Αθήνα 

iii. Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων 

Πατησίων 147 

112 51 Αθήνα 

iv. ∆ιεύθυνση Χωροταξίας 

Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα 

v. ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 

� Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Μεσογείων & Τρικάλων 36, 115 27 Αθήνα 

� Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων 

Πατησίων 147, 11251 Αθήνα 

vi. ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου 

Πατησίων 147 

112 51 Αθήνα 

vii. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα 

2.   Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Π. Γεωργιάδη 

Σταδίου 27 

       10183 Αθήνα  

3.   Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

viii. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Κ. Μουσουρούλη 

Νίκης 5 – 7, 10180 Αθήνα 

ix. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

4.   Υπουργείο Ανάπτυξης 

I. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ανάπτυξης κ. Στεφάνου 

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

II. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας κ. Παπαδόπουλου 

Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 

5.   Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Γ. Φωτεινόπουλου 

Αριστοτέλους 17 

104 33 Αθήνα   

6.   Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

      Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κ. Σκιαδά 

      Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 

7.   Υπουργείο Πολιτισµού 

      Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Χ. Ζαχόπουλου 

      Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα 
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8.   Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 

      Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Γιαννίρη 

      Μεσογείων 109-111, Εµπ. Κέντρο «Πολιτεία», Κτίριο Γ1, 5
ος

 όροφος, 

      115 26 Αθήνα 

9.   Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

       Πανόρµου 2, 115 23 Αθήνα 

10.  Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 

       Βασ. Όλγας 105, 546 43 Θεσσαλονίκη 

11.  Γραφεία Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών της Χώρας 

(για τα Περιφερειακά Συµβούλια) 

i. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

Ελευθερίας 2, 654 03 Καβάλα 

ii. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 

iii. Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

∆ιοικητήριο, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη 

iv. Περιφέρεια Ηπείρου 

Βορείου Ηπείρου 20, 454 45 Ιωάννινα 

v. Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα 

vi. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Αλυκές Ποταµού, 491 00 Κέρκυρα 

vii. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Νέα Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69 – 71, 264 42 Πάτρα 

viii. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Υψηλάντου 1, 351 00 Λαµία 

ix. Περιφέρεια Αττικής 

Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα 

x. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Τέρµα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη 

xi. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Πλ. Κουντουριώτου 77, 811 00 Μυτιλήνη  

xii. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Επτανήσου 35, 841 00 Ερµούπολη Σύρου 

xiii. Περιφέρεια Κρήτης 

Πλατεία Κουντουριώτη, 712 02 Ηράκλειο 

ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. ΕΥΠΕ (συν: θεωρηµένος φάκελος ΣΜΠΕ) 

2. Χρον. Αρχείο 

3. Τµήµα Γ΄ 

4. Τµήµα Β΄ 

5. Κυριακή ∆οκουµετζίδου 

6. Αγγελική Ψάιλα 
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