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• ΥΦΑ, Υψηλή Φυσική Αξία
• ΦΕΚ, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
• CLLD, Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
• IUCN, International Union for the Conservation of Nature (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης)
• LULUCF, Land Use, Land‐Use Change and Forestry
• SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
• UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Εκπαιδευτικός,
Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών)
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Η μελέτη αυτή εκπονείται στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
στοχεύει στην υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις επιπτώσεις που
ενδέχεται να έχουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα και λαμβάνοντας μέτρα αντιμετώπισης
στο πρώιμο αυτό στάδιο λήψης αποφάσεων. Η υιοθέτηση της διαδικασίας αυτής στο εθνικό
περιβαλλοντικό
δίκαιο
πραγματοποιήθηκε
με
την
ΚΥΑ
με
α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006). Οι προδιαγραφές της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τις οποίες συμμορφώνεται η παρούσα μελέτη, αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙΙ της πιο πάνω ΚΥΑ, ενώ η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης καθορίζεται στο άρθρο 7.
Το Πρόγραμμα με μια ματιά
Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη, σήμερα, συνοψίζεται στη φράση «Ολοκληρωμένη
ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» εφόσον η ολοκληρωμένη
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου θα προέλθει από την προώθηση της βιώσιμης
ανταγωνιστικότητάς του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της
χώρας. Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη αγγίζει τα κυριότερα συστατικά του αγροτικού
χώρου ήτοι το αγρο‐διατροφικό σύστημα με τα υποσυστήματά του και τις πολύ‐λειτουργικές
αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης
ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου θα πρέπει να προσδιορισθούν τα συστατικά της
ανταγωνιστικότητας, υπό το πρίσμα της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξής
του.
Η επίτευξη του οράματος για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα
του αγροτικού χώρου, συμβάλλει και στους τρεις στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για
μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μέσω των τριών ενωσιακών στόχων της
Κοινής Αγροτικής πολιτικής σχετικά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, την
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή δράσεων για το κλίμα καθώς και την
ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η επίτευξη των ενωσιακών στόχων της
αγροτικής ανάπτυξης επιδιώκεται μέσω των έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης, οι οποίες
εκφράζουν τους εννέα από τους έντεκα θεματικούς στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου
(ΚΣΠ).
Το πλέγμα στοχοθεσίας του ΠΑΑ 2014‐2020 και η εξειδίκευση του σε προτεραιότητες
συμπυκνώνεται στο επόμενο σχήμα.
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ

1Α
1Β

Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και
της καινοτομίας στη γεωργία, τη
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές

1Γ

2Α
Δημιουργία ισχυρού και
ανταγωνιστικού αγρο
διατροφικού
συστήματος

2Β

3Α

3Β
Ολοκληρωμένη
διαχείριση των φυσικών
πόρων, του
περιβάλλοντος και
κλιματική αλλαγή

Ενίσχυση της βιωσιμότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων
γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών
τεχνολογιών και της βιώσιμης
διαχείρισης των δασών

Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας
τροφίμων, περιλαμβανομένης της
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, της καλής διαβίωσης των
ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη
γεωργία

4Α
4Β

Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση
των οικοσυστημάτων που συνδέονται με
τη γεωργία και τη δασοπονία

4Γ

5Α

Δημιουργία Βιώσιμων
και Πολυλειτουργικών
Αγροτικών περιοχών

5Β
5Γ
5Δ

Προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων και στήριξη της στροφής προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην
αλλαγή του κλίματος στους τομείς της
γεωργίας, των τροφίμων και της
δασοπονίας

5Ε

6Α
6Β

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

6Γ

Εικόνα Π‐1: Συνέργεια & συμπληρωματικότητα των περιοχών εστίασης των ενωσιακών προτεραιοτήτων
προς την επίτευξη των εθνικών επενδυτικών προτεραιοτήτων
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Οι έξι προτεραιότητες του ΠΑΑ, στους οποίους προστίθεται και ο οριζόντιος άξονας της τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής και αντίστοιχες χρηματοδοτικές βαρύτητες παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα. Τα στοιχεία του πίνακα είναι προκαταρκτικού επιπέδου και δεν θα πρέπει να
εκληφθούν ως οριστικά∙ η αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξαντλείται στην
εξαγωγή εκτιμήσεων αναφορικά με τις τάξεις μεγέθους των εντάσεων που θα έχουν οι
ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Καθώς το πρόγραμμα ωριμάζει, μικρές μεταβολές είναι
αναμενόμενες, αλλά αυτό δεν αντιστρατεύεται τη δυνατότητα να εξαχθούν ποσοτικού τύπου
διαπιστώσεις αναφορικά με τις τάξεις μεγέθους των παρεμβάσεων.
Πίνακας Π‐1: Προτεραιότητες και ΠΑΑ 2014‐2020, μαζί με την προκαταρκτική κατανομή δαπανών
Προτεραιότητες
ΠΑΑ 2014‐2014

1η Προτεραιότητα

2η Προτεραιότητα
3η Προτεραιότητα

4η Προτεραιότητα

5η Προτεραιότητα

6η Προτεραιότητα

Περιοχή Εστίασης

Προϋπολογισμός
(€)

Ποσοστό κατανομής
πόρων (%)

1Α

124.879.530

3,0

1Β

116.980.274

2,8

1Γ

79.939.412

1,9

2Α

524.482.145

12,4

2Β

240.000.000

5,7

3Α

312.035.170

7,4

3Β

55.000.000

1,3

4Α

367.750.000

8,7

4Β‐ΘΣ5

0

0,0

4Β‐ΘΣ6

369.266.667

8,7

4Γ

450.325.334

10,7

5Α

451.062.513

10,7

5Β

9.000.000

0,2

5Γ

41.000.000

1,0

5Δ

139.791.040

3,3

5Ε‐ΘΣ4

120.000.000

2,8

5Ε‐ΘΣ5

0

0,0

6Α

400.440.511

9,5

6Β

300.717.256

7,1

6Γ

41.567.686

1,0

79.723.255

1,9

Τεχνική Βοήθεια
Σύνολο Προϋπολογισμού

4.223.960.793

100

Πριν από τη διενέργεια της αναλυτικής εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, η ομάδα
μελέτης διεξήγαγε μια κατ’ αρχήν αξιολόγηση του βαθμού ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στο ΠΑΑ 2014‐2020, στην τρέχουσα μορφή του, προ της διενέργειας της Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
Τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα στο αγροτικά τομέα είναι τα ακόλουθα:
Α) Προστασία των οικοσυστημάτων, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, προστασίας της
βιοποικιλότητας και διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές με φυσικά ή άλλα
ειδικά μειονεκτήματα
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• Σε ότι αφορά στη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) της χώρας παρατηρείται
υστέρηση. Για πολλές περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως ΠΠ εκκρεμεί η θεσμική
κατοχύρωσή τους (δηλ. η δημοσίευση των αντίστοιχων ΠΔ) ενώ για αρκετές θεσμοθετημένες
ΠΠ δεν έχουν εκπονηθεί τα σχέδια διαχείρισης που προβλέπονται. Η έλλειψη Σχεδίων
Διαχείρισης και Προγραμμάτων Δράσης για τις ΠΠ συνεπάγεται έλλειψη κεντρικού
σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των περιοχών. και
διαπιστώνεται ότι η γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν παράγοντα επιβάρυνσης (μη
σημειακή ρύπανση, υπερβόσκηση, υψηλή άντληση νερού, κλπ.) θα πρέπει να προωθηθούν
προγράμματα που θα προβλέπουν την προώθηση μορφών γεωργίας χαμηλών εισροών
συμπεριλαμβανομένης της των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και της βιολογικής
γεωργίας. Όσον αφορά τις δασικές περιοχές που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000
θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για την προστασία της βιοποικιλότητας
αλλά και την προστασία και αποκατάσταση από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές
(προστατευτικές αναδασώσεις, κοίτες χειμάρρων, άλλες υποδομές).
• Η πιο ολοκληρωμένη έρευνα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στην Ευρώπη που
συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα παραμένει η έρευνα «An Evaluation of the Less Favoured
Area Measure in the 25 Member States of the European Union» που προετοιμάστηκε τον
Νοέμβριο του 2006 για την DG AGRI από το Institute for European Environmental Policy (IEEP).
Στη μελέτη αυτή φαίνεται ότι στην Ελλάδα λιγότερο από 20% της Γεωργικά
Χρησιμοποιούμενης Γης λαμβάνει βοήθεια, ενώ η στήριξη αυτή είναι μικρότερη του 10% του
Οικογενειακού Εισοδήματος (Farm Family Income). Συγχρόνως, υπολογίζεται η Καθαρή
Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ) ανά εκτάριο γης και βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλότερη στις ορεινές
και μειονεκτικές περιοχές απ’ ότι στις άλλες περιοχές. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η
εξισωτική αποζημίωση έχει παίξει ένα εξαιρετικό περιβαλλοντικό ρόλο στη διατήρηση του
πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και κυρίως στη διατήρηση εκτατικών
συστημάτων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με θετικά αποτελέσματα στη
βιοποικιλότητα αλλά και στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη διατήρηση
της οργανικής ύλης.
Β) Ολοκληρωμένη διαχείριση των Γεωργικών και Δασικών Φυσικών Πόρων, με έμφαση στο νερό
και το έδαφος
• Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος. Οι απαιτήσεις
για νερό άρδευσης ανέρχονται στο 86% του νερού χρήσης της χώρας. Ένας μεγάλος όγκος
νερού «χάνεται» εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των δικτύων άρδευσης. Στα
πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας έχει
εντοπιστεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού καθώς και της
ανάγκης δημιουργίας υποδομών και εφαρμογής δράσεων ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση
των υδατικών πόρων.
• Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργική εκμετάλλευση: Ένας μεγάλος
όγκος υδάτων «χάνεται» από τη λανθασμένη επιλογή του τρόπου άρδευσης, καθώς και
εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των δικτύων άρδευσης. Τα πρόσφατα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και προτείνουν μέτρα
ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση των υδατικών πόρων από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές
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εκμεταλλεύσεις, στα οποία θα περιληφθούν και δημόσια έργα που συμβάλλουν προς την
κατεύθυνση αυτή.
• Προώθηση συστημάτων με μειωμένη χρήση εισροών στη γεωργική παραγωγή για προστασία
των φυσικών πόρων: Η προώθηση αυτών των συστημάτων ς μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη
στην αγροτική παραγωγή αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω
της εφαρμογής τους επιτυγχάνεται περιορισμός στη χρήση λιπασμάτων και φυτο‐
προστατευτικών καθώς και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμογή
κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών. Η βιολογική γεωργία‐κτηνοτροφία είναι εξ’ ορισμού
φιλική στο περιβάλλον και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν καμία
υποχρέωση διαδικασιών πολλαπλής συμμόρφωσης. Στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
ασκείται επίσης ήπιας μορφής γεωργία από πλευράς αρδεύσεων, και ενέργειας, τήρηση
χαμηλών πυκνοτήτων βόσκησης, ορθολογική διαχείριση των φυσικών χώρων, κ.λπ. Αποτελεί
κατά συνέπεια ένα εξαιρετικά προχωρημένο είδος ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής
παραγωγής.
• Υιοθέτηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου και βοσκοτόπων: Η
σημαντικότερη επίπτωση της βόσκησης είναι η συμπίεση του επιφανειακού εδάφους και
έκθεσή του σε καιρικά φαινόμενα με συνακόλουθο κίνδυνο διάβρωσης. Η σημερινή
διαχείριση, που στηρίζεται σε αυξημένο αριθμό ζώων και εκτεταμένη χρήση έτοιμων
ζωοτροφών, οδηγεί σε διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Συνεπώς είναι
επιβεβλημένη η ορθολογική οργάνωση της βόσκησης κατά χώρο και χρόνο, καθώς και η
διενέργεια βελτιωτικών δραστηριοτήτων όπου υπάρχει υπερβόσκηση.
• Ισχυροποίηση των μηχανισμών πρόληψης δασικών πυρκαγιών και προστασίας του εδάφους
μετά τις πυρκαγιές: Προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του εδάφους αλλά και προστασία
από άλλες συνεπαγόμενες επιπτώσεις από τις πυρκαγιές, όπως πλημμύρες, εκπομπές CO2
κτλ, τα μέτρα πρόληψης καθώς και η αναδάσωση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά.
Γ) Παραγωγή, χρήση και διαχείριση ΑΠΕ στη γεωργία, τα δάση και τη βιομηχανία τροφίμων
• Προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στο
γεωργικό τομέα: Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που θέτει
η ευρωπαϊκή πολιτική, γνωστοί στο σύνολό τους ως στόχοι «20‐20‐20» (Ευρωπαϊκή
Στρατηγική 2020) όπου προβλέπουν συμβολή των ΑΠΕ 20% στην τελική κατανάλωση
ενέργειας μέχρι το 2020, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ και στον
αγροτικό τομέα. Η προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση
των ΑΠΕ στο γεωργικό τομέα θα έχει έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ενεργειακής
ασφάλειας της χώρας στο σύνολο, μειώνοντας τις εθνικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και της αγροτικής οικονομίας.
• Αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας:
Σύμφωνα με την A.Y./Φ1/οικ.19598, (ΦΕΚ B 1630/11.10.2010) "Απόφαση για την
επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των
διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" η επιδιωκόμενη ισχύς έχει
υπολογιστεί σε 200 και 350 MW για το 2014 και 2020 αντίστοιχα. Η συμμετοχή της βιομάζας
στο μείγμα των ΑΠΕ κυμαίνεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, πρακτικά το σύνολο
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της παραγωγής ηλεκτρισμού από Βιομάζα και Βιοκαύσιμα προέρχεται σήμερα από ΧΥΤΑ και
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, όπου παράγεται Βιοαέριο.
Δ) Μετριασμός και προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή
• Επαναπροσδιορισμός των τύπων των καλλιεργειών λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για την
κλιματική αλλαγή: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, οφείλονται στο
γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας και δασοπονίας, λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειμένος
σε μεγάλο βαθμό σε ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, πλημμύρες) και
πυρκαγιές, ενώ πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας γόνιμων εδαφών λόγο της
διάβρωσης εδάφους και της μεταβολής των βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων νερού.
Ιδιαίτερα η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μεσογείου, στην οποία ανήκει και η
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υψηλές απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό καθώς και τις
υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται να επηρεαστεί
σημαντικά. Είναι πιθανό να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό ανά επιφάνεια, ενώ
τα φαινόμενα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών δυσχεραίνουν τη βόσκηση και άρα την
παραγωγή ζωικού κεφαλαίου ενώ μπορεί να προκαλέσουν καταπόνηση στις καλλιέργειες. Η
γονιμότητα του εδάφους καθώς και η ευδόκιμες ζώνες ενδέχεται να επηρεαστούν επίσης. Η
προσαρμογή του τύπου και της ποικιλίας των καλλιεργειών στις νέες συνθήκες θα έχει ως
αποτέλεσμα τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική
παραγωγή και ταυτόχρονα προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα: Τα δασικά
εδάφη είναι η μεγαλύτερη αποθήκη άνθρακα (carbon sequestration). Εκτός από την
προστασία από τις πυρκαγιές υπάρχει ανάγκη προστασίας από ενδεχόμενες δασικές
ασθένειες που θα συνοδεύουν τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και τη μετανάστευση
μυκήτων ή εντόμων. Έτσι σε αρκετά δάση ενδεχομένως να χρειαστούν ενέργειες που θα
αυξήσουν την αντίσταση τους σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη
αύξησης της επιφάνειας υπό δασική διαχείριση είτε με αναδασώσεις είτε με δασώσεις και
δημιουργία αγροδασικών συστημάτων.
Η επενδυτική επιλογή 1.2. «Προαγωγή της αειφορίας του αγρο‐διατροφικού συστήματος και των
αγροτικών περιοχών»του ΠΑΑ 2014‐2020 επιτυγχάνεται μέσα από δύο αλληλένδετες περιοχές
δράσης‐ ειδικούς στόχους ως εξής:
Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στη γεωργία και
δασοπονία
Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
έτσι ώστε να:
Προαχθεί η αποδοτική χρήση, στο διηνεκές και η διατήρηση των πόρων της γεωργίας
(φυσικοί, γενετικοί, κ.λπ.).
Διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από το αγρο‐
διατροφικό σύστημα και να προωθηθεί η ευζωία του ζωικού κεφαλαίου.
Ενσωματωθούν οι αρχές της «βιοοικονομίας» στις αγροτικές περιοχές.
Μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα διάφορα υποσυστήματα του αγρο‐
διατροφικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αγροτικών περιοχών.
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Προσαρμοστούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το αγρο‐διατροφικό σύστημα αλλά και
τα λοιπά οικοσυστήματα των αγροτικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή.
Στη συνολική προσπάθεια προς τη μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο αγρο‐
διατροφικό σύστημα συνεπικουρεί η μεταστροφή σε μία πραγματική οικονομία γνώσεων στο
σύνολο του συστήματος και τη δασοπονία, με εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση και
συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Η μεταστροφή σε μία οικονομία της γνώσης
διαχέεται εγκάρσια σε όλους τους στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές επιλογές του
προγράμματος, όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η τοπική ανάπτυξη, κ.λπ. Εγγράφεται
όμως στην επενδυτική επιλογή 1.1: «Δημιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού
συστήματος» για να σηματοδοτήσει τη βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτομία και οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος.
Οι επενδυτικές επιλογές 1.1. και 1.2. υπάγονται στον γενικότερο στρατηγικό στόχο1. «Μετάβαση
σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο‐διατροφικό σύστημα», μέσω του οποίου επιδιώκεται ένα διττό
αποτέλεσμα. Αφενός η ενδυνάμωση της σχέσης του αγροτικού τομέα με αυτόν της
μεταποίησης/τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και των καταναλωτών, έτσι ώστε να
υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού
συστήματος, αφετέρου η αειφορία ενός τέτοιου συστήματος.
Τέλος, η επενδυτικής επιλογή 2.1 «Δημιουργία Βιώσιμων και Πολυ‐λειτουργικών Αγροτικών
Χώρων», υπάγεται στον γενικότερο στρατηγικό στόχο 2.«Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
αγροτικών περιοχών»ενισχύει παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας, της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας του αγροτικού χώρου, στην υποστήριξη της
βιωσιμότητας και ελκυστικότητας αυτού καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.
Συμπυκνώνοντας τις ως άνω διαπιστώσεις από την περιβαλλοντική αξιολόγηση των στόχων του
Προγράμματος, προκύπτει το συμπέρασμα ότι:
• η μέριμνα για το περιβάλλον έχει ενσωματωθεί με ουσιαστικό τρόπο στην κατάρτιση του
Προγράμματος.
• οι στόχοι του προγράμματος, οι επενδυτικές προτεραιότητας και τα μέτρα στις οποίες
εξειδικεύονται συντίθενται από επιλογές που έχουν ήδη λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του περιβάλλοντος της Ελλάδας.
Συνεπώς, η παρούσα μελέτη προσανατολίζεται αφ’ ενός στην περαιτέρω βελτίωση της
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο Πρόγραμμα και αφ’ ετέρου στην ανάλυση
επιμέρους ζητημάτων του προγράμματος που χρήζουν λεπτομερέστερης περιβαλλοντικής
διασφάλισης.
Εναλλακτικές δυνατότητες
Οι εναλλακτικές δυνατότητες του ΠΑΑ 2014‐2020 διαμορφώθηκαν μέσα από μια κατανεμημένη,
διάχυτη διαδικασία, στα πλαίσια εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής
σχέσης. Κατά τις διαδοχικές φάσεις προετοιμασίας του εγγράφου προγραμματισμού,
πραγματοποιήθηκε μια ευρύτατη διερεύνηση και διαβούλευση, με στόχο την αποτύπωση και
σύνθεση προτάσεων και τον συγκερασμό των προτεραιοτήτων..
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Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αξιολογούνται συγκριτικά οι ακόλουθες εναλλακτικές
δυνατότητες:
Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ‐1):

η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του ΠΑΑ, όπως
αυτό είχε παρουσιασθεί στο πρώτο σχέδιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2014‐2020

Εναλλακτική Δυνατότητα 2 (ΕΔ‐2):

η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του ΠΑΑ, όπως
αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 της
παρούσας μελέτης

Μηδενική Λύση (do nothing scenario):

με βάση το σενάριο αυτό παραμένουν οι ισχύουσες
σήμερα πρόνοιες, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην
προστασία και διαχείριση του αγροτικού χώρου, χωρίς
την υιοθέτηση εφαρμογής ενός Προγράμματος.

Οι εναλλακτικές δυνατότητες ΕΔ‐1 και η ΕΔ‐2, αξιολογήθηκαν ως προς τις περιβαλλοντικές τους
ιδιότητες μέσω μιας επαρκώς ποσοτικοποιημένης μεθοδολογίας. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση
ανέδειξε ως προτιμότερη τη δυνατότητα ΕΔ‐2, η οποία και αποτελεί την τελική πρόταση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020.
Επιπλέον, η λύση που προέκυψε ως βέλτιστη μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, αξιολογήθηκε
έναντι της μηδενικής λύσης. Η μη εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη
συγκέντρωση αγροτικής παραγωγής σε ορισμένες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν
ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, όπου χρησιμοποιούνται πιο εντατικές γεωργικές πρακτικές, ενώ οι
λιγότερο ανταγωνιστικές περιοχές θα αντιμετώπιζαν την περιθωριοποίηση και την εγκατάλειψη
της γης. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις και στην
επιδείνωση ενδιαιτημάτων μεγάλης αξίας, κάτι που θα είχε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές
συνέπειες και θα επέφερε μη αντιστρέψιμη επιδείνωση της παραγωγικής ικανότητας της
γεωργίας στην χώρας μας. Απ΄την άλλη με την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο έχει
σχεδιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σειρά στόχων αντιμετωπίζονται καλύτερα σε διακρατικό
επίπεδο, π.χ. τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα και παγκόσμια προβλήματα όπως
είναι η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα, η καλή υγεία και
μεταχείριση των ζώων, η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των φυτών και η
δημόσια υγεία καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Από τα ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι,
1.

από επιχειρησιακής πλευράς, η μηδενική λύση μεταφράζεται σε
• παραίτηση από τους θεματικούς στόχους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, που
υιοθετήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί ως σύνολο
κατευθύνσεων για τις εθνικές πολιτικές και
• παραίτηση από την επίτευξη των στόχων της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για το
2020 και ιδίως των στόχων του Πυλώνα ‐1

2.

από περιβαλλοντικής πλευράς, η μηδενική λύση είναι απευκταία, εφόσον σημαίνει:
• παραίτηση από μια βιώσιμη περιβαλλοντικά ανάπτυξη του αγροτικού τομέα,
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• παραίτηση από μια ορθή διαχείριση και απόδοση των πόρων, του εδάφους, του νερού,
της ενέργειας, της βιοποικιλότητας, των βοσκοτόπων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας.
• παραίτηση από μια πιο «πράσινη», πιο αειφόρος γεωργία και
• παραίτηση από κάθε πιθανότητα προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των
επερχόμενων κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν σημαντικά την αγροτική παραγωγή
και κατά συνέπεια το εισόδημα των αγροτών.
Υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής
σημασίας
Η ποικιλία του αβιοτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την άσκηση
παραδοσιακών μεθόδων γεωργίας κατά το παρελθόν, συντέλεσε σε μια υψηλή ποικιλότητα
αγροτικών οικοσυστημάτων. Η φυσική άξια των ελληνικών αγροτικών οικοσυστημάτων
τεκμηριώνεται και από τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) γεωργικής γης της χώρας. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την
εφαρμογή ορισμένων μέτρων των Αξόνων 2 και 3 του ΠΑΑ αναγνωρίσθηκαν οι περιοχές Υψηλής
Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) γεωργικής και δασικής γης της χώρας. Εκ των ανωτέρω, η καλλιεργούμενη
γεωργική γη ΥΦΑ ανέρχεται σε 2.423.186 εκτάρια1 . Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν 67,6% περίπου
της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (3.583.185,27 εκτάρια) που μετρήθηκε στην αγροτική
απογραφή του 2000. Η μεγαλύτερη έκταση γεωργικής γης ΥΦΑ βρίσκεται στην Πελοπόννησο.
Αυτό φαίνεται να συνδέεται με τη μεγάλη έκταση που καλύπτουν οι ελαιώνες. Η περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας έρχεται δεύτερη σε κατανομή γεωργική γη ΥΦΑ με Τρίτη την περιφέρεια
Κρήτης.
Ωστόσο, η επέκταση της εντατικής γεωργίας στις πεδινές και σε ορισμένες ημιορεινές – ορεινές
περιοχές. η εγκατάλειψη της παραδοσιακής, εκτατικής ορεινής γεωργίας, όπως και η
αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών από μονοκαλλιέργειες, επέφεραν αλλοιώσεις
των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων, υποβάθμιση των αγροτικών αλλά και των γειτονικών
οικοσυστημάτων, εξαφάνιση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών προσαρμοσμένων στις τοπικές
συνθήκες και, εν κατακλείδι, μείωση της βιοποικιλότητας. Παρόλα αυτά, εκτατικές μορφές
κτηνοτροφίας εξακολουθούν να ασκούνται σε ορισμένες ημιορεινές‐ορεινές περιοχές της χώρας,
γεγονός που συμβάλει στην εκεί διατήρηση της βιοποικιλότητας και αποτρέπει την εγκατάλειψη
οριακών εκτάσεων και κατ΄επέκταση την ερημοποίηση.
Το έδαφος, το οποίο ορίζεται ως το επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της Γης που
σχηματίζεται με την επίδραση μηχανικών, χημικών και βιοτικών παραγόντων και το χρόνο,
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των χερσαίων οικοσυστημάτων. Όπως εκτιμάται από το
Εθνικό Σχέδιο Δράση για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, με την εντατικοποίηση της
σύγχρονης γεωργίας, το έδαφος έχει υποστεί μεγάλη καταπόνηση. Η ολοκλήρωση του
εδαφολογικού χάρτη της χώρας και η κατάρτιση μιας αντίστοιχης βάσης δεδομένων, καθώς και η
ενίσχυση για τη βιοποικιλότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στις προτεραιότητες της
Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.

1

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 2008. Καθορισμός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας γεωργικής και δασικής γης.
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Η εντατική γεωργία, που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και μπορεί να προκαλέσει
συρρίκνωση των φυσικών υγροτόπων, υποβάθμιση και διάβρωση των εδαφών, ρύπανση των
επιφανειακών υδάτων και των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, υποβάθμιση ή
μείωση των ενδιαιτημάτων και των πληθυσμών πολλών ειδών, επιβάρυνση της τροφικής
αλυσίδας με επικίνδυνες χημικές ουσίες αλλά και μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, η
πρακτική των αναδασμών καταστρέφει συχνά ολοκληρωτικά την εναπομένουσα φυσική
βλάστηση πεδινών κυρίως περιοχών. Αντιθέτως, οι παραδοσιακές μέθοδοι γεωργίας, όπως και η
βιολογική γεωργία μπορούν να συμβάλλουν σε διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Επιπλέον τα ανωδασικά οικοσυστήματα που έχουν μεγάλο υψόμετρο και βρίσκονται πάνω από
τα δασοόρια2, αποτελούν απόθεμα βιοποικιλότητας, καθώς περιλαμβάνουν πλούσιες
συνευρέσεις ειδών, των γενοτύπων τους αλλά και των οικοσυστημάτων. Η Ελλάδα είναι
κατεξοχήν ορεινή χώρα και καλύπτεται σχεδόν κατά τα 2/3 από όρη μέσου ύψους. Διακόσιες
τριάντα κορυφές έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2.000m. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες
απομόνωσης και συνεπώς ενδημισμού. Πάνω από τα δασοόρια, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος
τους ανθρωπογενή, εμφανίζεται θαμνώδης και ποώδης βλάστηση, η οποία συχνά είναι
υποβαθμισμένη από την αλόγιστη βόσκηση, μια σοβαρή απειλή στη Ν. Ευρώπη. Πέραν αυτής, οι
κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές στην Ελλάδα μπορεί να σχετίζονται με
την τουριστική πίεση (χιονοδρομικά κέντρα, μηχανοκίνητος τουρισμό, αυξημένος αριθμός
επισκεπτών) και τη συλλογή ειδών. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διατηρηθούν οι περιοχές
αυτές και να προωθηθούν δράσεις συμβατές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, καθώς
και της φυσιογνωμίας του ορεινού τοπίου.
Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον
Για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αξιοπιστίας των εκτιμήσεων της μελέτης, οι οποίες
αναπόφευκτα συνοδεύονται από ποσοστά αβεβαιότητας, η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε μια
συνεκτική μεθοδολογία, αξιοποιώντας τα προσφορότερα στοιχεία των προσεγγίσεων που
χρησιμοποιούνται στα καθιερωμένα συγγράμματα του τομέα. Συνοπτικά, η μεθοδολογία αυτή
οδηγεί την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαμέσου τριών
διαδοχικών βημάτων:
• Στο πρώτο βήμα, εκτιμάται η πιθανότητα μεταβολής καθενός μέλους από ένα σύνολο
σαραντατεσσάρων (44) πτυχών του περιβάλλοντος. Το σύνολο αυτό αποτελείται από
δεκατρείς καθοριστικούς για το περιβάλλον (βιοποικιλότητα, πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία,
πανίδα, χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, αέρας, κλιματικοί παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία,
πολιτιστική κληρονομιά, τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων αυτών)
• Στο δεύτερο βήμα, για κάθε μια από τις μεταβολές που εντοπίσθηκαν ως πιθανές,
προσδιορίζεται μια σειρά οκτώ ιδιοτήτων, η οποία αποτελεί την ταυτότητα της επίπτωσης.
• Στο τρίτο βήμα, για τις αρνητικές επιπτώσεις αξιολογείται η αναγκαιότητα και η δυνατότητα
λήψης μέτρων αντιμετώπισης και αναζητείται το κατάλληλο στάδιο σχεδιασμού για τα μέτρα
αυτά.

2

Ως δασοόρια νοείται το υψομετρικό όριο το οποίο εκτείνονται τα δασικά οικοσυστήματα που για την Eλλάδα είναι σε
υψόμετρο 1800‐2000m.
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Τα συμπεράσματα αυτής της ανάλυσης, τροφοδοτούν το επόμενο στάδιο μελέτης, κατά το οποίο
διαμορφώνονται λεπτομερείς προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης και παρακολούθησης των
επιπτώσεων.
Ειδικότερα:
Με την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος, διαπιστώθηκε ότι αναμένονται μεταβολές σε εικοσι ‐
εννέα από τους σαραντατέσσερις περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνέθεταν το «κόσκινο»
του προσδιορισμού των πιθανών περιβαλλοντικών αλλαγών από την υλοποίηση του ΠΑΑ. Οι
παράγοντες που αναμένονται να μεταβληθούν και το είδος της αντίστοιχης μεταβολής
παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας Π‐2: Σύνοψη των επηρεαζόμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων και των αντίστοιχων
μεταβολών που εκτιμάται ότι θα επέλθουν από την υλοποίηση του ΠΑΑ
α/α

1

1η ομάδα

Μεταβολές Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

©: αύξηση

ª: μείωση

2η ομάδα

3η ομάδα

(

(

(

(

©

©

©

©

©

©

©

©

(: μικτή τάση

o η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την
αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων

2 o οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας
o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά
3
χαρακτηριστικά της περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές
δραστηριότητες)
4

o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της
περιοχής (προσβασιμότητας στις περιοχές υπαίθρου κ.ά)

5 o η έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο
6

o η ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε
ρυπαντικά φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος)

©

o ο αριθμός, ο πληθυσμός ή ο βιότοπος σημαντικών ειδών πανίδας με
μόνιμη παρουσία
o ο αριθμός, ο πληθυσμός ή ο βιότοπος σημαντικών ειδών πανίδας με
8
μη μόνιμη παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.)

©

7

9

o οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες σταυλισμού,
διαθεσιμότητα νερού)

©
©

10 o ο αριθμός ή η εξάπλωση των απειλούμενων ειδών χλωρίδας

©

11 o ο αριθμός ή η εξάπλωση των ενδημικών ειδών χλωρίδας

©

12 o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψη

©

o η ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση ζιζανιοκτόνων,
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.λπ.)

©

©

14 o η ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος

©

©

o η κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω μεταβολής στην
τομεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία
o η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
16
επιπέδων ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων

©

©

©

©

13

15
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o η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
17
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης
και της υφαλμύρινσης

©

18 o η συνολική κατανάλωση ενέργειας

©

©

19 o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

©

©

o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (από
μηρυκαστικά, απορρόφηση από τη δασοκομία κ.ά.)
o η κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες,
21
διαθεσιμότητα νερού κά.)

©

©

©

©

22 o η αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος

©

©

23 o η αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο

©

24 o η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη

©

©

©

25 o η διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου

©

©

ª

26 o τη διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων

©

©

27 o η αποδοτικότητα των πόρων

©

©

©

©

©

©

©

©

20

28

o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές

29 o το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα της αγροτικής πολιτικής

Το πρώτο βήμα που προηγήθηκε, κατέληξε στο να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους
που ενδέχεται να μεταβληθούν είτε λόγω των δράσεων κάθε μίας από τις ομάδες μέτρων. Στο
δεύτερο βήμα πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός των μεταβολών, δηλαδή ο προσδιορισμός
μιας σειράς ιδιοτήτων κάθε μεταβολής, ώστε να εντοπισθούν λεπτομερώς όλες οι τάσεις
υποβάθμισης του περιβάλλοντος αλλά και να διαπιστωθούν οι θετικές συμβολές ορισμένων
δράσεων.Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των ιδιοτήτων, συνοψίζονται στον επόμενο
πίνακα, από τον οποίο προκύπτει ότι:
• Θετικές επιδράσεις δέχονται εικοσιέξι περιβαλλοντικοί δείκτες,
• αρνητική επίπτωση εντοπίζεται σε έναν περιβαλλοντικό δείκτη,
• και αποκλειστικά μεικτές τάσεις εντοπίζονται σε δύο περιβαλλοντικούς δείκτες.
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί την ουσιαστική γέφυρα μεταξύ του τρέχοντος σταδίου και
του επόμενου, στο οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των επιπτώσεων και εκτιμάται η
αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων για την επαύξηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας.
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Πίνακας Π‐3: Εποπτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των επιπτώσεων του ΠΑΑ
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5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
:Πιθανή
:Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

Δ

Μ

~

Διατήρηση της ποικιλομορφίας του
αγροτικού τοπίου

+

Δ

Α

~

Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

+

Δ

Μ

~

Παράγοντες που επηρεάζουν τα
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

+

Π

Α

~

Παράγοντες που επηρεάζουν τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά

+

Δ

Μ

~

Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού
σε κίνδυνο

+

Δ

Μ

~

Ποιότητα ζωής μέσω της
διαφοροποίησης της έκθεσης σε
ρυπαντικά φορτία

+

Δ

Μ

~

Αριθμός, πληθυσμός ή βιότοπος
σημαντικών ειδών πανίδας με
μόνιμη παρουσία

+

Δ

Μ

~

Αριθμός, πληθυσμός ή βιότοπος
σημαντικών ειδών πανίδας με μη
μόνιμη παρουσία

+

Δ

Μ

~

Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

+

Π

Α

~

Αριθμός ή εξάπλωση των
απειλούμενων ειδών χλωρίδας

+

Δ

Μ

~

Αριθμός ή εξάπλωση των ενδημικών
ειδών χλωρίδας

+

Δ

Μ

~

Ρυθμός ετήσιας μέσης μεταβολής
της δασοκάληψης

+

Π

Α

~

Ποιότητα σύστασης του εδάφους
μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης λόγω γεωργικών
δραστηριοτήτων

+

Δ

Μ

~

Ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα
στο έδαφος

+

Δ

Μ

~

Κατανάλωση και αποθέματα νερού,
λόγω μεταβολής στην τομεακή
ζήτηση νερού από τη γεωργία

+

Π

Α

~

Ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των
επιφανειακών υδάτων

+

Δ

Μ

~

Ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων

+

Δ

Μ

~

Ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας και την
αποκατάσταση των υπηρεσιών
οικοσυστημάτων

Ένταση

+

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση
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Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Αριθμός στήλης 

1

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη
2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
:Πιθανή
:Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Δυνατότητα
πρόληψης

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

ΣΤΑΔΙΟ:

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Π

Μ

~

Ποσοστό συνεισφοράς στην
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

+

Π

Μ

~

Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του
θερμοκηπίου

+

Δ

Μ

~

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση
κινδύνων

+

Δ

Μ

!

Αντιληπτικότητα περιοχών με
φυσικό κάλλος

+

Π

Μ

~

Αντιληπτικότητα περιοχών με
αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο

+

Π

Μ

~

Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη

+

Π

Α

~

Διαχείριση των γεωργικών
αποβλήτων

+

Π

Α

~

Αποδοτικότητα των πόρων

+

Π

Α

~

Επίπεδο καινοτομίας στους τομείς
γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές

+

Π

Α

~

Συνολικό οικολογικό αποτύπωμα
της αγροτικής πολιτικής

+

Δ

Μ

~

Ένταση

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση
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υδάτων

Στο τρίτο βήμα, οι αρνητικές επιπτώσεις του πιο πάνω πίνακα αξιολογούνται ως προς την
αναγκαιότητα ή μη αντιμετώπισης, αλλά και ως προς τη δυνατότητα που παρέχει ο μηχανισμός
εμφάνισης κάθε επίπτωσης αναφορικά με την πρόληψη ή την εκ των υστέρων αναστροφή της.
Επίσης, διερευνάται το προσφορότερο στάδιο λήψης των μέτρων που απαιτούνται. Σημαντικό
τμήμα της ανάλυσης στο βήμα αυτό, αφιερώνεται στη διάγνωση των αιτίων που προκαλούν
κάθε επίπτωση, καθώς και στο κατά πόσον τα μέτρα για την πρόληψη μιας επίπτωσης θα έχουν
θετικό αποτέλεσμα και για άλλες επιπτώσεις. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων δομείται ανά
περιβαλλοντική συνιστώσα, ώστε να λειτουργήσει και ως επανέλεγχος (crosscheck) των
εκτιμήσεων των δύο πρώτων βημάτων.
Στα πλαίσια της ΣΕΠΕ διαγνώσθηκε ότι με τον σχεδιασμό των μέτρων του ΠΑΑ κατά την περίοδο
2014‐2020 επιτυγχάνεται:
α) Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικολότητας στη γεωργία και τη
δασοπονία.Αφορά στην προτεραιότητα 4 (περιοχή εστίασης 4Α,4Β,4Γ) και στην
προτεραιότητα 5 (περιοχή εστίασης 5Α).
Ειδικότερα:

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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• Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και κυρίως όσον
αφορά στα ύδατα, θα γίνει με βάση τις ανάγκες των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών
απορροής όπως αυτές περιγράφονται για τις περιοχές Natura 2000. Έτσι θα επιτευχθεί η
πλέον στοχευμένη και όσο το δυνατό συλλογική παρέμβαση. Σε λεκάνες απορροής, όπου
το πρόβλημα εστιάζεται στην απόληψη και χρήση νερού, το σχέδιο διαχείρισης δύναται να
περιλαμβάνει εμπλουτισμό και συγκράτηση νερού με αναδασώσεις, προστασία δασών,
διευθετήσεις χειμάρρων και ολοκληρωμένη διαχείριση βοσκοτόπων, συντήρηση δικτύων
άρδευσης και στράγγισης, επενδύσεις αποδοτικής χρήσης του νερού στην εκμετάλλευση
και υιοθέτηση ανθεκτικών στη ξηρασία καλλιεργειών.
• Σε περιοχές Natura 2000, κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, η εφαρμογή της βιολογικής
γεωργίας θα έχει θετικά αποτελέσματα ειδικότερα ως προς την ποιότητα του νερού, κ.λπ.
Το Μέτρο συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης (ΠΕ) 4Β και 4Γ της 4ης Ενωσιακής
Προτεραιότητας «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και στην Περιοχή Εστίασης 5Δ «Μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία». Το Μέτρο επίσης
συμβάλει στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυσης της χερσαίας και υδρόβιας
άγριας χλωρίδας και πανίδας μέσω της περιορισμένης χρήσης λιπασμάτων και
βελτιωτικών χαμηλής διαλυτότητας και το σημαντικό περιορισμό φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και τυχόν μεταβολιτών αυτών, με θετικές επιπτώσεις επί της χερσαίας και
υδρόβιας άγριας χλωρίδας και πανίδας.
• Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και ενέργειες για την προστασία‐διάσωση των
εγχωρίων φυλών και ποικιλιών, στα πλαίσια της βιοποικιλότητας. Ενδεικτικά αξίζει να
σημειωθεί, ότι μειονέκτημα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση είναι
οι χαμηλές τους αποδόσεις που έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος για τους
εκτροφείς τους. Έτσι, οι εκτροφείς συχνά προβαίνουν στην αντικατάσταση των φυλών
αυτών με άλλες πιο αποδοτικές φυλές ή σε ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις με σκοπό την
αύξηση των αποδόσεων.Η δράση του ΠΑΑ έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των
αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη
διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της ενθάρρυνσης αύξησης του
γονιδιακού αποθέματος των εκτρεφόμενων ζώων, της διατήρησης των φυσικών πόρων,
της προστασίας του εδάφους μέσω της αποτροπής διάβρωσής του, καθώς και της
αξιοποίησης και βελτίωσης των βοσκοτόπων.
• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλλουν στην αποκατάσταση, διατήρηση και
ενίσχυσης της άγριας χλωρίδας και πανίδας μέσω δεσμεύσεων που αφορούν στην άγρια
ζωή όπως η ασυγκόμιστη παραγωγή αλλά και δεσμεύσεων όπως είναι η αγρανάπαυση και
η εκ περιτροπής βόσκηση του βοσκότοπουκαι μέσω της διατήρησης και ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων. Ωστόσο και οι υπόλοιπες δεσμεύσεις που αφορούν
στην ποιότητα των νερών συμβάλουν σαφώς στην ισορροπία των οικοσυστημάτων και
άρα και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η βελτίωση της ποιότητας των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων, επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της περιεκτικότητας
του σε νιτρικά και φυτοπροστατευτικά προερχόμενα από τη γεωργική δραστηριότητα.
Στην επίτευξη του στόχου, συμβάλουν η Αγρανάπαυση, η Αμειψισπορά με ξηρικές
καλλιέργειες, η μείωση εισροών στις δενδροκαλλιέργειες και οι ζώνες ανάσχεσης.
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλλουν στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους
και βελτίωση της διαχείρισης αυτού (Άρθρο 5, παράγραφος 4γ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013).
Τόσο η κάλυψη του εδάφους κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών,
περιόδων υψηλών βροχοπτώσεων από τα φυτά της ξηρικής αμειψισποράς, όσο και η
ελάχιστη κατεργασία του εδάφους στις υπό αγρανάπαυση εκτάσεις μειώνουν τις απώλειες
παραγωγικού εδάφους λόγω διάβρωσης.
• Επιπλέον, με δράσης χορήγησης αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του
δικτύου NATURA 2000, σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα,
δίνονται ενισχύσεις για την λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας σε περιοχές του
δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και
των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη , εφ’
όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά
τους στόχους που τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 79/409/ΕΟΚ και για την
διευθέτηση συγκεκριμένων προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή τους. Η
αποζημίωση βάσει του μέτρου αυτού είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων και να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των
περιοχών Natura 2000 για να διασφαλιστεί η ελαχίστη προστασίας των εν λόγω χώρων.
• Tέλος, το μέτρο 13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα» συνεισφέρει στην 4η προτεραιότητα και συγκεκριμένα στην περιοχή
εστίασης 4Α «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών NATURA 2000, και εντός των περιοχών που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας
και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων. Επιπλέον, συνεισφέρει έμμεσα και στην
περιοχή εστίασης 4Γ «πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης
του εδάφους» καθώς δεν εγκαταλείπεται η γεωργική δραστηριότητα όποτε μειώνεται ο
κίνδυνος της διάβρωσης του εδάφους λόγω εγκατάλειψης της.
β) Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αφορά στην προτεραιότητα 5 (περιοχές
εστίασης 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε).
Ειδικότερα:
• Οι παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα προσμετρούνται προς την κατεύθυνση
μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διότι τα δάση αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή και
επηρεάζονται από αυτή.Η Δάσωση έχει μια ευνοϊκή επίπτωση στο έδαφος, το νερό, τον
αέρα και τη βιοποικιλότητα. Η Δάσωση και η δημιουργία δασικών εκτάσεων
ανταποκρίνονται στην ανάγκη ενίσχυσης των οικοσυστημάτων και στη δέσμευση του
άνθρακα και για μια στροφή σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Δάσωση,
επίσης, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη των φυσικών
κινδύνων και πυρκαγιών και συμβάλλει στην προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος. Το
μεγάλο πρόβλημα μετά από μια δασική πυρκαγιά και που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση
είναι ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών τα οποία έχουν χάσει το προστατευτικό τους
κάλυμμα και οι πλημμύρες που ακολουθούν. Πριν από οποιαδήποτε αναδάσωση πρέπει
να γίνουν τα κατάλληλα έργα αποτροπής της διάβρωσης και συγκράτησης των
επιφανειακών ρεόντων υδάτων. Γι’ αυτό προτείνονται παρεμβάσεις με ορεινά
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αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων. Προς
την κατεύθυνση αυτή, έχουν προσδιοριστεί και οι αρχές καθορισμού των κριτηρίων
επιλογής (ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, περιοχές που απειλούνται από διάβρωση,
επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές αιολικής ή υδατικής
διάβρωσης, περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος – δίκτυο NATURA 2000‐ για την
διατήρηση και βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας τους, ερημοποιημένες πιλοτικές
περιοχές κ.ά.).
• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης
ύδατος από τη γεωργία. Η διατήρηση των υδατικών πόρων επιτυγχάνεται μέσω της
μείωσης της ζήτησης/κατανάλωσης του αρδευτικού ύδατος. Αφορά τις πρακτικές της
Αγρανάπαυσης και της Αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες. Τα φυτά της ξηρικής
αμειψισποράς αφενός δεν αρδεύονται, αφετέρου εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα
το νερό των βροχοπτώσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποδοτικότερη χρήση
του ύδατος από τη γεωργία. Επιπλέον συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία. Το υπομέτρο 10.1 συμβάλει στην άμβλυνση
των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας επί της κλιματικής αλλαγής μέσω: i) της
μείωσης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N2O) λόγω μη εφαρμογής αζωτούχων
λιπασμάτων στις υπο αγρανάπαυση γεωργικές εκτάσεις και τις γεωργικές εκτάσεις της
παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης καθώς και λόγω μείωσης της εφαρμογής αζωτούχων
λιπασμάτων στα λιγότερο απαιτητικά σε άζωτο φυτά της ξηρικής αμειψισποράς, ii)
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τη γεωργική δραστηριότητα
τόσο λόγω μείωσης ή της μη εφαρμογής, κατά περίπτωση χημικών εισροών (αζωτούχα και
άλλα λιπάσματα – φυτοπροστατευτικά προϊόντα) στις υπό αγρανάπαυση γεωργικές
εκτάσεις , τις γεωργικές εκτάσεις της παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης και τις εκτάσεις υπό
ξηρική αμειψισπορά και η μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων στις δενδροκαλλιέργειες
των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών και επομένως μείωσης των εκπεμπόμενων κατά την
παραγωγή των εισροών αυτών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, όσο και λόγω της
μειωμένης καταναλισκόμενης ενέργειας για τη διαχείριση των αγροτεμαχίων. Μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιτυγχάνεται, επίσης, μέσω της αποφυγής
καύσης των κλαδεμάτων της ελαιοκαλλιέργειας. Επιπλέον, το υπομέτρο 10.1 συμβάλει
στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, μέσω της αντικατάστασης των
αρδευομένων καλλιεργειών από ξηρικές, οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις
συνθήκες ξηρασίας που αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής
Τέλος, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλουν στην προώθηση της διατήρησης και
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία (Άρθρο 5,
παράγραφοι 5α, 5δ και 5ε του Καν. (ΕΕ) 1305/2013). Η ελαχιστοποίηση της κατεργασίας
του εδάφους στις υπό αγρανάπαυση εκτάσεις και στις γεωργικές εκτάσεις της παρυδάτιας
ζώνης ανάσχεσης, εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της αποδέσμευσης του δεσμευμένου
στο έδαφος άνθρακα προς την ατμόσφαιρα.
• Το υπομέτρο 10.2. διατήρηση και στη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων
στη γεωργία συνεισφέρει στην προτεραιότητα 5 αφού οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί
τοπικών καλλιεργούμενων ποικιλιών και οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων είναι
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και επομένως πιο ανθεκτικές στην κλιματική
αλλαγή. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΚΓΠ ‐ μέσω της
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στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης – που αφορά στη διασφάλιση αφενός της βιώσιμης
διαχείρισης των φυσικών πόρων και αφετέρου της δράσης για το κλίμα (Άρθρο 4,
παράγραφος β του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
• Το μέτρο της βιολογικής γεωργίας, συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N2O) λόγω
μείωσης της εφαρμογής λιπασμάτων και την απαγόρευση ανόργανων αζωτούχων
λιπασμάτων, καθώς και της αμειψισποράς με ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής
λίπανσης. Τέλος, η βιολογική γεωργία συμβάλει στην πρόληψη των ζημιών που
προκαλούνται από βλαβερούς οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια – ως αποτέλεσμα της
κλιματική αλλαγής ‐ βασιζόμενο πρωτίστως στην προστασία από τους φυσικούς εχθρούς,
στην επιλογή ειδών και ποικιλιών, στην αμειψισπορά και στις καλλιεργητικές τεχνικές.
• Επιπλέον, ενοποιείται η αντιμετώπιση μεμονωμένων περιοχών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων, σε χωροταξικά ενιαίες μονάδες αυξάνοντας τη συνέργεια ανάμεσα στις
οδηγίες της ΕΕ όπως, η οδηγία για τα νερά (διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής
ποταμών), η οδηγία για τα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα (διαχειριστικά σχέδια
περιοχών Natura 2000), και οι οδηγίες για τις νιτρικά ευαίσθητες περιοχές και την
ορνιθοπανίδα (πουλιά). Για την επίτευξη των στόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
εργαλεία του άρθρου 17 (υπομέτρα 4.1 και 4.2) για την υποστήριξη επενδύσεων χρήσης
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις ενεργοβόρες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την
αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας. Θερμοκηπιακές
καλλιέργειες (ενεργοβόρες) καθώς και επιχειρήσεις της μεταποίησης με υποπροϊόντα ή
απόβλητα όπως η σταβλισμένη κτηνοτροφία, τα ελαιουργεία και οι μονάδες επεξεργασίας
γάλακτος μπορούν να εισάγουν είτε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είτε να αξιοποιήσουν
τα υποπροϊόντα και απόβλητα για παραγωγή ενέργειας. Με χρήση επίσης του εργαλείου
του άρθρου 21 (μέτρο 8.6) μπορούν να στηριχθούν επενδύσεις για δασοκομικές
τεχνολογίες, επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων στον τομέα της
αξιοποίησης δασικών υποπροϊόντων.
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την
περίοδο 2014‐2020, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αναμένονται μεικτές πιέσεις σε δύο
περιβαλλοντικές συνιστώσες: στη βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Στις συνιστώσες αυτές, οι
επιδράσεις του προγράμματος αποτελούνται από συνδυασμό θετικών και αρνητικών
συνεισφορών, οπότε τα μέτρα που προτάθηκαν στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών
πλευρών3. Οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές συνιστώσες είτε παραμένουν ανεπηρέαστες από το
πρόγραμμα είτε βελτιώνονται. Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης εστιάζονται στην εκ των
προτέρων αποτροπή των επιπτώσεων, συμμορφούμενα πλήρως με την αρχή της πρόληψης, και
στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη των αιτίων της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής επιδείνωσης,
3

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου(Ν.3937/2011)
μέσω του οποίου αντικείμενο προστασίας είναι τα σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
άγρια είδη και τα είδη συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και άλλων
ομάδων οργανισμών. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν
ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων όπως αλσύλλια, παραδοσιακές
καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, ξερολιθιές αναβαθμίδες. Επιπλέον είναι γνωστό ότι η διαφοροποίηση της παραγωγής, τοπικών
φυτών, μυκήτων ή αυτοχθόνων κτηνοτροφικών ειδών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς και αναμένεται ότι θα
υιοθετηθεί.
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παρά στα αποτελέσματα, δηλαδή τις επιπτώσεις καθαυτές. Η αναδρομή στα αίτια των
επιπτώσεων ανέδειξε ότι το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΑΑ για την
οικολογική βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάληψη
μέριμνας προς δύο κατευθύνσεις, τις εξής:
1.

για την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου

2.

για τη μετατροπή σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 και
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Παράλληλα, οι ανάγκες παρακολούθησης των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον,
αναλύθηκαν υπό το πρίσμα των πιο πάνω διαπιστώσεων, συνεκτιμώντας ότι οι εκτιμήσεις για
ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με ελάχιστη διάρκεια επτά ετών, αναπόφευκτα περιέχουν κάποιο
βαθμό αβεβαιότητας. Οι προτάσεις για την παρακολούθηση διαμορφώνουν ένα σπονδυλωτό
σχήμα που αποτελείται από την διετή αποτύπωση αντιπροσωπευτικών δεικτών για τις
περιβαλλοντικές συνιστώσες που επηρεάζονται από την υλοποίηση του ΠΑΑ, και μια
συγκεντρωτική, αναλυτική έκθεση αποτίμησης των επιπτώσεων του προγράμματος, στο στάδιο
κατά το οποίο συμπληρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης, ώστε να παραμένει
περιθώριο ανάληψης διορθωτικών δράσεων, εάν διαφανεί τέτοια ανάγκη.
Συμπυκνώνοντας τα πορίσματα για τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης και παρακολούθησης των
επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον, στην κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του
προγράμματος προτείνεται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις:
Προτάσεις για το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020:
Α.
Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, πραγματοποιούνται μέτρα με τις κατευθύνσεις:
1.

Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου απαιτούνται
ιδίως τα εξής:
• Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και εκπόνηση ειδικής
μελέτης για τον καθορισμό ενός νομικού πλαισίου μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται
τα αποτελέσματα στην βιοποικιλότητα, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της
γεωργικής πολιτικής έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στην Ε.Ε.
• Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση
της οργανικής ύλης του. Λεπτομερής αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που
κατευθύνονται προς ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της αειφορικής
αγροτικής ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στο συνολικό μίγμα των δράσεων που σκοπεύουν να ενισχύσουν θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από κονδύλια που προορίζονται για
την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά συμβατότερα αποτελέσματα.
• Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου,
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη χρήση λιπασμάτων. Ενθαρρυντικό είναι
το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά
43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη
προγραμματική περίοδο (2007‐2010) σε σχέση με την πρώτη (2000‐2006). Η αύξηση των
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εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση καταδεικνύει την
ανάγκη για συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν πρακτικές
ορθολογικής χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.
• Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές
ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια
πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών. Δεν υπάρχει
ακόμη συστηματική καταγραφή της ποικιλότητας των φυσικών αγροτικών, λιβαδικών και
δασικών τοπίων. Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο
συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων, όχι όμως και στον αριθμό των περιστατικών. Και οι
δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μέτρων και
προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των δασών καθώς, η δυνατότητα
ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη συχνότητα εμφάνισης των
πυρκαγιών.
• Ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εκτάσεων σε μέτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο με
απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος από τη γεωργική
δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας των παραγωγικών πόρων, και την επίτευξη
των στόχων του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, οι
δράσεις που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ συνιστάται να μην επικαλύπτουν δράσεις που
προνοούνται από το «πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το
περιβάλλον και ειδικότερα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα και να είναι ελκυστικές για τους γεωργούς
να ενταχθούν.
2.

Για τη μετατροπή της αγροτικής πολιτικής σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών επιπέδων CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων, απαιτούνται ιδίως τα εξής:
• Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και
καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση
της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Για την αποφυγή πιθανών αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις πρέπει να
υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.
• Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Μείωση των συνολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της
διατροφής. Διευκόλυνση της προμήθειας και της χρήσης υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για τους σκοπούς της βιο‐
οικονομίας, π.χ. επενδύσεις σε γεωργικές εκμ/σεις ή πλησίον τους για επεξεργασία
βιομάζας. Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων χρήσης βιοδιασπώμενων προϊόντων, εφόσον
παρατηρείται μια αναδυόμενη τάση που αφορά την εντονότερη χρήση ανανεώσιμων
αγροτικών πόρων στη βιομηχανία, όπως τα αγροτικά υλικά, τα βιοπλασικά ή τα βιοχημικά
υλικά.

Β.
Για την παρακολούθηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης στο περιβάλλον, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
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1.

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω ενός σπονδυλωτού σχήματος που αποτελείται
από, διετείς εκθέσεις σχετικά με κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους που εκτιμήθηκε
ότι θα επηρεαστούν και μια συγκεντρωτική συγκριτική ανάλυση του συνόλου των
περιβαλλοντικών μεταβολών στη φάση εκείνη που έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος
της υλοποίησης του ΠΑΑ.

2.

Στις διετείς εκθέσεις αποτυπώνονται οι επιπτώσεις του ΠΑΑ, διαμέσου των ακόλουθων
εικοσιεννέα δεικτών
2.1.

Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις
διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας (%)

2.2.

Ποσοστό γεωργικής γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη
της βιοποικιλότητας (%)

2.3.

Ποσοστό των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας που έγιναν επεμβάσεις βάσει του
ΠΑΑ (%)

2.4.

Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ
για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον
εκσυγχρονισμό ή/και για νέους γεωργούς (%)

2.5.

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (πλήθος)

2.6.

Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης και επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες /υποδομές (%)

2.7.

Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων και γεωργικής γης που υπάγονται σε
συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και /ή τη διαχείριση
των υδάτων και του εδάφους (%)

2.8.

Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI)

2.9.

Αριθμός Μονάδας Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) που εντάσσονται στο Μέτρο 14 (πλήθος)

2.10. Εκτάσεις που αναδασώνονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ (εκτάρια)
2.11. Ποσοστό της γεωργικής γης και δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης
για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (%)
2.12. Ποσοστό της γεωργικής γης και δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης
για τη πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (%)
2.13. Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης
οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα
(%)
2.14. Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (%)
2.15. Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτων (%)
2.16. Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτων (%)
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2.17. Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη
μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (%)
2.18. Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (ΜWh)
2.19. Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (%)
2.20. Μειωμένες εκπομπές μεθανίου (CH4 %κ.ό.) και υποξειδίου του αζώτου (N2O ppm)
(%)
2.21. Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (NH3 ppm) (%)
2.22. Ποσοστό αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
(%)
2.23. Ποσοστό μεταβολής της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης (%)
2.24. Ποσοστό γεωργικής γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη
των τοπίων (%)
2.25. Αριθμός επενδύσεων στην διαχείριση αποβλήτων (πλήθος)
2.26. Αύξηση της αποδοτικότητας προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα
έργα του ΠΑΑ (% ως προς την κατανάλωση νερού/m2 καλλιέργειας)
2.27. Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη
μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (%)
2.28. Αριθμός έργων καινοτομίας στο περιβάλλον (πλήθος)
2.29. Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 και Π5 (εκ. ευρώ)
3.

Η συγκεντρωτική αποτίμηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον, πραγματοποιείται
διαμέσου μιας εκτενούς αποτύπωσης όλων των μεγεθών που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 8
της ΣΕΠΕ, στο χρονικό στάδιο που θα έχει υλοποιηθεί π.χ. το 80% του προγράμματος, ώστε
να υπάρχει περιθώριο μέτρων αντιστάθμισης ή αναστροφής, εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί
αναγκαίο. Το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαπίστωση
των συγκριτικών μεταβολών που θα έχουν επέλθει στο χρόνο εκπόνησής της, σε σχέση με
τη σημερινή κατάσταση του περιβάλλοντος και τη σύνδεση των μεταβολών που θα
διαπιστωθούν με τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ που θα έχουν ολοκληρωθεί.

Γ.
Για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης
των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο περιβάλλον,
λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες της ΣΕΠΕ που συνοδεύει την κανονιστική πράξη
περιβαλλοντικής έγκρισης του προγράμματος.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ –
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ορισμένα σχέδια και προγράμματα, δηλαδή οργανωμένα σύνολα έργων, δραστηριοτήτων και
παρεμβάσεων είναι δυνατόν να συνοδεύονται, κατά την υλοποίησή τους και αργότερα, από
δυσμενείς μεταβολές στο περιβάλλον. Καθώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές κοινότητες
επαύξησαν το ενδιαφέρον τους για ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και για ανάπτυξη
με αειφορικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση και ο περιορισμός των επιπτώσεων
σε επίπεδο έργων και δραστηριοτήτων δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να προστατεύσουν επιτυχώς
το περιβάλλον. Η αποσπασματικότητα της εστίασης μόνο στο επίπεδο των έργων φαινόταν
καθαρότερα σε ζητήματα αθροιστικών και συνεργιστικών επιπτώσεων, αλλά και στον
μακροπρόθεσμο ορίζοντα της λειτουργίας των έργων, κατά τον οποίο εμφανίζονταν δυσμενείς
για το περιβάλλον τάσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Οι
διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην αναζήτηση μιας μεθόδου που να προλαμβάνει εξαρχής
τέτοιες δυσμενείς καταστάσεις, που τις περισσότερες φορές οφείλονται σε συγκεχυμένο
προγραμματισμό ενός συνόλου έργων και όχι σε ελλιπή σχεδιασμό ή περιβαλλοντικές αβλεψίες
των μεμονωμένων στοιχείων του συνόλου αυτού.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στις αρχικές φάσεις εκπόνησης του σχεδίου ή του προγράμματος
αποτελεί την προσφορότερη τέτοια μέθοδο. Ο επιδιωκόμενος στόχος της είναι η ισότιμη και
ορθολογική συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αρκετά νωρίς στη διαδικασία
σχεδιασμού, ώστε στις αποφάσεις για την τελική μορφή του σχεδίου ή του προγράμματος να
έχει ενσωματωθεί η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.
2.1.1

Το στρατηγικό επίπεδο προγραμματισμού

Για να καταστεί αποτελεσματική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ορισμένα
σχέδια και προγράμματα, θα πρέπει να πραγματοποιείται στο επίπεδο εκείνο που έπεται της
διατύπωσης των κεντρικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται των επιπέδων εξειδίκευσης
και εφαρμογής. Στο επίπεδο αυτό, λαμβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις γενικής φύσεως, οι
οποίες έχουν συνήθως δύο χαρακτηριστικά:
• αφορούν κυρίως σε θέματα στοχεύσεων, προσανατολισμού και οριστικοποίησης του
πλαισίου για τα επόμενα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, παρά σε συγκεκριμένα
ζητήματα σχεδιασμού των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στο
πρόγραμμα,
• ενδεχόμενη ανατροπή ή μεταβολή των αποφάσεων αυτών στο μέλλον, συνοδεύεται από
υψηλό έως δυσβάστακτο κόστος, συνήθως με την έννοια της ανατροπής ολόκληρων
τμημάτων προγραμματισμού ή αυτή της παραίτησης από τη μεγάλη πλειοψηφία των στόχων
του προγράμματος.
Ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα που δίνουν στις αποφάσεις το στρατηγικό
τους χαρακτήρα, και, για το λόγο αυτό, το επίπεδο λήψης τους αποκαλείται «στρατηγικό». Έτσι,
η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιείται σε αυτό το επίπεδο εκπόνησης
του προγράμματος συνήθως ονομάζεται «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση» (ΣΠΕ), παρότι
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στα επίσημα κείμενα θεσμοθέτης των σχετικών διαδικασιών δεν έχει υιοθετηθεί παρόμοια
ορολογία.
2.1.2

Ανάδυση της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης μέσα από την εξέλιξη του
Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου

Για την πληρέστερη κατανόηση των γενικών αρχών της ΣΠΕ, των αναγκών που η διαδικασία αυτή
καλείται να καλύψει και των θεσμικών εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ανάδυση της ΣΠΕ μέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτημένου. Τα σημαντικότερα σημεία αυτής της ανάδυσης παρουσιάζονται στις ενότητες που
ακολουθούν.
2.1.2.1

Η αρχή της πρόληψης

Η αρχή της πρόληψης αντικατέστησε, στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών αρχών, την αρχή
του ρυπαίνοντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μια σειρά λόγων, όπως είναι
• η ευρεία συνειδητοποίηση πληθώρας περιβαλλοντικών προβλημάτων, πολλά των οποίων
έχουν αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα και οι αρχικές τους αιτίες είναι διάσπαρτες, σύνθετες ή
δύσκολο να εντοπισθούν, ώστε να τυγχάνει εφαρμογής η αρχή του ρυπαίνοντος,
• η σημαντική πολλές φορές μείωση της «φέρουσας ικανότητας» των διαφόρων
οικοσυστημάτων,
• οι εκτεταμένες επιδράσεις που προκαλούν ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα και τα προγράμματα
στους παράγοντες και μεταβλητές του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
• η υιοθέτηση σε διεθνές επίπεδο της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.
Με την αρχή της πρόληψης, μετατοπίστηκε το βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας από την
αποκατάσταση, την καταστολή ή την αποτροπή στην πρόληψη.
2.1.2.2

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες

Μέσα στις πρώτες εφαρμογές της αρχής της πρόληψης περιλαμβάνεται η Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ΕΠΕ), η οποία συνίσταται στην
πρόβλεψη και την εκ των προτέρων αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
υλοποίηση και λειτουργία μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα
αποτελέσματα της ΕΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη
δυνατότητα αδειοδότησης των περισσότερων έργων ή δραστηριοτήτων, αλλά και με τις
προϋποθέσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί ο σχεδιασμός τους.
Στο επίπεδο αυτό η ΕΠΕ παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση για τις επιπτώσεις∙ όμως, δεδομένης
της εστίασής της σε μεμονωμένα έργα, δεν παρέχει η δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόληψης.
Η ΕΠΕ πραγματοποιείται για έργα που η πιθανότητα να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον είναι υπαρκτή. Θεωρείται πλέον ενοποιημένο κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού
έργων, που ξεκινά με την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και καταλήγει σε συμμετοχή του
κοινού και σε ενδεχόμενη αναθεώρηση του έργου. Η διαδικασία ΕΠΕ περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες επιστημονικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις ενέργειες για τη
δημοσιοποίηση και την αξιολόγησή τους και τέλος την ένταξή των πορισμάτων της μελέτης, των
διαβουλεύσεων και της αξιολόγησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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Σε επίπεδο ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου, η ΕΠΕ θεσμοθετήθηκε με την Οδηγία
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (OJ L 175/40/5.7.1985) και
επικαιροποιήθηκε με την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 (OJ
L 073/5/14.3.1997). Το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με τις Οδηγίες αυτές
μέσω
• του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α)
• με την κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού Υπουργική Απόφαση
 με α.η.π. 1958 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σεκατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011» (ΦΕΚ
21/Β’/13‐1‐2012).
2.1.2.3

Ανάγκη για ολοκληρωμένη πρόληψη

Η ΕΠΕ αναφέρεται κατ’ εξοχήν στον τρόπο με τον οποίο ένα προτεινόμενο έργο πρέπει να
πραγματοποιηθεί, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ερωτήματα όπως εάν, πού και ποιος τύπος ανάπτυξης πρέπει να επιλεγεί αποτελούν το
αντικείμενο προηγούμενων διαδικασιών πολιτικής. Και συχνά, αυτές οι αποφάσεις εμφανίζονται
με ελάχιστη ή καμία περιβαλλοντική ανάλυση.
Από την εισαγωγή της ΕΠΕ, περίπου 25 έτη πριν, ο κόσμος έχει αλλάξει κατά πολύ. Ο γενικός
στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται ως η νέα πρόκληση και η περιβαλλοντική
ποιότητα συχνά επιδεινώνεται παρά τα θεσμικά και πρακτικά μέτρα σε επίπεδο έργων. Έτσι, τα
τελευταία χρόνια, κατέστη εμφανές ότι η προσέγγιση από έργο σε έργο της ΕΠΕ δεν εξασφαλίζει
επαρκώς την περιβαλλοντική ποιότητα και δεν αρκεί, είτε για να καλύψει έντονα περιβαλλοντικά
προβλήματα που προκύπτουν ως αποτελέσματα προγραμματικών σχεδιασμών, είτε να
αποτελέσει την προληπτική ασπίδα για μεγάλους χρονικούς ορίζοντες. Ειδικά στο ζήτημα της
ανεπαρκούς κάλυψης των προγραμματικών σχεδιασμών, συνειδητοποιήθηκε ότι η διαδικασία
ΕΠΕ εφαρμοζόταν στα τελικά στάδια υλοποίησης και συχνά δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες
πρόληψης των επικείμενων επιπτώσεων παρά μόνο η ανατροπή του προγράμματος∙ τότε όμως
ήταν ήδη αργά. Μετά την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων, έγινε φανερό ότι για την
αποτελεσματική, μακροχρόνια και υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος είναι
αναγκαία η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών διαστάσεων σε ανώτερα επίπεδα της λήψης
αποφάσεων που διαμορφώνουν το πλαίσιο για τις μετέπειτα άδειες σχετικά με την εκτέλεση
έργων, δηλαδή σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
Έτσι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων
εμφανίστηκε γύρω στο 1995 σε διάφορες χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία και διάφορους
οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα, με την ονομασία Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
(ΣΠΕ).
2.1.2.4

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Μετά από ένα σχετικά μεγάλο διάστημα προβληματισμού και ανάγνωσης των διεθνών
εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη διαδικασία της ΣΠΕ, εφαρμόζοντας στην πράξη τις,
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διατυπωμένες σε επίπεδο πολιτικής, δεσμεύσεις για υψηλού επιπέδου προστασία του
περιβάλλοντος.
Με την ώριμη πλέον μορφή της, η ΣΠΕ είναι μια δυναμική διαδικασία και στοχεύει στην
εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της ενσωμάτωσης της
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού
πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική ότι όταν οι αποφάσεις στηρίζονται σε
περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν είναι εξίσου
περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η γενικότερη επέμβαση
στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.
Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την ΕΠΕ αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα προγενέστερο,
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Συντίθεται δηλαδή μια νέα μορφή πολιτικής, ένα ενδυναμωμένο και αποτελεσματικό σύστημα
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, σε στενή πάντοτε σχέση με
τη λειτουργική βιωσιμότητα, και όχι με πολιτικές χαμηλής αποτελεσματικότητας και υψηλού
προστατευτισμού (π.χ. πράσινες πολιτικές και οικολογικές παρεμβάσεις αντίστοιχα).
2.1.3

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ

Οι αρχικές δεσμεύσεις γύρω από το ζήτημα της ΣΠΕ περιλαμβάνονται στην «έκθεση Brundtland»
και στην Agenda 21, ενώ συγκεκριμένες σχετικές αναφορές περιελήφθησαν στην αρχική
Στρατηγική της Λισσαβόνας και διατηρήθηκαν κατά την αναθεώρησή της.
Η ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο επήλθε με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ
«σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (OJ
L 197/30/21.7.2001). Στο κείμενο της Οδηγίας δεν υιοθετείται ο όρος «Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση», παρά μόνο ο – εν πολλοίς ισοδύναμος – όρος της «εκτίμησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα».
Συνοπτικά, η Οδηγία 2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο και ρυθμίζει τη
διεξαγωγή της διαδικασίας ΣΠΕ σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα:
• Ο διπλός στόχος της Οδηγίας ΣΠΕ είναι
 η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και
 η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση σχεδίων και
προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.
• Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι:
 η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής μελέτης εκτίμησης
των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο σχέδιο ή πρόγραμμα,
 η διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη,
 η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και διαβούλευσης
στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος,
 η παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή
προγράμματος.
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Το κείμενο της Οδηγίας ΣΠΕ παρέχει, κατά κοινή ομολογία, σημαντική ελευθερία στην ερμηνεία
του, πολλή περισσότερη από την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και σαφώς μεγαλύτερη
από αυτό της Οδηγίας ΕΠΕ. Βέβαια, το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τα δεδομένα ότι:
• η ποικιλία των σχεδίων και προγραμμάτων που χρειάζεται να υποβληθούν σε ΣΠΕ
χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών –
μελών,
• όμοια μεγάλο εύρος έχει διαμορφωθεί και στην ποικιλία των μηχανισμών εκπόνησης σχεδίων
και προγραμμάτων.
Η παροχή σημαντικού εύρους ελευθερίας για την ερμηνεία της Οδηγίας ΣΠΕ, δικαιολογείται
επίσης από την εννοιολογική ευρύτητα των θεμάτων που ρυθμίζει. Για παράδειγμα, σε αντίθεση
με τον όρο «έργο» που διακρίνεται από επαρκή σαφήνεια, οι όροι «σχέδιο» και «πρόγραμμα»
δεν έχουν παγιωμένη εννοιολογική οριοθέτηση, με αποτέλεσμα τα θεωρούμενα ως
«προγράμματα» σε ένα κράτος – μέλος να μοιάζουν με τις «πολιτικές» ενός άλλου. Πάντως, το
συνηθέστερο – πρακτικά και βιβλιογραφικά – περιεχόμενο των όρων αυτών, σε αντιδιαστολή με
τον όρο «πολιτική» είναι το εξής:
«Πολιτική:

έμπνευση και καθοδήγηση για δράση.

Σχέδιο:

ένα σύνολο συντονισμένων και χρονοθετημένων στόχων για την υλοποίηση της
πολιτικής.

Πρόγραμμα:

ένα οργανωμένο σύνολο έργων σε ένα συγκεκριμένο τομέα.»

Η Οδηγία ΣΠΕ δεν διευκρινίζει ρητά την έννοια των σχεδίων και προγραμμάτων αλλά καθορίζει
δύο ιδιότητές τους που τα ξεχωρίζουν από παρεμφερή σύνολα στόχων και ομάδων έργων. Οι
ιδιότητες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι παρούσες αθροιστικά, είναι:
• η οργανωμένη εκπόνηση και έγκριση, δηλαδή η ιδιότητα της εκπόνησης ή και έγκρισης από
μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή της εκπόνησης από μια αρχή και της
έγκρισης μέσω νομοθετικής διαδικασίας,
• η εκ των προτέρων απαίτηση του σχεδιασμού, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων.
Το σημείο της Οδηγίας ΣΠΕ με τη χαρακτηριστικά μεγαλύτερη ελευθερία ερμηνείας είναι το
πεδίο εφαρμογής, δηλαδή ο καθορισμός του είδους και του μεγέθους των σχεδίων και
προγραμμάτων που θα πρέπει να υποβληθούν σε ΣΠΕ. Σε αντίθεση με την Οδηγία ΕΠΕ, στην
οποία προβλέπονταν αναλυτικά τα έργα και οι δραστηριότητες που απαιτούνται να υποβληθούν
σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Οδηγία ΣΠΕ ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα,
καθορίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να διακρίνουν ένα σχέδιο ή
πρόγραμμα, ή τις τροποποιήσεις τους, για να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι
• ο τομέας του σχεδίου ή προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας ή περισσότεροι από
τους τομείς γεωργίας, δασοπονίας, αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης
υγρών αποβλήτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων,
τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομίας και χωροταξίας ή χρήσης γης
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• ο καθορισμός, από το σχέδιο ή πρόγραμμα, του πλαισίου για μελλοντικές άδειες έργων που
απαιτούν ΕΠΕ,
• οι σημαντικές ενδεχόμενες συνέπειές τους σε περιοχές που προστατεύονται για το φυσικό
τους περιβάλλον.
Πέραν των ιδιοτήτων αυτών, επαφίεται στα κράτη – μέλη η τελική απόφαση για τον καθορισμό
συγκεκριμένων ειδών ή ομάδων σχεδίων και προγραμμάτων για τα οποία απαιτείται ΣΠΕ.
Σε αντιδιαστολή με την ελευθερία του ορισμού του πεδίου εφαρμογής, η Οδηγία ΣΠΕ είναι πολύ
σαφής ως προς την τελική της επιδίωξη, την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της
περιβαλλοντικής εκτίμησης και διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή
προγράμματος.
2.1.4

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006

Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με την Οδηγία ΣΠΕ μέσω της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την «εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006), η οποία για λόγους συντομίας
αναφέρεται ως ΚΥΑ‐ΣΠΕ εφεξής. Πρόκειται για μια πιστή μεταφορά της Οδηγίας ΣΠΕ στα μέτρα
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, στην οποία τηρείται τόσο ο
διπλός στόχος όσο και τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας. Τα νέα, ειδικότερα στοιχεία της
ΚΥΑ‐ΣΠΕ σε σχέση με την Οδηγία είναι:
• ο σαφέστερος καθορισμός του πεδίου εφαρμογής, στο οποίο εντάσσονται συγκεκριμένα
είδη σχεδίων και προγραμμάτων, όπως Επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και άλλα σχέδια και προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ειδικά ή Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης, καθώς και σημαντικός αριθμός άλλων συγκεκριμένων ειδών σχεδίων και
προγραμμάτων,
• η θέσπιση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται εάν για ένα
σχέδιο ή πρόγραμμα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ,
• η ρύθμιση του τρόπου διαβούλεσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά,
• ο καθορισμός των απαιτήσεων από την περιβαλλοντική μελέτη, για την οποία εισάγεται ο
όρος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» ή «Στρατηγική Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ).
Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ‐ΣΠΕ ορίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να
διαθέτει η ΣΕΠΕ:
• Στη ΣΕΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές
επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς
και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των
στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος.
• Η ΣΕΠΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση
των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του
σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους
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εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή του προγράμματος,
το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε
να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους.
Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών, το περιεχόμενο της ΣΕΠΕ καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ
της ΚΥΑ‐ΣΠΕ, οι προδιαγραφές του οποίου τηρούνται πλήρως στην παρούσα μελέτη.

2.2

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) εκπονείται στο πλαίσιο
της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που προβλέπει το άρθρο 7 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την «εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006).
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007‐
2013» Δ/νση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ, ανέθεσε στην ένωση: « ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΝVIROPLAN A.E.» την εκπόνηση της μελέτης «Εκ των προτέρων
αξιολόγηση και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση για την προγραμματική περίοδο 2014‐
2020», με σύμβαση που υπεγράφη την 6η Μαρτίου 2014.
Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή:
1.

Αρχή Σχεδιασμού (Αναθέτουσα Αρχή) είναι η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007‐
2013»
που εδρεύει στη διεύθυνση
Λεωφόρος Αθηνών 58. 10441, Αθήνα

2.

Ανάδοχος της μελέτης είναι η ένωση
ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
– ΕΝVIROPLAN A.E.
με έδρα στη διεύθυνση
Αριστοτέλους 11‐15, 10432, Αθήνα

Σύμφωνα με την σύμβαση, η ΣΕΠΕ υποβάλλεται σε τρία (3) ξεχωριστά παραδοτέα:
Στο 1ο Παραδοτέο, περιλαμβάνονται:
• η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος
• η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της SWOT ανάλυσης και των αναγκών σε σχέση με το
περιβάλλον
• η εκτίμηση των στόχων, των προτεραιοτήτων και της στρατηγικής του Προγράμματος σε
σχέση με το περιβάλλον
• το πλάνο διαβουλεύσεων.
Στο 2ο Παραδοτέο, περιλαμβάνονται:
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• η εκτίμηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον, των προτεινόμενων
μέτρων και δράσεων του Προγράμματος, μεμονωμένα και αθροιστικά και ειδικότερα:
-

καθορίζει, περιγράφει και αναλύει τις πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από την εφαρμογή του Προγράμματος όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, στη χλωρίδα,
στην πανίδα, στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα και στο κλίμα, στον πληθυσμό, στην
ανθρώπινη υγεία, στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, στην πολιτιστική κληρονομία
(αρχιτεκτονική, αρχαιολογική), στο τοπίο

-

καθορίζει, περιγράφει και αναλύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους

-

προτείνει βέλτιστες πρακτικές των Μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την
εξουδετέρωση τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του
Προγράμματος.

• η ανάλυση και η τεκμηρίωση εναλλακτικών σεναρίων διαμόρφωσης του Προγράμματος,
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,
συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου της εξέλιξης του περιβάλλοντος χωρίς την
εφαρμογή του Προγράμματος.
• η εξέταση σε γενικές γραμμές, της σχέσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με άλλα
προγράμματα (π.χ. προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων, εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα,
διαχειριστικά σχέδια, χωροταξικά κ.λπ.)
• η εξέταση επιπτώσεων σε περιοχές που υπόκεινται σε αναγνωρισμένο καθεστώς προστασίας,
σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο.
• η εξέταση τις μεθόδους παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
εφαρμογή του Προγράμματος
• η εκτίμηση του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
• η εξέταση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών δεικτών εάν είναι κατάλληλοι και μετρήσιμοι
και η πρόταση ενδεχομένων πρόσθετων δεικτών.
• στην περίπτωση που στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικά υπό – Προγράμματα θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί ομοίως η ανάλυση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και γι΄αυτά.
Στο 3ο Παραδοτέο, θα ενσωματωθούν τυχόν συστάσεις της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ που είναι η αρμόδια
υπηρεσία για την έγκριση της ΣΕΠΕ, καθώς και τα αποτελέσματα διαβουλεύσεων.
H παρούσα αποτελεί το 2ο παραδοτέο της ΣΜΠΕ, μετά την από 07/04/2014 υποβολή του 1ου
παραδοτέου της ΣΜΠΕ και της από 15/05/2014 Αναθεωρημένης έκδοσής του.
Το συντονισμό για την σύνταξη της παρούσας μελέτης ΣΕΠΕ είχε το γραφείο μελετών
«ENVIROPLAN A.E.» με την ακόλουθη ομάδα μελέτης.
1.

ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Περιβαλλοντολόγος και Γεωπόνος,
M.Sc. in Environmental Management
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2.

ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

3.

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

4.

ΠΑΣΧΑΛΗ‐ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

5.

ΚIΚΑΪΡΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ,
Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Αιγαίου

6.

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Περιβαλλοντολόγος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

7.

ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΡΤΕΜΗ,
Γεωλόγος, Ε.Κ.Π.Α.

8.

ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γεωλόγος Ε.Κ.Π.Α.

9.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
Τοπογράφος Μηχανικός, Τ.Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ‐3

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αναπτυξιακή στόχευση για την αγροτική ανάπτυξη, την περίοδο 2014‐2020, βασίζεται και
εξυπηρετεί το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό πρότυπο που αποτυπώνεται στο Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης 2014‐2020, τις προτεραιότητες και τους στόχους του δεύτερου Πυλώνα της νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη και αυτές του πρώτου Πυλώνα, τις προτεραιότητες του
Προγράμματος Προσαρμογής που ενσωματώνουν και τις συστάσεις του Συμβουλίου για το
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
Βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014 ‐2020 αποτελούν η οικονομική και
περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού στοιχείου της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή.
Βάσει των ανωτέρω το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη, είναι «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και
βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου» με βασικό όχημα την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και την ανάδειξη του πολυλειτουργικού
χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών. Η επίτευξη του οράματος για την ολοκληρωμένη
ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου, συμβάλλει και στους τρείς
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, μέσω των τριών ενωσιακών στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η στρατηγική
διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους, που στοχεύουν
στην άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής
κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα για την
δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη του οράματος είναι οι ακόλουθοι:
•

Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο‐διατροφικό σύστημα

•

Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών

Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:
3.1.1

Μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο‐διατροφικό σύστημα

Μέσω του παρόντος στρατηγικού στόχου επιδιώκεται ένα διττό αποτέλεσμα. Αφενός η
ενδυνάμωση της σχέσης του αγροτικού τομέα με αυτόν της μεταποίησης/τυποποίησης των
αγροτικών προϊόντων και των καταναλωτών, έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας
ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος, αφετέρου η αειφορία ενός
τέτοιου συστήματος. Ο παρόν στρατηγικός στόχος διαρθρώνεται σε δύο κύριες επενδυτικές
προτεραιότητες:
3.1.1.1

Δημιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος, μέσω της
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας ή/και διατήρησης
βιώσιμων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο

Η πρώτη επενδυτική προτεραιότητα εξυπηρετεί τις τρείς πρώτες ανάγκες και αντιστοιχίζεται με
τις τρείς πρώτες Ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τις αναλογούσες σε αυτές επτά περιοχές
εστίασης. Οι παρεμβάσεις μέσω του ΠΑΑ 2014‐2020 αφορούν στις εισροές στα διάφορα επίπεδα
του συστήματος (ανθρώπινο δυναμικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία), στις διαδικασίες
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και στις εκροές (τελικό προϊόν), του αγρο‐διατροφικού συστήματος. Η παρούσα επενδυτική
επιλογή επιτυγχάνεται μέσα από τρεις αλληλένδετους ειδικούς στόχους:
3.1.1.1.1

Ανταγωνιστική παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Αφορά στην προτεραιότητα 2 (περιοχή εστίασης 2Α) και προτεραιότητα 1 (περιοχές εστίασης
1Α,1Β ,1Γ). Η ανάλυση ΠΑΕΑ δίνει κατεύθυνση για τα προϊόντα που θα πρέπει ιεραρχικά να
στοχευθούν στα:
o

Αγρο‐διατροφικά προϊόντα με εξαγωγικό χαρακτήρα και θετικές επιπτώσεις στο
εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων,

o

Αγρο‐διατροφικά προϊόντα που έως σήμερα διαμορφώνουν αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο
των αγροτικών προϊόντων (κτηνοτροφικά προϊόντα κυρίως βόειο και χοιρινό κρέας
καθώς και αγελαδινό γάλα, ζωοτροφές).

o

Τοπικά προϊόντα ποιότητας με μικρό όγκο παραγωγής και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που
προορίζονται είτε για εσωτερική κατανάλωση, είτε για εξαγωγή σε στοχευμένες μικρές ή
ειδικές καταναλωτικές αγορές (niche markets).

o

Βασικά αγροτικά και αγρο‐διατροφικά προϊόντα. Αφορά κυρίως προϊόντα τα οποία
παράγονται σε μεγάλη κλίμακα, κυρίως στις πεδινές αγροτικές περιοχές και
χρησιμοποιούνται‐καταναλώνονται ευρέως στην εγχώρια ή διεθνή αγορά.

3.1.1.1.2

Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Αφορά στην προτεραιότητα 2 (περιοχή εστίασης 2Β) και προτεραιότητα 1 (περιοχές εστίασης
1Α,1Β,1Γ). Ο παρόν ειδικός στόχος σχετίζεται (α) με την πληθυσμιακή ανανέωση των
απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, την προσέλκυση νέων ανθρώπων και τη διαμόρφωση
ενός ευνοϊκού πλαισίου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές
περιοχές, με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, (β) την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και την συμβουλευτική υποστήριξη των απασχολούμενων
στην πρωτογενή τομέα.
3.1.1.1.3

Ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των αγρο‐διατροφικών προϊόντων

Αφορά στην προτεραιότητα 3 (περιοχή εστίασης 3Α) και προτεραιότητα 1 περιοχές εστίασης
1Α,1Β,1Γ). Ο παρόν ειδικός στόχος σχετίζεται με την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της
θέσης του παραγωγού στην εφοδιαστική αλυσίδα, τη στροφή στην παραγωγή προϊόντων υψηλής
προστιθέμενης αξίας με σημαντικά χαμηλότερο περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα. Η
προώθηση αλλά και η διαδικασία ορθής υιοθέτησης των κατάλληλων καινοτόμων λύσεων που
έχουν παραχθεί από άλλους, όπως και η διαμεσολάβηση στην υιοθέτηση της καινοτομίας, η
απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά που απαιτεί την ισχυροποίηση της
διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών και των μεταποιητών θα συμβάλλουν στην
απόκτηση ικανοποιητικού εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι η παραγωγή πιστοποιημένων και βιολογικών προϊόντων καθώς και προϊόντων
με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξάνει την προστιθέμενη αξία αυτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα
και την ανταγωνιστικότητα.
Η μεταστροφή σε μία οικονομία της γνώσης διαχέεται εγκάρσια σε όλους τους στρατηγικούς
στόχους και τις επενδυτικές επιλογές του προγράμματος, όπως στο περιβάλλον, στην κλιματική
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αλλαγή, στην τοπική ανάπτυξη, κ.λπ., εγγράφεται όμως σε αυτή την επενδυτική επιλογή για να
σηματοδοτήσει τη βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτομία και οι συμβουλευτικές
υπηρεσίες στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος.
3.1.1.2

Προαγωγή της αειφορίας του αγρο‐διατροφικού συστήματος και των αγροτικών
περιοχών, ήτοι ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος
και του κλίματος στην ύπαιθρο

Η δεύτερη επενδυτική προτεραιότητα εξυπηρετεί τις επόμενες τρείς ανάγκες και αντιστοιχίζεται
με την τέταρτη και πέμπτη Ευρωπαϊκή Προτεραιότητα και τις αναλογούσες σε αυτές οκτώ
περιοχές εστίασης. Αφορά κυρίως παρεμβάσεις στους φυσικούς πόρους, στο περιβάλλον και
στη διατήρηση των ορίων πέραν των οποίων το σύστημα γίνεται ασταθές. Η δεύτερη
προτεραιότητα περιλαμβάνει και την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των δασικών
συστημάτων.
Για να επιτευχθεί η αειφορία του αγρο‐διατροφικού συστήματος αλλά και η αειφόρος ανάπτυξη
των αγροτικών περιοχών, το ΠΑΑ 2014‐2020 θα παρέμβει, στο σύνολο των αγροτικών περιοχών,
έτσι ώστε να:
•

Προαχθεί η αποδοτική χρήση, στο διηνεκές και η διατήρηση των πόρων της γεωργίας
(φυσικοί, γενετικοί, κ.λπ.).

•

Διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από το αγρο‐
διατροφικό σύστημα και να προωθηθεί η ευζωία του ζωικού κεφαλαίου.

•

Ενσωματωθούν οι αρχές της «βιοοικονομίας» στις αγροτικές περιοχές.

•

Μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα διάφορα υποσυστήματα του
αγρο‐διατροφικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αγροτικών περιοχών.

•

Προσαρμοστούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το αγρο‐διατροφικό σύστημα αλλά
και τα λοιπά οικοσυστήματα των αγροτικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή.

Σημαντική είναι και η ενσωμάτωση και χρήση της κατάρτισης της έρευνας και της καινοτομίας
για την προστασία του περιβάλλοντος, το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Η επενδυτική αυτή επιλογή επιτυγχάνεται μέσα από δύο αλληλένδετους ειδικούς
στόχους:
3.1.1.2.1

Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στη γεωργία
και δασοπονία

Αφορά στην προτεραιότητα 4 (περιοχή εστίασης 4Α,4Β,4Γ και στην προτεραιότητα 5 (περιοχή
εστίασης 5Α). Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και
κυρίως όσον αφορά στα ύδατα, θα γίνει με βάση τις ανάγκες των διαχειριστικών σχεδίων των
λεκανών απορροής και των περιοχών Natura 2000. Έτσι θα επιτευχθεί η πλέον στοχευμένη και
όσο το δυνατό συλλογική παρέμβαση. Σε λεκάνες απορροής, όπου το πρόβλημα εστιάζεται στην
απόληψη και χρήση νερού, το σχέδιο διαχείρισης δύναται να περιλαμβάνει εμπλουτισμό και
συγκράτηση νερού με αναδασώσεις, προστασία δασών, διευθετήσεις χειμάρρων και
ολοκληρωμένη διαχείριση βοσκοτόπων, συντήρηση δικτύων άρδευσης και στράγγισης,
επενδύσεις αποδοτικής χρήσης του νερού στην εκμετάλλευση και υιοθέτηση ανθεκτικών στη
ξηρασία καλλιεργειών. Σε περιοχές Natura 2000, κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, θα δοθεί
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έμφαση στη βιολογική γεωργία, κ.λπ. Στον ίδιο στόχο εντάσσονται και ενέργειες για την
προστασία‐διάσωση των εγχωρίων φυλών και ποικιλιών, στα πλαίσια της βιοποικιλότητας.
3.1.1.2.2

Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Αφορά στην προτεραιότητα 5 (περιοχές εστίασης 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε). Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα
δάση αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή
και επηρεάζονται από αυτή και για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα
προσμετρούνται στον παρόντα στρατηγικό στόχο. Τα δασικά οικοσυστήματα (δάση και δασικές
εκτάσεις) έχουν πολλαπλές λειτουργίες και παρέχουν πολλές υπηρεσίες που είναι ουσιαστικές
για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων. Η
κλιματική αλλαγή θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων,
ακόμη και την ίδια την ύπαρξή τους. Η έννοια της «βιώσιμης διαχείρισης» επιτρέπει τη
συμφιλίωση της παραγωγής με την προστασία των δασών, με σκοπό την εξασφάλιση της
συνέχισης των λειτουργιών τους (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) και μάλιστα
χωρίς να διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων των μελλοντικών γενεών. Το αγρο‐
διατροφικό σύστημα δεν είναι μόνο αποδέκτης των δασοκομικών παρεμβάσεων (προστασία
εδαφικών πόρων και νερού) αλλά η δραστηριότητα του συστήματος επηρεάζει με τη σειρά της
τα πεδινά δάση και κυρίως τα περιαστικά δάση, τα παραποτάμια δάση και τις δασικές εκτάσεις
σε εκβολές περιοχών Ramsar ή/και παραθαλάσσιες περιοχές που έχουν σημαντική συνεισφορά
στα ενδιαιτήματα κα τη βιοποικιλότητα. Συγχρόνως, υπάρχει και η περιβαλλοντική‐παραγωγική
διάσταση της σχέσης δασών και γεωργίας είτε με συνδυασμό μεταξύ τους, είτε με την
υποστήριξη των εκτατικών συστημάτων ζωικής παραγωγής σε δασικές εκτάσεις (δάση, δασικά
διάκενα, λιβαδικές εκτάσεις, κ.λπ.). Ιδιαίτερα για την ελληνική δασοπονία, σημαντική είναι η
αύξηση της έκτασης των δασών και δασικών εκτάσεων, προκειμένου να διατηρηθούν αλλά και
να αυξηθούν τα αποθέματα άνθρακα ώστε να μετριαστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Με την παρούσα στρατηγική ενοποιείται η αντιμετώπιση μεμονωμένων περιοχών και
περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε χωροταξικά ενιαίες μονάδες αυξάνοντας τη συνέργεια
ανάμεσα στις οδηγίες της ΕΕ όπως, η οδηγία για τα νερά (διαχειριστικά σχέδια λεκανών
απορροής ποταμών), η οδηγία για τα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα (διαχειριστικά σχέδια
περιοχών Natura 2000), και οι οδηγίες για τις νιτρικά ευαίσθητες περιοχές και την ορνιθοπανίδα
(πουλιά). Στο πλαίσιο της ενιαίας αντιμετώπισης για την παραγωγή και διαχείριση ανανεώσιμης
ενέργειας, το ΠΑΑ 2014‐2020 παρεμβαίνει με δράσεις κυρίως στη σταβλισμένη κτηνοτροφία και
τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες (οι δύο πλέον ενεργοβόρες γεωργικές δραστηριότητες). Η
κλιματική αλλαγή θα έχει σημαντική επίπτωση, στο διαθέσιμο για άρδευση νερό, γεγονός που
μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε με ενέργειες εξοικονόμησης νερού και μείωσης της χρήσης του
(εκτός και εντός εκμετάλλευσης), είτε με ενέργειες μεταβολής των καλλιεργητικών πρακτικών.
3.1.2

Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών

Η έννοια της Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ανάπτυξης των
αγροτικών περιοχών, καθώς η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους αφενός συμβάλλει και
επηρεάζεται άμεσα από τη βιωσιμότητα του αγρο‐διατροφικού συστήματος που εδράζεται εκεί,
αφετέρου και κυριότερα, ενσωματώνει την χωρική πολυτομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση
αποσκοπώντας στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής και του ενδογενούς αναπτυξιακού
δυναμικού των περιοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής σχετικών τοπικών
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προγραμμάτων Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων
(CLLD).
Η επίτευξη του δεύτερου στρατηγικού στόχου συντελείται μέσα από μία (1) επενδυτική
προτεραιότητα όπως περιγράφεται παρακάτω, η οποία εξειδικεύεται σε τρεις (3) επιμέρους
ειδικούς στόχους. Μέσω του Στρατηγικού στόχου καλύπτονται η έβδομη και όγδοη ανάγκη ενώ
αντιστοιχίζεται με την 6η Προτεραιότητα της Ένωσης και τις τρείς περιοχές εστίασης που αυτή
περιλαμβάνει.
3.1.2.1

Δημιουργία Βιώσιμων και Πολυ‐λειτουργικών Αγροτικών περιοχών

Οι αγροτικές περιοχές είναι πολύ‐λειτουργικές παρέχοντας α) ποικίλα αγροτικά προϊόντα, τα
οποία καταναλώνονται τόσο σε αυτές όσο και στις αστικές περιοχές, β) δημόσια αγαθά όπως τα
αγροτικά και δασικά τοπία, τα φυσικά και δασικά οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα στις
καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι φυσικοί πόροι όπως το νερό και τα εδάφη, η προστασία του
περιβάλλοντος, κ.λπ., γ) αναψυχή και τουρισμό, δ) χώρους κατοικίας, ε) οικονομικές
δραστηριότητες έντασης γνώσεων και εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται σύνθετες και
αλληλεπιδρώσες σχέσεις μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, με τις δεύτερες να ασκούν
ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις στις αγροτικές περιοχές αλλά και να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη
βιωσιμότητα των αγροτικών κοινωνιών. Στόχος είναι, μέσω των παρεμβάσεων για την
αντιμετώπιση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις αγροτικές περιοχές (π.χ. πρόσβαση
σε πόρους και πληροφορίες, αντιμετώπιση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού), να αυξηθούν
η ελκυστικότητα και η πολύ‐λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών και οι κάτοικοι της
υπαίθρου να αποτελέσουν ένα «δυναμικό κομμάτι» της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας,
συνεισφέροντας στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και βελτιώνοντας την
ποιότητα ζωής και διακυβέρνησης για τις ίδιες. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επενδυτική επιλογή
αναπτύσσεται μέσω τριών αλληλοσυμπληρούμενων ειδικών στόχων:
3.1.2.1.1

Παροχή βασικών υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στις περιοχές της υπαίθρου

Η δημιουργία βιώσιμων περιοχών στην ύπαιθρο προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχής
βασικών υπηρεσιών (κοινωνικές υπηρεσίες, πρόσβαση σε δημόσια αγαθά, βελτίωση μέσων
επικοινωνίας) και ποιότητας ζωής (αναψυχή, ελάχιστη όχληση, δομημένο περιβάλλον,
πολιτισμό, κ.λπ.), που συνεπάγεται την εξασφάλιση των σχετικών υποδομών και κυρίως όσων
σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΤΠΕ (ευρυζωνικά δίκτυα).
3.1.2.1.2

Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις
περιοχές της υπαίθρου

Θα υποστηριχθούν ενέργειες (ενίσχυση ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και κεφάλαιο
κίνησης για τις νέες επιχειρήσεις) για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της υπαίθρου και τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
3.1.2.1.3

Ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές

Τόσο η παρούσα οικονομική κρίση όσο και ο απομονωτισμός (φυσικός, κοινωνικός) θέτουν ως
βασική κατεύθυνση την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού των κοινωνιών της υπαίθρου μέσω
δράσεων ενίσχυσης σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολέμηση της φτώχειας,
μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και βασικών υπηρεσιών, ειδικά για ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού της υπαίθρου (γυναίκες, νέοι, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
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Σε σχέση με την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και ιστού στις αγροτικές περιοχές, μεγάλο
ρόλο παίζει η συμπληρωματικότητα των δράσεων με δράσεις του ΕΚΤ (π.χ. κοινωνική ένταξη,
κοινωνική επιχειρηματικότητα).
Η Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)/LEADER, αποτελεί διακριτή
προσέγγιση, η οποία καλείται να υποστηρίξει κατεξοχήν δράσεις του παρόντος Στρατηγικού
Στόχου, σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη πολύ‐λειτουργικότητα των αγροτικών περιοχών, ως
προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω».

3.2

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ & ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3.2.1

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα δέσμη μέτρων της ΚΓΠ 2014‐2020 διατηρεί τους δύο πυλώνες, αλλά αυξάνει τους δεσμούς
μεταξύ τους, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση
στην στήριξη της πολιτικής. Ειδικότερα, εισάγει μια νέα αρχιτεκτονική για τις άμεσες ενισχύσεις
που είναι καλύτερα στοχοθετημένη, πιο δίκαιη και πιο οικολογική, καθώς και ένα βελτιωμένο
δίκτυ ασφάλειας και ενισχυμένη αγροτική ανάπτυξη. Η νέα πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΓΠ
αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, στην προώθηση της
καινοτομίας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη στήριξη της απασχόλησης και
της ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η νέα ΚΓΠ περιέχει ένα
πιο «πράσινο» και πιο δίκαια κατανεμημένο πρώτο πυλώνα, και έναν δεύτερο πυλώνα ο οποίος
θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, στην κλιματική
αλλαγή και στο περιβάλλον.
3.2.1.1

Συνολική εικόνα

Όσον αφορά τους μηχανισμούς άμεσης στήριξης, υπάρχει μεταστροφή από την «πλήρη
αποσύνδεση» στην «στοχοθέτηση». Το σύστημα αποσύνδεσης των γεωργικών ενισχύσεων και
της παροχής γενικής στήριξης των εισοδημάτων, το οποίο ξεκίνησε το 2003, θα παραδώσει τη
σκυτάλη σε σύστημα με το οποίο κάθε συνιστώσα συνδέεται με ειδικούς στόχους ή λειτουργίες,
και οι περίοδοι ιστορικών αναφορών δεν θα διαδραματίζουν πλέον ρόλο, εκτός από ορισμένες
περιπτώσεις σε μερικά κράτη μέλη. Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης αντικαθίσταται από ένα
πολυλειτουργικό σύστημα ενισχύσεων, με επτά συνιστώσες:
• μια βασική ενίσχυση ανά εκτάριο, το επίπεδο της οποίας πρέπει να εναρμονισθεί σύμφωνα
με εθνικά ή περιφερειακά οικονομικά ή διοικητικά κριτήρια και η οποία υπόκειται σε μια
διαδικασία σύγκλισης·
• μια συνιστώσα «οικολογικής μέριμνας», υπό μορφή συμπληρωματικής στήριξης ως
αποζημίωση για τις δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή περιβαλλοντικών δημόσιων
αγαθών τα οποία δεν αμείβονται από την αγορά·
• μια συμπληρωματική ενίσχυση στους νέους γεωργούς επί 5 έτη·
• μια αναδιανεμητική ενίσχυση με την οποία οι γεωργοί μπορούν να λάβουν πρόσθετη στήριξη
για τα πρώτα εκτάριά τους·
• μια πρόσθετη στήριξη των εισοδημάτων σε περιοχές με συγκεκριμένους φυσικούς
περιορισμούς·
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• συνδεδεμένη στήριξη για την παραγωγή υπέρ ορισμένων περιοχών ή τύπων καλλιεργειών για
οικονομικούς και/ή κοινωνικούς λόγους·
• απλοποιημένο σύστημα διαθέσιμο στους μικροκαλλιεργητές, με ενισχύσεις έως 1.250 ευρώ.
Οι τρεις πρώτες συνιστώσες θα είναι υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη και οι τέσσερις τελευταίες
προαιρετικές. Τα κράτη μέλη θα διαθέσουν το 30% των εθνικών τους κονδυλίων για τις άμεσες
ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας «οικολογικής μέριμνας». Το υπόλοιπο 70% θα
διατεθεί για την συνιστώσα βασικής ενίσχυσης, αφού αφαιρεθούν όλα τα ποσά που
δεσμεύονται για τα εθνικά αποθέματα δικαιωμάτων (υποχρεωτικά μέχρι 3% των εθνικών
κονδυλίων) καθώς και για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις με τη μορφή αναδιανεμητικών
πληρωμών (μέχρι 30%), υπέρ των νέων γεωργών (υποχρεωτικά μέχρι 2%), μειονεκτικών
περιοχών (μέχρι 5%) ή ενισχύσεων συνδεδεμένων με την παραγωγή (μέχρι 15%). Οι νέες βασικές
ενισχύσεις ανά εκτάριο προορίζονται μόνο για τους ενεργούς γεωργούς (οι οποίοι ορίζονται με
βάση «αρνητικό κατάλογο» που πρέπει να συντάξει κάθε κράτος). Μέχρι το 2020, οι ενισχύσεις
αυτές θα υπόκεινται επίσης σε μερική διαδικασία σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς να
εξαλείφονται εντελώς οι διαφορές στο σύνολο της ΕΕ (αντικατοπτρίζοντας τα διαφορετικά
εθνικά κονδύλια και τις επιλέξιμες περιοχές που κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος το 2015).
3.2.1.2
3.2.1.2.1

Μέτρα
To καθεστώς βασικής ενίσχυσης: Μέθοδοι εφαρμογής

Τα κράτη μέλη θα διαθέσουν το 70% του εθνικού κονδυλίου τους για τις άμεσες ενισχύσεις στο
νέο Καθεστώς βασικής ενίσχυσης, μετά την αφαίρεση ποσών που δεσμεύθηκαν για
συμπληρωματικές ενισχύσεις υπέρ των γεωργών νεαρής ηλικίας και για άλλες επιλογές όπως
συμπληρωματικές ενισχύσεις στις μειονεκτικές περιοχές, το καθεστώς μικροκαλλιεργητών, την
αναδιανεμητική ενίσχυση και τις «συνδεδεμένες» ενισχύσεις. Για την ΕΕ των 12, η ημερομηνία
λήξης του απλούστερου, εφόσον είναι κατ' αποκοπή, καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής
ενίσχυσης θα παραταθεί έως το 2020. Σχετικά με την εσωτερική σύγκλιση, εκείνα τα κράτη μέλη
που διατηρούν επί του παρόντος επιδοτήσεις με βάση ιστορικές αναφορές πρέπει να κινηθούν
προς πιο παρεμφερή επίπεδα ενισχύσεων ανά εκτάριο. Για να το πράξουν έχουν διάφορες
επιλογές: μπορούν να υιοθετήσουν μια εθνική ή περιφερειακή προσέγγιση (που βασίζεται σε
διοικητικά ή αγρονομικά κριτήρια), να επιτύχουν ένα περιφερειακό/εθνικό ποσοστό έως το
2019, ή να μεριμνήσουν ώστε οι εκμεταλλεύσεις εκείνες που λαμβάνουν λιγότερο από το 90%
του περιφερειακού/εθνικού μέσου όρου θα έχουν σταδιακή αύξηση των ενισχύσεων, με την
πρόσθετη εγγύηση ότι κάθε γεωργός θα φθάσει να λαμβάνει μια ελάχιστη ενίσχυση της τάξης
του 60% του εθνικού/περιφερειακού μέσου όρου έως το 2019. Τα διαθέσιμα ποσά στους
γεωργούς οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερα από το περιφερειακό/εθνικό μέσο όρο
προσαρμόζονται ανάλογα, με δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίσουν τυχόν «απώλειες»
στο 30%.
Τα κράτη μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την αναδιανεμητική ενίσχυση για
τα πρώτα εκτάρια με την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως το 30% του εθνικού
κονδυλίου και να το αναδιανείμουν σε γεωργούς για τα πρώτα 30 εκτάριά τους (ή έως το μέσο
μέγεθος της εκμετάλλευσης εάν είναι μεγαλύτερη από 30 εκτάρια). Αυτό θα έχει μεγάλο
αναδιανεμητικό αποτέλεσμα. Μια άλλη δυνατότητα είναι να εφαρμοσθεί ανώτατη ενίσχυση ανά
εκτάριο.
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Καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανανέωση των γενεών, η βασική ενίσχυση που παρέχεται σε
γεωργούς ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, νεοεισερχόμενους στον τομέα ή σε εκμεταλλεύσεις
που δημιουργήθηκαν κατά τα προηγούμενα πέντε έτη, θα πρέπει να συμπληρωθεί με πρόσθετη
ενίσχυση έως το 25% της αξίας των δικαιωμάτων για τα πρώτα πέντε έτη εγκατάστασης. Αυτή θα
χρηματοδοτηθεί με το 2% το πολύ του εθνικού κονδυλίου και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα
κράτη μέλη. Αυτό το μέτρο προστίθεται σε άλλα διαθέσιμα μέτρα για γεωργούς νεαρής ηλικίας
στα πλαίσια των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
3.2.1.2.3

Οικολογική μέριμνα

Παράλληλα με το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης,
κάθε εκμετάλλευση θα λάβει ενίσχυση ανά εκτάριο για την τήρηση ορισμένων γεωργικών
πρακτικών που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν
το 30% του εθνικού τους κονδυλίου για να την καταβάλλουν. Αυτό είναι υποχρεωτικό, και η μη
τήρηση των απαιτήσεων οικολογικής μέριμνας θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων
που θα υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος της οικολογικής μέριμνας: μετά από μεταβατική
περίοδο, οι παραβάτες χάνουν έως το 125% των ενισχύσεών τους οικολογικής μέριμνας. Τα τρία
βασικά μέτρα που προβλέπονται είναι:
•

διαφοροποίηση των καλλιεργειών: ένας γεωργός πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον δύο
καλλιέργειες όταν η αρόσιμη γη του υπερβαίνει τα 10 εκτάρια και τουλάχιστον τρεις
καλλιέργειες όταν η αρόσιμη γη του υπερβαίνει τα 30 εκτάρια· η κύρια καλλιέργεια
μπορεί να καλύπτει το πολύ το 75% της αρόσιμης γης, και οι δύο κύριες καλλιέργειες το
πολύ το 95% της αρόσιμης γης·

•

διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων·

•

διατήρηση «περιοχής οικολογικής εστίασης» που θα καταλαμβάνει τουλάχιστον το 5%
της αρόσιμης περιοχής της εκμετάλλευσης για εκμεταλλεύσεις με αρόσιμη γη
μεγαλύτερη των 15 εκταρίων (εκτός των μόνιμων βοσκοτόπων και των μόνιμων
καλλιεργειών) — δηλ. παρυφές αγρών, φράκτες, δένδρα, χέρσα γη, χαρακτηριστικά του
τοπίου, βιότοποι, ζώνες ανάσχεσης, αναδασωμένες περιοχές, καλλιέργειες που
δεσμεύουν το άζωτο· το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει το 7% μετά την έκθεση της
Επιτροπής το 2017 και νομοθετική πρόταση.

Προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να τιμωρηθούν αγρότες που ήδη ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις για το περιβάλλον και την βιωσιμότητα, το κείμενο προβλέπει σύστημα
«ισοδυναμίας οικολογικής μέριμνας» με το οποίο η ήδη εφαρμοζόμενη εφαρμογή πρακτικών
ωφέλιμων για το περιβάλλον θεωρείται ότι πληροί στις βασικές αυτές απαιτήσεις. Για
παράδειγμα, δεν επιβάλλονται συμπληρωματικές απαιτήσεις σε παραγωγούς βιολογικών
προϊόντων εφόσον οι πρακτικές τους έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν καθαρό οικολογικό
όφελος. Για άλλους, τα γεωργο‐περιβαλλοντικά προγράμματα μπορεί να ενσωματώνουν μέτρα
που θεωρούνται ισοδύναμα. Ο νέος κανονισμός περιέχει κατάλογο τέτοιων ισοδύναμων μέτρων.
Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο «διπλής χρηματοδότησης» τέτοιων μέτρων, στις ενισχύσεις
μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές απαιτήσεις
οικολογικής μέριμνας.
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Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Για την αντιμετώπιση των πιθανών αρνητικών συνεπειών της εσωτερικής σύγκλισης για ειδικούς
τομείς σε ορισμένες περιοχές, και για να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες συνθήκες, τα κράτη
μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν περιορισμένα ποσά «συνδεδεμένων» ενισχύσεων,
δηλ. ενισχύσεις που συνδέονται με ειδικά προϊόντα. Αυτό θα περιορίζεται στο 8% του εθνικού
κονδυλίου εάν το κράτος μέλος παρέχει ήδη συνδεδεμένη ενίσχυση, ή έως το 13% εάν το τρέχον
επίπεδο της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι υψηλότερο του 5%. Η Επιτροπή διαθέτει την ευελιξία
να εγκρίνει υψηλότερο ποσοστό όπου αυτό δικαιολογείται. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα
παροχής ενός 2% «συνδεδεμένης» στήριξης για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.
3.2.1.2.5

Περιοχές με Φυσικούς Περιορισμούς / Μειονεκτικές περιοχές

Στα πλαίσια των δύο πυλώνων, τα κράτη μέλη (ή οι περιφέρειες) μπορούν να χορηγήσουν
πρόσθετη ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (όπως ορίζεται από τους κανόνες
για την αγροτική ανάπτυξη) έως 5% του εθνικού κονδυλίου. Αυτό είναι προαιρετικό και δεν
επηρεάζει τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς/τις
μειονεκτικές περιοχές στα πλαίσια των κανόνων για την αγροτική ανάπτυξη.
3.2.1.2.6

Ενεργοί γεωργοί

Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα των αποκαλούμενων «γεωργών του καναπέ» και να
διευθετηθούν ορισμένα νομικά κενά που έχουν δώσει τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό
εταιρειών να διεκδικήσουν άμεσες ενισχύσεις, μολονότι η κύρια επιχειρηματική τους
δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, η μεταρρύθμιση αυστηροποιεί τον κανόνα για τους ενεργούς
γεωργούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με νέο αρνητικό κατάλογο
δραστηριοτήτων που πρέπει να αποκλεισθούν από την χορήγηση άμεσων ενισχύσεων, εκτός εάν
οι ενδιαφερόμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις μπορούν να αποδείξουν ότι ασχολούνται με
πραγματικές γεωργικές δραστηριότητες. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να επεκτείνουν τον
αρνητικό κατάλογο και να συμπεριλάβουν και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
3.2.1.2.7

Επιλέξιμα εκτάρια

Οι κανόνες ορίζουν το 2015 ως το νέο έτος αναφοράς για τις δηλώσεις εκτάσεων γης, αλλά θα
υπάρχει μια σύνδεση με τους δικαιούχους του συστήματος άμεσων ενισχύσεων το 2013 ώστε να
αποφεύγεται η κερδοσκοπία. Τα κράτη μέλη που προβλέπουν μεγάλη αύξηση στις δηλώσεις
επιλέξιμων εκτάσεων θα έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων
ενίσχυσης που θα διατεθούν το 2015 στο 135% ή 145% του αριθμού των εκταρίων που
δηλώθηκαν το 2009.
3.2.1.2.8

Καθεστώς μικροκαλλιεργητών

Ένα προαιρετικό καθεστώς για τα κράτη μέλη προβλέπει ότι κάθε γεωργός που διεκδικεί στήριξη
μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών, και να λάβει ως εκ
τούτου ετήσια ενίσχυση, η οποία θα καθορισθεί από το κράτος μέλος, έως 1.250 ευρώ,
ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ
διαφόρων μεθόδων να υπολογίσουν την ετήσια ενίσχυση, συμπεριλαμβανόμενης μιας
δυνατότητας με την οποία οι γεωργοί λαμβάνουν απλώς το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν ούτως
ή άλλως. Αυτό απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους γεωργούς
και για τις εθνικές διοικήσεις. Οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις
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πολλαπλούς συμμόρφωσης, και εξαιρούνται από την «οικολογική μέριμνα». Το συνολικό κόστος
του καθεστώτος των μικροκαλλιεργητών μπορεί να μην υπερβαίνει το 10% του εθνικού
κονδυλίου, εκτός από την περίπτωση που κράτος μέλος επιλέγει να εξασφαλίσει ότι οι
μικροκαλλιεργητές λαμβάνουν ότι θα ελάμβαναν χωρίς το καθεστώς.
3.2.1.2.9

Πολλαπλή συμμόρφωση

Οι διατάξεις για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβεβαιώνονται και απλοποιούνται, θέτοντας ως
προϋπόθεση για τις άμεσες ενισχύσεις την συμμόρφωση των γεωργών με: α) τα πρότυπα που
έχουν ορίσει τα κράτη μέλη σχετικά με τις περιβαλλοντικές και γεωργικές συνθήκες με σκοπό τον
περιορισμό της διάβρωσης των εδαφών, τη διατήρηση της δομής και των ποσοστών οργανικών
ουσιών των εδαφών και τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου συντήρησης· και β) τα
κοινοτικά πρότυπα που ισχύουν σχετικά με την δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, το
περιβάλλον και την ορθή μεταχείριση των ζώων. Εάν οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης δεν
τηρηθούν από έναν γεωργό, οι άμεσες ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να διεκδικήσει θα
μειωθούν εν μέρει ή θα ακυρωθούν πλήρως. Το κείμενο επιβεβαιώνει ότι η οδηγία πλαίσιο για
τα ύδατα και η οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων θα ενσωματωθούν στο
σύστημα της πολλαπλούς συμμόρφωσης μόλις αποδειχθεί ότι έχουν εφαρμοσθεί σωστά από
όλα τα κράτη μέλη, και έχουν προσδιορισθεί με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των γεωργών.
3.2.1.2.10 Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία: Ο μηχανισμός δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής
πειθαρχίας
Εφαρμόζεται ένας μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας για να διατηρηθούν οι δαπάνες του
πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ σε επίπεδο κατώτερο των ετήσιων ανώτατων ορίων του
προϋπολογισμού που καθορίζονται στο πλαίσιο των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών.
Όταν οι προβλέψεις δείχνουν υπέρβαση του συνόλου των προβλεπόμενων δαπανών κατά τη
διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους, προτείνεται προσαρμογή των άμεσων
ενισχύσεων. Για οιαδήποτε μελλοντική μείωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στις ετήσιες
άμεσες ενισχύσεις (δηλ. όταν οι εκτιμήσεις πληρωμών είναι υψηλότερες από τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό για τον πρώτο πυλώνα) εφαρμόζεται κατώφλι που αντιστοιχεί στις 2 000 ευρώ.
Με άλλα λόγια, η μείωση δεν θα ισχύσει για τις πρώτες 2 000 ευρώ των άμεσων ενισχύσεων
κάθε γεωργού. Αυτό θα χρησιμεύσει επίσης για να τροφοδοτήσει το απόθεμα για την κρίση στην
αγορά όταν χρειασθεί.
3.2.1.2.11 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου επιβεβαιώνεται και ενισχύεται, και τώρα
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία: μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ένα σύστημα
αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής
της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης.
3.2.2

Κοινοτικό επίπεδο

Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ) κατευθύνουν τη χάραξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Σύμφωνα με τη
Συνθήκη, τα ΠΔΠ θεσπίζονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το 6ο ΠΔΠ έληξε τον Ιούλιο
του 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα διάδοχο πρόγραμμα, ανταποκρινόμενη σε
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αίτημα των ενδιαφερόμενων μερών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το πλαίσιο του 7ου ΠΔΠ είναι τετραπλό:
• Πρώτον, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ορισμένα πεδία, παραμένουν σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και ευκαιρίες για να γίνει το περιβάλλον ανθεκτικότερο
σε συστημικούς κινδύνους και αλλαγές.
• Δεύτερον, η ΕΕ ενέκρινε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία κατευθύνει τη χάραξη πολιτικής για την περίοδο έως το
2020.
• Τρίτον, ενώ πολλά κράτη μέλη προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση, η
ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προσφέρει νέες ευκαιρίες για να προχωρήσει η ΕΕ
προς μια «πράσινη» οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.
• Τέλος, στη σύνοδο κορυφής Ρίο+20 τονίστηκε η σημασία της παγκόσμιας διάστασης.
Το 7ο ΠΔΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμβολής της περιβαλλοντικής πολιτικής στη μετάβαση
σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών,
στην οποία θα προστατεύεται και θα ενισχύεται το φυσικό κεφάλαιο και θα διασφαλίζονται η
υγεία και η ευημερία των πολιτών. Το πρόγραμμα παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για την
περιβαλλοντική πολιτική έως το 2020, καθορίζοντας εννέα στόχους προτεραιότητας προς
επίτευξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως ακολούθως:
α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης∙
β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων∙
γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία
και την ευημερία∙
δ) μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης∙
ε) βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική∙
στ) διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και
διαμόρφωση σωστών τιμών∙
ζ) βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών∙
η) ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης∙
θ) αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιφερειακών
και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Στη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών θεσπίστηκε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών νομοθετημάτων
τα οποία συγκροτούν το πληρέστερο σύνολο σύγχρονων προτύπων παγκοσμίως. Αυτό συνέβαλε
στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και
των επιχειρήσεων της Ένωσης.
Τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν σημαντικά οι εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα, στα
ύδατα και στο έδαφος, όπως και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τα τελευταία έτη.
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Η ενωσιακή νομοθεσία περί χημικών ουσιών έχει εκσυγχρονιστεί και έχουν επιβληθεί
περιορισμοί στη χρήση πολλών τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και
ο υδράργυρος, σε προϊόντα που συναντώνται στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι πολίτες της ΕΕ
απολαμβάνουν ορισμένα από τα ύδατα με την καλύτερη ποιότητα παγκοσμίως, ενώ πάνω από
το 18% του εδάφους της ΕΕ και 4% των θαλασσών της έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες
φυσικές περιοχές.
Η ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος έχει τονώσει την καινοτομία και τις
επενδύσεις σε περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και ευκαιριών για εξαγωγές. Αυστηρά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος
επεκτάθηκαν με τις διαδοχικές διευρύνσεις σε μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου, ενώ οι
προσπάθειες της Ένωσης έχουν συμβάλει σε μια αυξανόμενη διεθνή δέσμευση για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και στην
επιτυχία των παγκόσμιων προσπαθειών για την εξάλειψη των ουσιών που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος και των μολυβδούχων καυσίμων.
Σημαντική πρόοδος έχει επίσης σημειωθεί όσον αφορά την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών
στόχων σε άλλες πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης. Ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι άμεσες ενισχύσεις συνδέονται από το 2003 με
απαιτήσεις για τους γεωργούς, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τη γη σε καλή γεωργική και
περιβαλλοντική κατάσταση και να συμμορφώνονται με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Η
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής
πολιτικής, ενώ συντελείται πρόοδος στην ενσωμάτωση των προβληματισμών που αφορούν την
αποδοτική χρήση των πόρων, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση.
Ωστόσο, πολλές περιβαλλοντικές τάσεις στην ΕΕ παραμένουν ανησυχητικές, για τον πρόσθετο
λόγο ότι οφείλονται στην ανεπαρκή εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα
του περιβάλλοντος. Μόλις το 17% των ειδών και ενδιαιτημάτων που αξιολογήθηκαν βάσει της
οδηγίας περί οικοτόπων βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ η υποβάθμιση και η απώλεια του
φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που
αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που
δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή κοινωνικό μας σύστημα. Το 30% του εδάφους της ΕΕ
είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των οικοσυστημάτων, την
υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και βιώσιμα ενδιαιτήματα για
τα είδη. Αν και η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής
μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι
αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων.
Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ αφήνουν ανεκμετάλλευτες τις σημαντικές ευκαιρίες που
προσφέρει η αποδοτική χρήση των πόρων ως προς την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση του
κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Η ποιότητα
των υδάτων και τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ακόμη προβληματικά σε πολλές
περιοχές της Ευρώπης και οι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες,
με αποτέλεσμα να διακυβεύονται δυνητικά η υγεία και η ευημερία τους. Οι αντίθετες προς την
αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και
την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η υποβάθμιση του εδάφους
συνεχίζεται, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη.
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Οι μεταβολές του περιβάλλοντος της ΕΕ προκαλούνται ολοένα περισσότερο από εξελίξεις που
συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των οποίων η δημογραφία, τα πρότυπα
κατανάλωσης και εμπορίου και η ταχεία τεχνολογική πρόοδος. Οι εξελίξεις αυτές μπορεί να
προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική ευημερία, αλλά
αποτελούν επίσης προκλήσεις και πηγές αβεβαιότητας για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ
και προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα.
Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και η εξάντληση των πόρων, σε
συνδυασμό με τα σημερινά σπάταλα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στην παγκόσμια
οικονομία, αυξάνουν το κόστος των βασικών πρώτων υλών, ορυκτών και ενέργειας,
προκαλώντας μεγαλύτερη ρύπανση και περισσότερα απόβλητα, αυξάνοντας τις παγκόσμιες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οδηγώντας σε υποβάθμιση της γης, αποδάσωση και
απώλεια βιοποικιλότητας. Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε
παρακμή, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα
πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του αζώτου. Υπάρχει
πιθανότητα πλανητικού ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, εκτός αν επιτευχθεί σημαντική
πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο
κίνδυνος να επιδεινώσει η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, με υψηλό κόστος. Το 2011 οι
καταστροφές που οφείλονταν εν μέρει στην κλιματική αλλαγή επέφεραν παγκόσμιες οικονομικές
ζημίες άνω των 300 δισ. ευρώ. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και
διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα
μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται
σημαντικές δαπάνες.
Για την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα επιβάλλεται να αξιοποιηθεί
το πλήρες δυναμικό της υφιστάμενης περιβαλλοντικής τεχνολογίας και να εξασφαλιστεί η
συνεχής ανάπτυξη και υιοθέτηση από τη βιομηχανία των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και των
αναδυόμενων καινοτομιών. Χρειάζεται επίσης ταχεία πρόοδος σε ελπιδοφόρους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία θα πρέπει να καταστεί εφικτή με την προώθηση της
έρευνας και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα.
Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε πληρέστερη αντίληψη των δυνητικών κινδύνων που ενέχουν οι νέες
τεχνολογίες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και πρέπει να βελτιώσουμε την εκτίμηση
και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια αποδοχή των
νέων τεχνολογιών και για την ικανότητα της ΕΕ να εντοπίζει τους πιθανούς κινδύνους που
συνδέονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αντιδρά κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο.
Για τη μελλοντική ευζωία θα πρέπει να αναληφθεί επειγόντως συντονισμένη δράση με σκοπό τη
βελτίωση της οικολογικής ανθεκτικότητας και τη μεγιστοποίηση των οφελών που μπορεί να
αποφέρει η περιβαλλοντική πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία, χωρίς υπέρβαση των
οικολογικών ορίων του πλανήτη. Το 7ο πρόγραμμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της ΕΕ να
μετατραπεί σε μια πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει την οικονομική
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, θα προστατεύει την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου, θα
προσφέρει αξιοπρεπή απασχόληση, θα μειώνει τις ανισότητες και θα επενδύει στο φυσικό
κεφάλαιο, το οποίο και θα διατηρεί.
Στην καθοδήγηση της δράσης έως το 2020 και μετέπειτα πρόκειται να συμβάλει το ακόλουθο
όραμα για το 2050: Το 2050 ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίωντου πλανήτη. Η ευμάρεια
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και το υγιεινό περιβάλλον μας απορρέουν από μια καινοτόμο, κυκλική οικονομία, όπου τίποτε
δεν σπαταλιέται και όπου οι τρόποι διαχείρισης των φυσικών πόρων ενισχύουν την
ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά επίπεδα
ανθρακούχων εκπομπών έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων, προηγούμενη
στην πορεία προς μια παγκόσμια αειφόρο οικονομία.
Για τον εν λόγω μετασχηματισμό απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
ζητημάτων στις άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών,
της γεωργίας, της αλιείας, της οικονομίας και βιομηχανίας, της έρευνας και καινοτομίας και της
απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική, ώστε να προκύψει μια συνεκτική συστρατευμένη
προσέγγιση. Η δράση στην ΕΕ θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί με ενισχυμένη δράση σε
παγκόσμια κλίμακα και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων.
Η ΕΕ έχει δρομολογήσει τον ανωτέρω μετασχηματισμό με μακροπρόθεσμες ολοκληρωμένες
στρατηγικές:
¬

για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας,

¬

τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και

¬

την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων
εκπομπών.

Η Επιτροπή ενσωμάτωσε επίσης περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και στόχους σε
πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν πρόσφατα σε άλλους βασικούς τομείς άσκησης πολιτικής,
μεταξύ των οποίων η ενέργεια και οι μεταφορές, και επιδίωξε να ενισχύσει την παροχή
περιβαλλοντικών οφελών μέσω μεταρρυθμίσεων των πολιτικών της ΕΕ για τη γεωργία και την
αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία και τη συνοχή, χρησιμοποιώντας ως βάση τα μέχρι σήμερα
επιτεύγματα.
Η ΕΕ έχει αναλάβει πολλές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις βάσει διεθνών συμφωνιών, μεταξύ
άλλων στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20), όπου
υποστήριξε την πράσινη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς ως κεντρικό άξονα μιας ευρύτερης
στρατηγικής για αειφόρο ανάπτυξη.
Το 7ο πρόγραμμα συμπληρώνει τις προσπάθειες αυτές καθορίζοντας στόχους προτεραιότητας
προς επίτευξη από την ΕΕ κατά την περίοδο έως το 2020.
Ειδικότερα:
Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ το
πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α) Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών
υπηρεσιών και διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που αυτά
παρέχουν.
β) Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα μεταβατικά
και τα παράκτια ύδατα ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί η καλή κατάσταση,
όπως ορίζεται στην οδηγία‐πλαίσιο για τα ύδατα.
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Μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα ώστε να
επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως απαιτείται βάσει της
οδηγίας‐πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.

δ) Περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα οικοσυστήματα και
στη βιοποικιλότητα.
ε)

Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, επαρκή προστασία του εδάφους και σημαντική πρόοδο
όσον αφορά την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.

στ) Διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο και φωσφόρος) με πιο αειφόρο και
αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο.
ζ)

Προστασία των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της ανθεκτικότητάς
τους στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α) Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.
β)

Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης.

γ)

Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη υγιών
ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα επίπεδα της
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και κάτω, από το 2015, σε όλους τους τύπους αλιείας, και για
να καθοριστεί ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των απορριμμάτων στη θάλασσα.

δ) Ένταση των προσπαθειών για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή
νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός στρατηγικών στόχων
και δράσεων για τη μετά το 2020 περίοδο.
ε)

Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση
της οργανικής ύλης του, για την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και για την
ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις γης πτυχών σε συντονισμένες
διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών επιπέδων
διακυβέρνησης, υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων για το έδαφος και για τη γη ως
πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων.

στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου,
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από τη
χρήση λιπασμάτων.
ζ)

Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα καλύπτει τις
πολλαπλές ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα
συμβάλλει σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών

Για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα
εξής, το αργότερο το 2020:
α) Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια
και καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80‐95% σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας
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προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε
λιγότερο από 2 °C.
β) Σημαντική μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας της ΕΕ και
αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, σε όλους τους μεγάλους
βιομηχανικούς κλάδους.
γ)

Μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης,
ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας.

δ)

Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά κεφαλή
παραγωγής αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά
και πραγματική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων
υλικών.

ε)

Πρόληψη ή σημαντική μείωση της καταπόνησης των υδάτων στην ΕΕ.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α) Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας
για τη μετά το 2020 περίοδο.
β) Γενίκευση της εφαρμογής των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» και ένταση των
προσπαθειών για την προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων καινοτόμων τεχνολογιών,
διεργασιών και υπηρεσιών.
γ) Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται
για την ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και επιχειρηματικών
μοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων
εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα μειώσουν το κόστος της.
δ) Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση.
Επανεξέταση της νομοθεσίας περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης των
πόρων, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων μείωσης των
συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης.
ε) Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα περιλαμβάνει την
εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση αγορακεντρικών
μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν την πραγματική σταδιακή κατάργηση της
υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά,
τη χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για
την ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και τη μείωση της παραγωγής
τους, την εξάλειψη της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και την άρση των εμποδίων της
εσωτερικής αγοράς στα οποία προσκρούουν οι αβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες
ανακύκλωσης στην ΕΕ.
στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού, με τον καθορισμό στόχων σε
επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών της αγοράς, όπως η
τιμολόγηση του νερού.
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Για την προστασία των πολιτών της ΕΕ από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την
υγεία και την ευημερία, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α) Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ.
β) Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης στην ΕΕ.
γ) Οι πολίτες ολόκληρης της ΕΕ επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για ασφαλές πόσιμο νερό
και ασφαλή ύδατα κολύμβησης.
δ) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών και των
ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και
εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία που συνδέονται
με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που
περιέχονται σε προϊόντα.
ε) Αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τα
νανοϋλικά, στο πλαίσιο συνεκτικής προσέγγισης των διαφόρων νομοθετικών πράξεων.
στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και μέτρων για την
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή.
β) Εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής της ΕΕ για τον θόρυβο, με βάση τις πλέον
πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και μέτρων για τη μείωση του θορύβου στην πηγή.
γ) Ώθηση στις προσπάθειες εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό, ιδίως για τους μικρούς
προμηθευτές πόσιμου νερού, καθώς και της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης.
δ) Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία υποστηρίζεται από
εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες και την τοξικότητά τους και
ευνοεί την καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.
ε) Έγκριση και εφαρμογή ενωσιακής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η
οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των παραμέτρων της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών στις βασικές πρωτοβουλίες και τομείς
άσκησης πολιτικής της ΕΕ.
3.2.3

Εθνικό επίπεδο

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020, η βιώσιμη ανάπτυξη διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προωθώντας
δράσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματική χρήση των ενεργειακών πόρων, με χαμηλές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στη δημιουργία μιας φιλικής προς το περιβάλλον,
ανταγωνιστικής οικονομίας.
Στόχος των δράσεων αυτών σε εθνικό επίπεδο, είναι να προωθηθεί η αναδιάταξη της
παραγωγικής βάσης της χώρας ανάγοντας το φυσικό περιβάλλον σε μοχλό ανάπτυξης,
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και προστασία του. Παράλληλα,
κατευθύνονται οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, έτσι ώστε να
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«οικολογικοποιηθούν» (πρασινίσουν) και να αναβαθμιστούν ποιοτικά, τομείς που αποτελούν το
μέλλον της χώρας, όπως ο ποιοτικός τουρισμός, τα γεωργικά προϊόντα, η καθαρή ενέργεια, οι
νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός, οι μεταφορές.
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (2013), η μεταστροφή προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί Άξονα Προτεραιότητας με χρονικό ορίζοντα το 2020.
Επίσης, η επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενέργεια, η περιβαλλοντική προστασία και η
βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων τίθενται σε προτεραιότητα, δεδομένου ότι
θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και την προστασία των καταναλωτών.
Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια απειλή αλλά και το ότι η χώρα μας
είναι ιδιαίτερα ευάλωτη απέναντί της, έχει τεθεί ως προτεραιότητα η συμβολή στην
αντιμετώπιση του προβλήματος και ο σχεδιασμός πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στις
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, για το μετριασμό των επιπτώσεων
από την κλιματική αλλαγή, η χώρα αναπτύσσει και εφαρμόζει ενέργειες που αποσκοπούν στη
μείωση των εκπομπών και υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια και την
ενεργειακή απόδοση, συνεισφέρουν στην οικοδόμηση μιας οικονομίας φιλικής στο κλίμα και
συντελούν στην αύξηση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε.
Η προσαρμογή είναι μια μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται σε όλα τα
επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας και απαιτεί στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ
των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό, η «Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή» που πρόκειται
να εκπονηθεί θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη χάραξη στρατηγικής μείωσης των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για την υποστήριξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής
κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των Προγραμμάτων, θα εφαρμοστεί η προτεινόμενη
μεθοδολογία του άρθρου 8 του Κανονισμού 1303/2013 και του σχετικού εκτελεστικού
Κανονισμού όπου με την διαμόρφωση προσχεδίων των Προγραμμάτων, θα προσδιοριστούν οι
κατηγορίες παρέμβασης με το σχετικό τους προϋπολογισμό. Παράλληλα για την αποφυγή
πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι
δράσεις θα υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.
Η προσπάθεια για την στήριξη της μετάβασης της χώρας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα έχει ως επιστέγασμα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) δύο σχετικά κύρια νομοθετήματα (Ν. 3851/2010 και
Ν.4062/2012) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και όλες τις ισχύουσες διατάξεις που
αφορούν στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων (θέσπιση ΚΕΝΑΚ, ν.3855/2010, Ν. 4122/2013)
και στην Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Ν.3734/2009 και
συνοδευτικές διατάξεις και αποφάσεις της διοίκησης). Στην εθνική στρατηγική προβλέπονται
συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2020 για την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό
μείγμα.
Όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών, η Στρατηγική της χώρας για τις
Μεταφορές συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
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άνθρακα και του θορύβου) από τις μεταφορές και τη βελτίωση των παρεχόμενων αντίστοιχων
υπηρεσιών.
Με δεδομένο ότι η ορθολογική διαχείριση των πόρων, αποτελεί δυναμικό για την ανάπτυξη και
τη δημιουργία απασχόλησης στην Ελλάδα, η αποδοτική χρήση των πόρων συνιστά κύρια
στρατηγική επιλογή που διατρέχει το ΕΣΠΑ 2014‐2020 στο σύνολό του. Στην κατεύθυνση αυτή, η
διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020
προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της διαχείρισης τους
(πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση) και με γνώμονα την
μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο. Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό βήμα αποτελεί η Οδηγία ‐
πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, που ενσωματώθηκε με το Ν.4042/2012 στο εθνικό δίκαιο
όπου διευκρινίζονται έννοιες και εισάγονται νέες αρχές στα θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης
των αποβλήτων, διατηρώντας, ταυτόχρονα, τις βασικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
ισχύουσες ειδικότερες οδηγίες.
Σε σχέση με το φυσικό κεφάλαιο, με το Ν.3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας, την
ενσωμάτωση μέσω του Ν.3983/2011 της Οδηγίας πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική
2008/56/ΕΚ καθώς και με τη θεσμοθέτηση του δικτύου NATURA και των προστατευόμενων
περιοχών με την πρόσφατη τροποποίηση (Ν.3937/2011) του ν. 1650/86, υφίσταται πλήρως ένα
ισχυρό και απλοποιημένο νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων
αλλά και του γενετικού/ βιολογικού αποθέματος στην ελληνική επικράτεια. Με την περαιτέρω
εξειδίκευση του ανωτέρω πλαισίου, θα διασαφηνισθούν θέματα πλήρους συμμόρφωσης με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία κυρίως σε ότι αφορά την προστασία ορισμένων ειδών (π.χ. πουλιά).Οι
προτεραιότητες χρηματοδότησης θα βασιστούν στην Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα η
οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πολιτικής αποδοχής και αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2014. Παράλληλα, έχει προωθηθεί και υλοποιείται η επεξεργασία ενός πλαισίου
δράσεων προτεραιότητας (PAF) η εκπόνηση του οποίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
2014, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των δράσεων που
αφορούν τη βιοποικιλότητα κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.
Σε σχέση με την πρόληψη και καταπολέμηση καταστροφών και την πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων, η Ελλάδα υπέβαλε την 1η Ιουνίου 2012 στην Γραμματεία του UN/ISDR την Ελληνική
Εθνική Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών. Η Ελληνική Εθνική
Πλατφόρμα Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών υιοθετεί τους στρατηγικούς άξονες
δράσεων που έχουν χαράξει τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Hyogo
(Hyogo Framework for Action 2005‐2015) και αποτελεί το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της
συγκρότησης ενός θεσμικού πλαισίου για την άσκηση πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα.
Συντονιστής και εθνικό σημείο επαφής της Εθνικής Πλατφόρμας είναι η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο
πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εργαλείων που
χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κινδύνου. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και
τη διαχείριση καταστροφών προγραμματίζεται να εξασφαλίζει συμβατότητα με σχετικές
πρωτοβουλίες, όπως η οδηγία INSPIRE και ο κανονισμός GMES, και συμπληρωματικότητα με
άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, όπως η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και η οδηγία για τις ευρωπαϊκές υποδομές ζωτικής
σημασίας.
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Σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές σημαντικό ρόλο στον τομέα έχει η Ειδική Γραμματεία Δασών
του ΥΠΕΚΑ, η οποία έχει συμβάλει στη σύνταξη Αντιπυρικών Σχεδίων Πρόληψης Δασικών
Πυρκαγιών με παράλληλη εκπόνηση χαρτών απειλής εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Οδηγία
2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ενσωματώθηκε με
την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β΄ 1108/2010) και η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει
δρομολογήσει την υλοποίηση εφαρμογής της με την κατάρτιση Ζωνών Δυνητικά Υψηλού
Κινδύνου Πλημμύρας, Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας. Τέλος, η
θεσμοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της ερημοποίησης με στόχο την
αντιμετώπιση της σφράγισης ‐ διάβρωσης του εδάφους και της ερημοποίησης θα συνδυαστεί με
την εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη.
Για τη συστηματικότερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», δημιουργήθηκαν οι
κατάλληλες συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την επαρκή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού
κόστους. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο κυρίως με το
Π.Δ. 148/2009.
Με το Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και με τις
Υπουργικές αποφάσεις οι οποίες ακολούθησαν τίθενται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
αρχής της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας με διαφάνεια και δικαιοσύνη αφού πλέον γίνεται πιο
εύκολη η μέτρηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης μίας δραστηριότητας και η ακόλουθη
κοστολόγηση των μέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποβλήτων μέσω του Ν. 4042/2012 (Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνεται
η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» με στόχο να επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης
των παραγόμενων αποβλήτων θέτοντας αυστηρότερες απαιτήσεις. Έτσι, τα συγκεκριμένα ποσά
που καταβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και που
απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νομικών προσώπων, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά
(αρθ. 44, «Συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία»).
Μέσω, της σχετικής νομοθεσίας για τα νερά και της θεσμοθέτησης των Σχεδίων Διαχείρισης των
Λεκανών Απορροής Ποταμών επιδιώκεται να ισχυροποιηθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης
και ελέγχου της ποιότητας (χημικής, βιολογικής και οικολογικής) των υδάτων με άμεσο
αποτέλεσμα την μέτρηση και εντοπισμό των πηγών ρύπανσης και επακόλουθα τον καθορισμό
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης.
3.2.4

Βαθμός ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών στόχων και περιβαλλοντικών ζητημάτων στο
Πρόγραμμα

Τα κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα στο αγροτικά τομέα είναι τα ακόλουθα:
Α) Προστασία των οικοσυστημάτων, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, προστασίας της
βιοποικιλότητας και διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές με φυσικά ή άλλα
ειδικά μειονεκτήματα
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• Σε ότι αφορά στη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) της χώρας παρατηρείται
υστέρηση. Για πολλές περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως ΠΠ εκκρεμεί η θεσμική
κατοχύρωσή τους (δηλ. η δημοσίευση των αντίστοιχων ΠΔ) ενώ για αρκετές θεσμοθετημένες
ΠΠ δεν έχουν εκπονηθεί τα σχέδια διαχείρισης που προβλέπονται. Η έλλειψη Σχεδίων
Διαχείρισης και Προγραμμάτων Δράσης για τις ΠΠ συνεπάγεται έλλειψη κεντρικού
σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των περιοχών. και
διαπιστώνεται ότι η γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν παράγοντα επιβάρυνσης (μη
σημειακή ρύπανση, υπερβόσκηση, υψηλή άντληση νερού, κλπ.) θα πρέπει να προωθηθούν
προγράμματα που θα προβλέπουν την προώθηση μορφών γεωργίας χαμηλών εισροών
συμπεριλαμβανομένης της των γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και της βιολογικής
γεωργίας. Όσον αφορά τις δασικές περιοχές που βρίσκονται εντός του δικτύου Natura 2000
θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για την προστασία της βιοποικιλότητας
αλλά και την προστασία και αποκατάσταση από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές
(προστατευτικές αναδασώσεις, κοίτες χειμάρρων, άλλες υποδομές).
• Η πιο ολοκληρωμένη έρευνα για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στην Ευρώπη που
συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα παραμένει η έρευνα «An Evaluation of the Less Favoured
Area Measure in the 25 Member States of the European Union» που προετοιμάστηκε τον
Νοέμβριο του 2006 για την DG AGRI από το Institute for European Environmental Policy (IEEP).
Στη μελέτη αυτή φαίνεται ότι στην Ελλάδα λιγότερο από 20% της Γεωργικά
Χρησιμοποιούμενης Γης λαμβάνει βοήθεια, ενώ η στήριξη αυτή είναι μικρότερη του 10% του
Οικογενειακού Εισοδήματος (Farm Family Income). Συγχρόνως, υπολογίζεται η Καθαρή
Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ) ανά εκτάριο γης και βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλότερη στις ορεινές
και μειονεκτικές περιοχές απ’ ότι στις άλλες περιοχές. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η
εξισωτική αποζημίωση έχει παίξει ένα εξαιρετικό περιβαλλοντικό ρόλο στη διατήρηση του
πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και κυρίως στη διατήρηση εκτατικών
συστημάτων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής με θετικά αποτελέσματα στη
βιοποικιλότητα αλλά και στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση και τη διατήρηση
της οργανικής ύλης.
Β) Ολοκληρωμένη διαχείριση των Γεωργικών και Δασικών Φυσικών Πόρων, με έμφαση στο νερό
και το έδαφος
• Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος. Οι απαιτήσεις
για νερό άρδευσης ανέρχονται στο 86% του νερού χρήσης της χώρας. Ένας μεγάλος όγκος
νερού «χάνεται» εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των δικτύων άρδευσης. Στα
πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας έχει
εντοπιστεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού καθώς και της
ανάγκης δημιουργίας υποδομών και εφαρμογής δράσεων ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση
των υδατικών πόρων.
• Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργική εκμετάλλευση: Ένας μεγάλος
όγκος υδάτων «χάνεται» από τη λανθασμένη επιλογή του τρόπου άρδευσης, καθώς και
εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των δικτύων άρδευσης. Τα πρόσφατα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και προτείνουν μέτρα
ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση των υδατικών πόρων από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές
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εκμεταλλεύσεις, στα οποία θα περιληφθούν και δημόσια έργα που συμβάλλουν προς την
κατεύθυνση αυτή.
• Προώθηση συστημάτων με μειωμένη χρήση εισροών στη γεωργική παραγωγή για προστασία
των φυσικών πόρων: Η προώθηση αυτών των συστημάτων ς μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη
στην αγροτική παραγωγή αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω
της εφαρμογής τους επιτυγχάνεται περιορισμός στη χρήση λιπασμάτων και φυτο‐
προστατευτικών καθώς και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμογή
κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών. Η βιολογική γεωργία‐κτηνοτροφία είναι εξ’ ορισμού
φιλική στο περιβάλλον και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι βιοκαλλιεργητές δεν έχουν καμία
υποχρέωση διαδικασιών πολλαπλής συμμόρφωσης. Στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
ασκείται επίσης ήπιας μορφής γεωργία από πλευράς αρδεύσεων, και ενέργειας, τήρηση
χαμηλών πυκνοτήτων βόσκησης, ορθολογική διαχείριση των φυσικών χώρων, κ.λπ. Αποτελεί
κατά συνέπεια ένα εξαιρετικά προχωρημένο είδος ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής
παραγωγής.
• Υιοθέτηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου και βοσκοτόπων: Η
σημαντικότερη επίπτωση της βόσκησης είναι η συμπίεση του επιφανειακού εδάφους και
έκθεσή του σε καιρικά φαινόμενα με συνακόλουθο κίνδυνο διάβρωσης. Η σημερινή
διαχείριση, που στηρίζεται σε αυξημένο αριθμό ζώων και εκτεταμένη χρήση έτοιμων
ζωοτροφών, οδηγεί σε διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Συνεπώς είναι
επιβεβλημένη η ορθολογική οργάνωση της βόσκησης κατά χώρο και χρόνο, καθώς και η
διενέργεια βελτιωτικών δραστηριοτήτων όπου υπάρχει υπερβόσκηση.
• Ισχυροποίηση των μηχανισμών πρόληψης δασικών πυρκαγιών και προστασίας του εδάφους
μετά τις πυρκαγιές: Προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του εδάφους αλλά και προστασία
από άλλες συνεπαγόμενες επιπτώσεις από τις πυρκαγιές, όπως πλημμύρες, εκπομπές CO2
κτλ, τα μέτρα πρόληψης καθώς και η αναδάσωση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά.
Γ) Παραγωγή, χρήση και διαχείριση ΑΠΕ στη γεωργία, τα δάση και τη βιομηχανία τροφίμων
• Προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στο
γεωργικό τομέα: Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που θέτει
η ευρωπαϊκή πολιτική, γνωστοί στο σύνολό τους ως στόχοι «20‐20‐20» (Ευρωπαϊκή
Στρατηγική 2020) όπου προβλέπουν συμβολή των ΑΠΕ 20% στην τελική κατανάλωση
ενέργειας μέχρι το 2020, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ και στον
αγροτικό τομέα. Η προώθηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση
των ΑΠΕ στο γεωργικό τομέα θα έχει έναν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ενεργειακής
ασφάλειας της χώρας στο σύνολο, μειώνοντας τις εθνικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και της αγροτικής οικονομίας.
• Αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας:
Σύμφωνα με την A.Y./Φ1/οικ.19598, (ΦΕΚ B 1630/11.10.2010) "Απόφαση για την
επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των
διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας" η επιδιωκόμενη ισχύς έχει
υπολογιστεί σε 200 και 350 MW για το 2014 και 2020 αντίστοιχα. Η συμμετοχή της βιομάζας
στο μείγμα των ΑΠΕ κυμαίνεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα, πρακτικά το σύνολο
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της παραγωγής ηλεκτρισμού από Βιομάζα και Βιοκαύσιμα προέρχεται σήμερα από ΧΥΤΑ και
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, όπου παράγεται Βιοαέριο.
Δ) Μετριασμός και προσαρμογή στη κλιματική αλλαγή
• Επαναπροσδιορισμός των καλλιεργειών (περιοχές και ποικιλίες) λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία για την κλιματική αλλαγή: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία,
οφείλονται στο γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας και δασοπονίας, λόγω της φύσης του, είναι
εκτεθειμένος σε μεγάλο βαθμό σε ακραία καιρικά φαινόμενα (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες,
πλημμύρες) και πυρκαγιές, ενώ πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας γόνιμων εδαφών
λόγο της διάβρωσης εδάφους και της μεταβολής των βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων
νερού. Ιδιαίτερα η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μεσογείου, στην οποία ανήκει
και η Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υψηλές απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό καθώς και
τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται να επηρεαστεί
σημαντικά. Είναι πιθανό να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό ανά επιφάνεια, ενώ
τα φαινόμενα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών δυσχεραίνουν τη βόσκηση και άρα την
παραγωγή ζωικού κεφαλαίου ενώ μπορεί να προκαλέσουν καταπόνηση στις καλλιέργειες. Η
γονιμότητα του εδάφους καθώς και η ευδόκιμες ζώνες ενδέχεται να επηρεαστούν επίσης. Η
προσαρμογή του τύπου και της ποικιλίας των καλλιεργειών στις νέες συνθήκες θα έχει ως
αποτέλεσμα τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική
παραγωγή και ταυτόχρονα προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων για δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα: Τα δασικά
εδάφη είναι η μεγαλύτερη αποθήκη άνθρακα (carbon sequestration). Εκτός από την
προστασία από τις πυρκαγιές υπάρχει ανάγκη προστασίας από ενδεχόμενες δασικές
ασθένειες που θα συνοδεύουν τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και τη μετανάστευση
μυκήτων ή εντόμων. Έτσι σε αρκετά δάση ενδεχομένως να χρειαστούν ενέργειες που θα
αυξήσουν την αντίσταση τους σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη
αύξησης της επιφάνειας υπό δασική διαχείριση είτε με αναδασώσεις είτε με δασώσεις και
δημιουργία αγροδασικών συστημάτων.
Η επενδυτική επιλογή 1.2. «Προαγωγή της αειφορίας του αγρο‐διατροφικού συστήματος και των
αγροτικών περιοχών»του ΠΑΑ 2014‐2020 επιτυγχάνεται μέσα από δύο αλληλένδετες περιοχές
δράσης‐ ειδικούς στόχους ως εξής:
9

Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στη γεωργία και
δασοπονία

9

Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

έτσι ώστε να:
¬ Προαχθεί η αποδοτική χρήση, στο διηνεκές και η διατήρηση των πόρων της γεωργίας
(φυσικοί, γενετικοί, κ.λπ.).
¬ Διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα που επηρεάζονται από το αγρο‐
διατροφικό σύστημα και να προωθηθεί η ευζωία του ζωικού κεφαλαίου.
¬ Ενσωματωθούν οι αρχές της «βιοοικονομίας» στις αγροτικές περιοχές.
¬ Μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα διάφορα υποσυστήματα του αγρο‐
διατροφικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αγροτικών περιοχών.
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¬ Προσαρμοστούν τα υποσυστήματα που απαρτίζουν το αγρο‐διατροφικό σύστημα αλλά και
τα λοιπά οικοσυστήματα των αγροτικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή.
Στη συνολική προσπάθεια προς τη μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο αγρο‐
διατροφικό σύστημα συνεπικουρεί η μεταστροφή σε μία πραγματική οικονομία γνώσεων στο
σύνολο του συστήματος και τη δασοπονία, με εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση και
συμβουλευτικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Η μεταστροφή σε μία οικονομία της γνώσης
διαχέεται εγκάρσια σε όλους τους στρατηγικούς στόχους και τις επενδυτικές επιλογές του
προγράμματος, όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η τοπική ανάπτυξη, κ.λπ. Εγγράφεται
όμως στην επενδυτική επιλογή 1.1: «Δημιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού
συστήματος» για να σηματοδοτήσει τη βαρύτητα που θα έχει η γνώση, η καινοτομία και οι
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού συστήματος.
Οι επενδυτικές επιλογές 1.1. και 1.2. υπάγονται στον γενικότερο στρατηγικό στόχο 1. «Μετάβαση
σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο‐διατροφικό σύστημα», μέσω του οποίου επιδιώκεται ένα διττό
αποτέλεσμα. Αφενός η ενδυνάμωση της σχέσης του αγροτικού τομέα με αυτόν της
μεταποίησης/τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και των καταναλωτών, έτσι ώστε να
υπάρξουν οι συνθήκες δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού αγρο‐διατροφικού
συστήματος, αφετέρου η αειφορία ενός τέτοιου συστήματος.
Τέλος, η επενδυτικής επιλογή 2.1 «Δημιουργία Βιώσιμων και Πολυ‐λειτουργικών Αγροτικών
Χώρων», υπάγεται στον γενικότερο στρατηγικό στόχο 2. «Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
αγροτικών περιοχών» ενισχύει παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας, της ανθεκτικότητας και της αυτάρκειας του αγροτικού χώρου, στην υποστήριξη της
βιωσιμότητας και ελκυστικότητας αυτού καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.
Συμπυκνώνοντας τις ως άνω διαπιστώσεις από την περιβαλλοντική αξιολόγηση των στόχων του
Προγράμματος, προκύπτει το συμπέρασμα ότι:
• η μέριμνα για το περιβάλλον έχει ενσωματωθεί με ουσιαστικό τρόπο στην κατάρτιση του
Προγράμματος.
• οι στόχοι του προγράμματος, οι επενδυτικές προτεραιότητας και τα μέτρα στις οποίες
εξειδικεύονται συντίθενται από επιλογές που έχουν ήδη λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του περιβάλλοντος της Ελλάδας.
Συνεπώς, η παρούσα μελέτη προσανατολίζεται αφ’ ενός στην περαιτέρω βελτίωση της
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο Πρόγραμμα και αφ’ ετέρου στην ανάλυση
επιμέρους ζητημάτων του προγράμματος που χρήζουν λεπτομερέστερης περιβαλλοντικής
διασφάλισης.

3.3
3.3.1

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στρατηγικές & Επενδυτικές Επιλογές, Ευρώπη 2020 και Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων (ΕΜΠ)

Στόχος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" είναι μια ανάπτυξη: έξυπνη, με αποτελεσματικότερες
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, διατηρήσιμη, χάρη στη μετάβαση
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σε μια πιο ανταγωνιστική
βιομηχανία και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και
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στη μείωση της φτώχειας. Η στρατηγική υιοθετεί πέντε στόχους στους τομείς της έρευνας και
ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του
κλίματος/ενέργειας, ως εξής:
1. Οι συνδυασμένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ
και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία
2. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20‐64 ετών να φθάσει
το 75% έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί με την ένταξη περισσότερων ατόμων στην
αγορά εργασίας, κυρίως γυναικών, νέων, εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και
νόμιμων μεταναστών
3. Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:
•

να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο
του 10%

•

να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30‐34 ετών που
έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ή ισοδύναμη)

4. Να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
5. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του
1990 έως το 2020. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική
κατανάλωση ενέργειας στο 20% και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%
Για κάθε προτεραιότητα, υιοθετούνται τρείς από τους πέντε στόχους όπως φαίνεται παρακάτω.
Για την έξυπνη ανάπτυξη, οι στόχοι είναι:
1. Οι συνδυασμένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να φθάσουν στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ
και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την καινοτομία
2. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20‐64 ετών να φθάσει
το 75% έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί με την ένταξη περισσότερων ατόμων στην
αγορά εργασίας, κυρίως γυναικών, νέων, εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και
νόμιμων μεταναστών
3. Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:
•

να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο
του 10%

•

να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30‐34 ετών που
έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ή ισοδύναμη)

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι στόχοι είναι:
1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του
1990 έως το 2020. Η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση κατά 30% με
την προϋπόθεση ότι και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες θα αναλάβουν ανάλογες
δεσμεύσεις και ότι οι αναπτυσσόμενες θα συμβάλουν ανάλογα με τις ικανότητές τους,
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης παγκόσμιας συμφωνίας.
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2. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση
ενέργειας στο 20%
3. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%
Οι στόχοι της ΕΕ για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς οι στόχοι είναι:
1. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20‐64 ετών να φθάσει
στο 75% έως το 2020– ιδίως με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των
γυναικών, των νέων, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και χαμηλής ειδίκευσης, καθώς
και των νόμιμων μεταναστών.
2. Να βελτιωθεί το επίπεδο εκπαίδευσης, ειδικότερα:
•

να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστό κατώτερο
του 10%

•

να αυξηθεί σε τουλάχιστον 40% το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30‐34 ετών που
ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση

3. Να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός των ατόμων που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011‐2014 για την Ελλάδα, υιοθετεί τους
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ως εξής:
1. Στόχος για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α): 2% του ΑΕΠ θα πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α
2. Στόχος ποσοστού απασχόλησης: 70% του πληθυσμού μεταξύ 20 και 64 θα πρέπει να
απασχολείται
3. Στόχος για την Παιδεία: Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο θα
πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς θα πρέπει να έχει
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
4. Στόχος για τη φτώχεια: 450.000 άτομα λιγότερα σε κίνδυνο φτώχειας
5. Στόχος για το Περιβάλλον: Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο
κατά 20%. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% ως προς τα προβλεπόμενα
επίπεδα για το 2020 μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Μείωση των
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005)
Στο ΕΠΜ δεν αναφέρεται ξεκάθαρα η συμβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007‐
2013) παρά μόνο οι εμβληματικές πρωτοβουλίες που περιέχονται στο ΕΣΠΑ. Το προτεινόμενο
πρόγραμμα συμβάλλει στους εθνικούς στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 (όπως αυτοί
εκφράζονται στο ΕΠΜ) ως εξής:
1. Ο στρατηγικός στόχος 1, επενδυτική επιλογή 1.1 συμβάλλει στον στόχο για την Ε&Α με
την διαμόρφωση συνεργασιών για την καινοτομία (επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ για τη
γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα). Ιδιαίτερα η δράση «Γεωργία της Γνώσης,
της Πληροφορίας, της Καινοτομίας και της Εφαρμογής» είναι εγκάρσια και σχετίζεται με
όλες τις δράσεις όλων των επενδυτικών επιλογών του προγράμματος
2. Ο στρατηγικός στόχος 1, επενδυτική επιλογή 1.1 και ο στρατηγικός στόχος 2, επενδυτική
επιλογή 2.1 συμβάλλουν στο στόχο για την απασχόληση αφού προωθούν τη
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 3‐27

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

βιωσιμότητα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων του τομέα τροφίμων και
επιχειρήσεων στην ύπαιθρο γενικά καθώς και την διαφοροποίηση της οικονομικής
δραστηριότητας που κάνει τις περιοχές της υπαίθρου λιγότερο ευάλωτες σε οικονομικές
μεταβολές
3. Ο στρατηγικός στόχος 2, επενδυτική επιλογή 2.1 συμβάλλει στο πρώτο στόχο για την
παιδεία (πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου) αφού προωθεί τις βασικές υπηρεσίες
(ανάμεσα στις οποίες και η παιδεία) στις περιοχές της υπαίθρου. Επιπροσθέτως, η δράση
«Γεωργία της Γνώσης, της Πληροφορίας, της Καινοτομίας και της Εφαρμογής» δεν
συμβάλλει μεν άμεσα στην τυπική σχολική εκπαίδευση αλλά τονίζει τη σημασία της
τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης και δρα παραδειγματικά, ιδιαίτερα για
τους νέους.
4. Ο στρατηγικός στόχος 2, επενδυτική επιλογή 2.1. συμβάλλουν στο στόχο για τη φτώχεια
αφού προωθούν την απασχόληση σε περιοχές της υπαίθρου και την απασχόληση και
ένταξη στην οικονομική δραστηριότητα ευαίσθητων ομάδων.
5. Ο στρατηγικός στόχος 1, επενδυτική επιλογή 1.2 συμβάλλει και στους τρεις στόχους για
το περιβάλλον, δηλαδή ΑΠΕ, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και μείωση εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου

3.3.2 Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων της χώρας
Με την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων της χώρας η Ελλάδα ολοκληρώνει την εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
(Οδηγία‐Πλαίσιο για τα Νερά). Το κάθε Σχέδιο εξειδικεύεται περαιτέρω σε επίπεδο κάθε
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ), καθώς και στο επίπεδο των επιμέρους υπολεκανών
μεμονωμένων επιφανειακών υδατίνων σωμάτων ή υπόγειων υδάτινων συστημάτων, όταν αυτό
απαιτείται. Επιπλέον, περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Άρθρο 13 και στο
Παράρτημα VII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του Π.Δ. 51/2007).
Εν συντομία, το κάθε Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος, περιλαμβάνει:
•

Τα γενικά χαρακτηριστικά του υδατικού διαμερίσματος

•

Τον προσδιορισμό και την οριοθέτηση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών
συστημάτων.

•

Την περιγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων που επηρεάζουν την κατάσταση των
συστημάτων και των επιπτώσεών τους.

•

Τις προστατευόμενες περιοχές του Υδατικού Διαμερίσματος, δηλαδή εκείνες που
χαρακτηρίζονται έτσι λόγω ιδιαίτερων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών ή χρήσης τους για
απόληψη νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση ή για λόγους αναψυχής ή ευαισθησίας τους
σε ορισμένες ανθρωπογενείς πιέσεις όπως οι απορρίψεις νιτρικών (οξειδίων του αζώτου) ή
συσχέτισής τους με υδρόβια είδη με οικονομική σημασία.
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•

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης, όπως αυτό έχει
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

•

Την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα
στοιχεία μετρήσεων και τις εκτιμήσεις του μελετητή.

•

Την οικονομική ανάλυση των χρήσεων του νερού εντός του Υδατικού Διαμερίσματος.

•

Την παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων για κάθε υδατικό σύστημα, όπως αυτοί
καθορίζονται σε σχέση με την κατάσταση των συστημάτων, καθώς και των αποδεκτών
εξαιρέσεων από την επίτευξη των στόχων αυτών.

•

Σχέδιο αντιμετώπισης λειψυδρίας – ξηρασίας.

•

Τα στοιχεία του προγράμματος των μέτρων που θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι της Οδηγίας, δηλαδή να επιτευχθεί (ή να διατηρηθεί) η καλή κατάσταση ή το καλό
οικολογικό δυναμικό των υδατικών συστημάτων του υδατικού διαμερίσματος.

Οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ και στο άρθρο 4 του ΠΔ 51/2007 και προσδιορίζονται αναλυτικά ανά επιφανειακό
υδάτινο σώμα και ανά υπόγειο υδατικό σύστημα.
Ο καθορισμός των στόχων, σύμφωνα με την Οδηγία συνίσταται στη χρησιμοποίηση των
διαφορετικών επιλογών του άρθρου 4. Μέσα από τη διαδικασία καθορισμού των στόχων
προσδιορίζεται όχι μόνο η κατάσταση όλων των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και υπόγειων
υδατικών συστημάτων, αλλά και το χρονικό πλαίσιο επίτευξης του στόχου της Οδηγίας. Για τα
Ιδιαίτερα Τροποποιημένα και Τεχνητά Υδατικά Συστήματα (ΙΤΥΣ/ ΤΥΣ), τα οποία καθορίζονται
βάσει ειδικών κριτηρίων, η Οδηγία θέτει «ειδικούς στόχους». Πιο συγκεκριμένα:
Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα επιφανειακά ύδατα είναι:
•

Η μη υποβάθμιση της κατάστασής τους,

•

Η προστασία ή/ και αποκατάσταση σε καλή οικολογική και χημική κατάσταση των
επιφανειακών νερών (ή σε καλό οικολογικό δυναμικό για ΙΤΥΣ και ΤΥΣ μέχρι το 2015.

•

Η εφαρμογή απαραίτητων μέτρων με στόχο τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης από τις
Ουσίες Προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών,
απορρίψεων και διαρροών από τις Επικίνδυνες Ουσίες Προτεραιότητας.

Οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι για τα υπόγεια ύδατα είναι:
•

Η εφαρμογή απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί η διοχέτευση ρύπων
σε αυτά καθώς και η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων,

•

Η προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση όλων των υπόγειων υδατικών συστημάτων, με
τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των εκφορτίσεων (φυσική ή μέσω αντλήσεων) και της
ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων το αργότερο μέχρι το 2015 και

•

Η εφαρμογή απαραίτητων μέτρων ώστε να αναστραφεί κάθε σημαντική και διατηρούμενη
ανοδική τάση συγκέντρωσης οποιουδήποτε ρύπου, η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη
δραστηριότητα, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση των υπόγειων υδάτων σταδιακά.

Όσον αφορά στις προστατευόμενες περιοχές, οι κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι:
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•

Η συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και στόχους της Κοινοτικής Νομοθεσίας, στο
πλαίσιο της οποίας έχουν καθοριστεί οι μεμονωμένες προστατευόμενες περιοχές.

•

Η επίτευξη καλής κατάστασης μέχρι το 2015.

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των περιβαλλοντικών στόχων είναι δυνατός ο καθορισμός
εξαιρέσεων οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν:
•

Την παράταση της προθεσμίας επίτευξης της «καλής κατάστασης» έως το 2021 ή το 2027 το
αργότερο (παράγραφος 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ) ή μόλις το επιτρέψουν οι
φυσικές συνθήκες μετά το 2027.

•

Την επίτευξη λιγότερο αυστηρών περιβαλλοντικών στόχων υπό ορισμένες προϋποθέσεις που
καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007.

•

Την προσωρινή υποβάθμιση της κατάστασης που απορρέει από φυσικά αίτια ή από ανωτέρα
βία όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007.

•

Νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων ή μεταβολές της
στάθμης των υπογείων υδάτων, ή αδυναμίας πρόληψης της υποβάθμισης των επιφανειακών
υδάτων (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής από την υψηλή στην καλή κατάσταση), ως
αποτέλεσμα νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης όπως καθορίζεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007.

Για όλα τα επιφανειακά υδάτινα σώματα και υπόγεια υδατικά συστήµατα που ταξινοµήθηκαν σε
κατάσταση (ή δυναμικό) κατώτερη της καλής, ζητείται παράταση της προθεσµίας επίτευξης των
στόχων (εφαρµογή παραγράφου 4.4 της Οδηγίας). Επίσης, για αυτά που ταξινοµούνται ως
άγνωστα θα πρέπει να προσδιοριστεί η κατάσταση (ή το δυναµικό) τους µέχρι το 2015.
Τα μέτρα του Προγράμματος που αφορούν την βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, και την
αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στην γεωργία έχουν κοινούς στόχους με τα Σχέδια
Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

3.3.3 Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Για τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν.
1650/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3937/2011), προαπαιτείται:
α) για τον χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων
μιας περιοχής ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης, Προστασίας της Φύσης και Εθνικού
Πάρκου η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής
περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.). Η ανάθεση της σύνταξης Ε.Π.Μ. και η τελική έγκρισή της
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
β) Για το χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και
δραστηριοτήτων μιας περιοχής ως Περιφερειακού Πάρκου, η έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική
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σημασία και τις προστατευτέες αξίες της. Ειδικά για το χαρακτηρισμό αγροτικών περιοχών
υψηλής φυσικής αξίας ως περιφερειακών πάρκων, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με
πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά για το χαρακτηρισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιφερειακά
πάρκα το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων
Νήσων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γ) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Καταφυγίου Άγριας Ζωής εκδίδεται απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που
τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής.
δ) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Προστατευόμενου Τοπίου ή ως Προστατευόμενου
Φυσικού Σχηματισμού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του
προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη.
Για τις προστατευόμενες περιοχές καταρτίζονται πενταετή σχέδια διαχείρισης τους. Με τα
σχέδια διαχείρισης, στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στις πράξεις
χαρακτηρισμού:
(α) καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των
αντικειμένων που προστατεύονται, (
β) εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων με
την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 19 και της παραγράφου 9 του άρθρου 21 και
(γ) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση
έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία,
διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά περίπτωση.
Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία
μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς
χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής
τους.
Τα σχέδια διαχείρισης ισχύουν για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Αν η πενταετία παρέλθει χωρίς
να εγκριθεί νέο σχέδιο διαχείρισης, η ισχύς του υφισταμένου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι
την έγκριση του νέου σχεδίου.
Τα μέτρα του Προγράμματος που αφορούν την αποκατάσταση και διατήρηση της
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000 και της γεωργίας υψηλής
φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων, έχουν κοινούς στόχους με τα Σχέδια
Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 4‐1

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

4

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014‐2020 καλύπτει την επικράτεια της Ελλάδας.
Για την οριοθέτησή των αγροτικών περιοχών χρησιμοποιήθηκε η πρόσφατη «Τυπολογία
αγροτικών – αστικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010», η οποία αποτελεί προσαρμογή
προγενέστερης μεθοδολογίας του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία ως
«αγροτικές περιοχές» χαρακτηρίζονται οι ενδιάμεσες και κυρίως αγροτικές περιοχές, ήτοι οι 52
από τους 54 Νομούς της Ελλάδας, εξαιρουμένων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι
«αγροτικές περιοχές» καλύπτουν το 93,2% της Ελληνικής επικράτειας (82,3% αγροτικές και
12,1% ενδιάμεσες) και κατοικεί σε αυτές περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας (54,5%).
Επισημαίνεται ότι και στους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίζονται ως αστικές
περιοχές, υπάρχουν αγροτικές περιοχές με σημαντική πρωτογενή παραγωγή, οι οποίες θα είναι
επιλέξιμες για ορισμένες παρεμβάσεις του ΠΑΑ 2014‐2020.

4.2
4.2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014‐2020
Εισαγωγή

Οι ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής στην Ελλάδα δημιουργούνται κυρίως από τους ήπιους
κλιματικούς παράγοντες (βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες χειμώνα, κ.λπ.) και την ηλιοφάνεια τα
οποία συνθέτουν μια εκτεταμένη βλαστική περίοδο με ήπια φαινόμενα. Συγχρόνως, το
ανάγλυφο του εδάφους δημιουργεί μια μεγάλη ποικιλία μικρο‐περιβαλλόντων τα οποία ευνοούν
την αποδοτική ανάπτυξη φυτών και ζώων αλλά κυρίως την καλή προσαρμογή τους στο
περιβάλλον με αποτέλεσμα την αποφυγή έντονων διακυμάνσεων στη παραγωγή. Το κλίμα, τα
εδάφη, η ποικιλότητα και η ιστορική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην Ελληνική γεωργία είναι
επίσης ευνοϊκά για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και την καλλιέργεια εξαιρετικά
ποιοτικών προϊόντων για στοχευμένες αγορές υψηλού εισοδήματος.
Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της διάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι η
άνιση σχέση μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής. Η αξία της ζωικής παραγωγής στο σύνολο
της αξίας της αγροτικής παραγωγής κυμαίνεται μεταξύ 26% (το 2000) και σχεδόν 30% (το 2007).
Η σχέση μεταξύ ζωικής και φυτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι γύρω στο 45%.
Συνεπώς η ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής παρουσιάζει μια στρέβλωση. Η φυτική παραγωγή
βασίζεται κυρίως στα φρούτα, τα λαχανικά, τα σιτηρά και την ελαιοκαλλιέργεια. Για τα φρούτα,
των οποίων η αξία παραγωγής ξεπερνά τα 2 δις ευρώ το 2012, ιδιαίτερη σημασία έχει η
παραγωγή φρέσκων φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια) και σταφυλιών. Επίσης θα πρέπει
να σημειώσουμε την σημαντική υστέρηση των ζωοτροφών στην συμβολή τους στη φυτική
παραγωγή και την επιβίωση των βιομηχανικών φυτών παρά την πλήρη αποδέσμευση του
καπνού (αξία παραγωγής σχεδόν 80 εκ. ευρώ) και του βαμβακιού (αξία παραγωγής περισσότερο
από μισό δις ευρώ). Η ζωική παραγωγή αφορά κυρίως την παραγωγή γάλακτος που από μόνη
της είναι το σχεδόν 41% του συνόλου της αξίας της ζωικής παραγωγής και το κρέας της αιγο‐
προβατοτροφίας η αξία του οποίου είναι 25% περίπου του συνόλου. Η μικρή αξία παραγωγής
κρέατος βοοειδών και χοιρινών δείχνει και τις δυνατότητες που έχουν αυτοί οι τομείς για
περαιτέρω ανάπτυξη. Οι σημαντικότεροι τομείς μεταποίησης περιλαμβάνουν τα γαλακτοκομικά
(με προεξάρχουσα την παραγωγή φέτας), την μεταποίηση των φρούτων (παραγωγή χυμών και
κομπόστας, κ.λπ.) το κρασί και το ελαιόλαδο.
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Η ανταγωνιστικότητα όλων των τύπων γεωργίας και η βιωσιμότητα των
εκμεταλλεύσεων (Προτεραιότητα 2)

Η ελληνική οικονομία την περίοδο 2000‐2012 χαρακτηρίστηκε από δύο τάσεις. Πρώτον, τη
συνεχή αύξηση του ΑΕΠ και την καλή εικόνα όλων σχεδόν των βασικών μακρο‐οικονομικών
μεγεθών (απασχόληση, βιομηχανική παραγωγή, εμπόριο, κ.λπ.) και την συνεχή μεγέθυνση του
συνόλου της οικονομίας την περίοδο 2000‐2008. Τα έτη 2007 και 2008 το ΑΕΠ κινείται στο
μεγαλύτερο ιστορικά μέγεθος του μεταξύ 210 και 211 δις ευρώ σε σταθερές τιμές 2005.
Δεύτερον, από το 3ο τρίμηνο του 2008 και μετά, η ελληνική οικονομία επηρεάζεται από την
διεθνή οικονομική ύφεση με κίνδυνο πτώχευσης και την συνακόλουθη επιβολή του
σταθεροποιητικού‐εξυγιαντικού προγράμματος. Το ΑΕΠ του 2012 ήταν 168,5 δις ευρώ,
αντίστοιχο αυτού της περιόδου 2001‐2002 με μείωση σχεδόν 20% (ΚΔΠ‐8). Η πορεία της
γεωργικής οικονομίας όπως αυτή αποτυπώνεται από την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)
στον πρωτογενή τομέα, δεν συμπορεύεται με την πορεία του συνόλου της οικονομίας όπως
αποτυπώνεται από την χρονολογική σειρά του ΑΕΠ. Μέχρι και το 2007 η ΑΠΑ στην γεωργία είναι
πτωτική και αποτυπώνει την προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στην αναθεώρηση της ΚΑΠ του
2002‐2003 και κυρίως της αποδέσμευσης (decoupling). Από το 2007 και μετά, η ελληνική
γεωργία περνάει σε μια φάση ανάπτυξης για τρία συνεχή χρόνια, μέχρι και το 2010. Το 2011 και
το 2012 λόγω διάχυσης των επιπτώσεων της ύφεσης (μείωση της πίστης και του διαθεσίμου
εισοδήματος) σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αναγνωρίζεται μια πτωτική τάση.
Η ελληνική γεωργία, παρά τη σχετική συρρίκνωσή της, παραμένει ένας σημαντικός κλάδος της
οικονομίας όσο αφορά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη (ακαθάριστη αξία, απασχόληση,
εισόδημα, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), την εθνική ασφάλεια (αυτάρκεια τροφίμων), την
διασύνδεσή της με άλλους κλάδους της οικονομίας και κυρίως την μεταποίηση τροφίμων και το
εμπόριο, και τον αναπτυξιακό της ρόλο στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας. Η
συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα και της γεωργίας ειδικότερα στην ΑΠΑ μειώνεται συνεχώς
από το 2000 μέχρι σχεδόν υποδιπλασιασμού της το 2011 (ΚΔΠ‐10 και ΚΔΠ‐14). Το 2000 η
γεωργία συμμετείχε στην ΑΠΑ σε ποσοστό 6% ενώ το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε σε
2,9%. Αντίθετα, ο τομέα της μεταποίησης των τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων ποτών και
καπνού) αύξησε τη συμμετοχή του από 2,9% σε 3,2%. Αντίστοιχα, το ποσοστό συμμετοχής του
πρωτογενούς τομέα (ΚΔΠ‐11) και ειδικότερα της γεωργίας στη συνολική απασχόληση μειώθηκε
από σχεδόν 16% το 2000 σε 10,4% το 2011 ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 490 χιλιάδες
άτομα σε σύνολο περίπου 4,5 εκ. εργαζομένων (ΚΔΠ‐13). Η αντίστοιχη συμμετοχή της
μεταποίησης τροφίμων παρέμεινε σταθερή στο 2,7% σε όλη αυτή την περίοδο (ΚΔΠ‐13). Οι
δείκτες Α και Β του αγροτικού εισοδήματος είχαν μια πτωτική πορεία από το 2000 μέχρι και το
2006, έτος που θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκε η προσαρμογή στην αποδέσμευση και μετά
κινήθηκαν ανοδικά για τρία χρόνια μέχρι και το 2009 (ΚΔΠ‐26). Από το 2010 και μετά οι δύο
δείκτες ακολουθούν την ίδια πτωτική πορεία με την γεωργική ΑΠΑ. Ο δείκτης Γ του καθαρού
επιχειρηματικού εισοδήματος στη γεωργία ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία. Η αγροτική
παραγωγή στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό
συμβολής στην εθνική ΑΠΑ από τον μέσο όρο της ΕΕ‐27 και μεγαλύτερο όλων των μεσογειακών
οικονομιών συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.
Η συμβολή των αγροτικών προϊόντων στις εξαγωγές είναι σημαντική με την αξία εξαγόμενων
αγροτικών προϊόντων να αυξάνει (σε τρέχουσες τιμές) συνεχώς φτάνοντας στο 2012 τα 3,6 δις
ευρώ. Τα προϊόντα φρούτων και λαχανικών απαρτίζουν μόνα τους σχεδόν τη μισή αξία των
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εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και το 2012 διαμορφώθηκαν στο 1,8 δις. Συγχρόνως, πολλά
γεωργικά προϊόντα συμβάλλουν στις εισαγωγές που προσεγγίζουν τα 5 δις ευρώ και αφήνουν
ένα αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γύρω στα 1,4 δις. Τα αγροτικά προϊόντα
συμμετέχουν κατά 10% περίπου στο σύνολο των εισαγωγών της χώρας. Το ποσοστό αυτάρκειας
στη φυτική παραγωγή το 2011 ανερχόταν, κατά μέσο όρο, στο 96% περίπου, μειωμένο σε σχέση
με το 2010. Το σοβαρότερο πρόβλημα αυτάρκειας εντοπίζεται στη ζωική παραγωγή και την
αλιεία όπου ανέρχεται, κατά μέσο όρο στο 76% περίπου με το βόειο κρέας στο 29% και το
χοιρινό κοντά στο 55%.
Η θέση της ελληνικής γεωργίας όσο αφορά το κόστος των βασικών εισροών και κυρίως της
ενέργειας είναι δυσμενέστατη. Ο δανεισμός στον πρωτογενή τομέα έφτασε σε ένα ύψος σχεδόν
4 δις το 2008, από τα οποία σχεδόν 3 δις ήταν μακροπρόθεσμα δάνεια (1‐5 έτη) και σχεδόν 1 δις
βραχυπρόθεσμα καλλιεργητικά. Από το 2009 παρατηρήθηκε μια ραγδαία μείωση των
μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι υποδιπλασιασμού το 2010 και σχεδόν υπο‐τετραπλασιασμού
το 2012. Η κατάσταση αυτή προήλθε τόσο από έλλειψη ρευστότητας και δανειοδοτήσεων από
πλευράς τραπεζών όσο και από έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών γεωργών που
προτιμούσαν να απέχουν μέχρι να επανέλθουν σε θετικές προσδοκίες. Το υψηλό κόστος
παραγωγής και η έλλειψη πίστης είχαν επίπτωση στη μέση παραγωγικότητα εργασίας και στον
ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου αντίστοιχα. Η μέση παραγωγικότητα εργασίας από
το 2004 και μετά κινείται συνεχώς κάτω από την αντίστοιχη μέση της ΕΕ‐27 (ΚΔΠ‐14 και ΚΔΠ‐27).
Ο δείκτης σχηματισμού ακαθάριστου κεφαλαίου στην Ελλάδα είναι περίπου 24% ενώ ο
ευρωπαϊκός μέσος είναι 32,5% και ο αντίστοιχος δείκτης της Ιταλίας αγγίζει το 40% (ΚΔΠ‐28).
Αξίζει να σημειωθεί ότι δείκτης αυτός μειώθηκε κατά ακριβώς 6% μεταξύ 2007 και 2011. Ο
δείκτης αυτός σχετίζεται άμεσα με την επενδυτική συμπεριφορά των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων και φυσικά ενσωματώνει προσδοκίες των επενδυτών. Τον δείκτη αυτόν
θεωρούμε το σημαντικότερο δείκτη για την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του νέου
προγράμματος με δεδομένη τη διάθεση των επενδυτών (γεωργών, βιοτεχνών, κατοίκων της
υπαίθρου) να απέχουν από την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου.
Το μέγεθος των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε
δείκτη και αν μετρηθεί, έκταση, οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και
ανάμεσα στις αγροτικές οικονομίες των νέων κρατών μελών της ΕΕ‐27 (ΚΔΠ‐17). Στην ελληνική
γεωργία 50% των εκμεταλλεύσεων είναι κάτω των 2 ha (του μισού δηλαδή από αυτό που
θεωρείται μικρή εκμετάλλευση) και 50% κάτω από 4,000 ευρώ (ΚΔΠ‐17). Από πλευράς ηλικιακής
σύνθεσης, η ελληνική γεωργία έχει πολύ καλύτερη θέση. Το ποσοστό αγροτών πάνω από 55
χρόνων είναι πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκρίσιμο με ανταγωνιστικές οικονομίες
όπως αυτή της Ισπανίας και πολύ καλύτερα από άλλες ανταγωνιστικές οικονομίες όπως της
Ιταλίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας (ΚΔΠ‐23). Θεωρούμε (χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί
επιστημονικά) ότι αυτή η θέση της ελληνικής γεωργίας οφείλεται στη συνεχή στήριξη νέων
αγροτών και την συνταξιοδότηση ηλικιωμένων αγροτών από τα δύο τελευταία προγράμματα
αγροτικής ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι αρκετοί νέοι είτε από την
ύπαιθρο είτε από τον αστικό χώρο σκέφτονται ή κάνουν απόπειρες επιστροφής και εκκίνησης
γεωργικής δραστηριότητας σαν μια διέξοδο στην αυξανόμενη ανεργία και τις ανύπαρκτες
προοπτικές απασχόλησης εκτός πρωτογενούς τομέα και την παραδοσιακή τάση για
αυτοαπασχόληση (ΚΔΠ‐6) στην Ελλάδα. Η ανεργία ανάμεσα στους νέους στην Ελλάδα (σχεδόν
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57%) είναι η απολύτως υψηλότερη της ΕΕ‐27, με δεύτερη και συγκριτικά κοντά την Ισπανία
(53,2%) ενώ σε όλα τα άλλα κράτη μέλη το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 40% (ΚΔΠ‐5 και
ΚΔΠ‐7).
4.2.3

Γνώση και καινοτομία στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές
(Προτεραιότητα 1)

Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές και ‐ κατά περίπτωση – διεθνώς αναγνωρισμένες υποδομές
έρευνας και κατάρτισης και νησίδες αριστείας. Από πλευράς επιστημονικών δημοσιεύσεων, το
μερίδιο της Ελλάδας σε σχέση με το σύνολο των αποτελεσμάτων είναι σχετικά υψηλό σε
παγκόσμιο επίπεδο (1,64 % κατά μέσο όρο για την προηγούμενη δεκαετία), ενώ βάσει αναγωγής
των αποτελεσμάτων ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση
παγκοσμίως. Σημαντικά υψηλότερος είναι και ο αριθμός των δημοσιεύσεων στον κλάδο των
αγροτικών επιστημών («agricultural sciences») συγκρινόμενος με τα αντίστοιχα μεγέθη για τα
άλλα πέντε (5) κύρια επιστημονικά πεδία. Ο κλάδος των αγροτικών επιστημών εμφανίζει επίσης
τον δεύτερο υψηλότερο Σχετικό Δείκτη Απήχησης (0,92) σε σχέση με τις δημοσιεύσεις σε
παγκόσμιο επίπεδο μετά τον κλάδο των κοινωνικών επιστημών.
Παρά την πλούσια, εγχώρια ερευνητική δραστηριότητα παρατηρείται κατακερµατισµός των
ερευνητικών υποδοµών, με αναποτελεσματική κατανομή και χρήση των ήδη περιορισμένων
πόρων που διατίθενται για έρευνα και τεχνολογία. Ταυτοχρόνως δεν υφίσταται, προς το παρόν,
κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών, ενώ
η αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων των φορέων της δημόσιας διοίκησης και τα προβλήματα
συντονισμού, δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων η δραστηριότητα των οποίων
συνδέεται με την έρευνα και την τεχνολογία, δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την παραγωγή
γνώσης και καινοτομίας. Οι εγγενείς παθογένειες έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μειωμένων
κινήτρων για την προσέλκυση ερευνητών. Το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται επίσης από την ΓΓΕΤ
στο πλαίσιο της πρότασης πολιτικής που έχει υποβάλει, για την προετοιμασία του Συμφώνου
Εταιρικής Σχέσης. Αναφορικά με τις εθνικές επιδόσεις στην ενσωμάτωση της καινοτομίας, η
Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ισχυρές περιφερειακές ανισότητες, μειωμένη ζήτηση υπηρεσιών
Έρευνας και Καινοτομίας, και πολύ χαμηλά επίπεδα επένδυσης δαπανών στην έρευνα σε σχέση
με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη (ΑΕΔΕΤΑ) αντιπροσώπευε μόλις το 0,58% του ΑΕΠ για το έτος 2007, κάτω και από το
1/3 του Ευρωπαϊκού μέσου όρου που κυμαίνεται στο 1,85%. Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε όρους
καινοτομίας είναι συμβατές με την εικόνα της χώρας σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των εθνικών δεικτών ανταγωνιστικότητας του World
Economic Forum, η Ελλάδα υποχώρησε στην 96η θέση για την περίοδο αναφοράς 2012 – 2013
σε σύνολο 144 χωρών από την 90η θέση στην οποία βρισκόταν.
Στο θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης δυστυχώς τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Η Ελλάδα
έχει ένα συντριπτικό ποσοστό αγροτών (σχεδόν 97%) χωρίς τυπική κατάρτιση (ΚΔΠ‐24). Το
ποσοστό αυτό την τοποθετεί στις τρείς πρώτες θέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ‐27, μαζί
με την Βουλγαρία και την Ρουμανία και πολύ μακριά από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο. Το
ποσοστό νέων αγροτών (<35) χωρίς τυπική κατάρτιση στην Ελλάδα αγγίζει το 83% ενώ σε
ανταγωνιστικές οικονομίες όπως στην Ιταλία το ποσοστό νέων αγροτών χωρίς τυπική κατάρτιση
πλησιάζει στο μηδέν (ΚΔΠ‐24). Το Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων (Σ.Γ.Σ) στηρίζεται στην
κοινοτική νομοθεσία 73/2009 και, μετά από πολλές δυσκολίες, πιστοποίησε Γεωργικούς
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Συμβούλους (Γ.Σ) μέσα από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Σήμερα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες
περίπου 638 σύμβουλοι, 30 δομές και 180 συνεργάτες συμβούλων. Η παροχή γεωργικών
συμβουλών ενισχύθηκε και εντάχθηκε στο Μέτρο 114 του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα το Σ.Γ.Σ προσανατολίζεται κυρίως στην εφαρμογή και ενημέρωση ως
προς τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και είναι δομημένο γύρω από τους άξονες
αυτούς. Είναι προφανές ότι η χώρα κινείται, πολύ αργά μεν, αλλά στην σωστή κατεύθυνση. Αυτό
που λείπει εντελώς από το σημερινό σύστημα υποστήριξης εφαρμογών είναι η λειτουργία
πρότυπων εγκαταστάσεων (καλλιεργειών, ζωικών εκμεταλλεύσεων, χωρικής μεταποίησης, κ.λπ.)
με στόχο την επίδειξη της σωστής πρακτικής. Με δεδομένη την στενότητα ανθρώπινου
δυναμικού και πόρων στο ΥΠΑΑΤ, τέτοια έργα επίδειξης μπορεί να αναληφθούν από τον ιδιωτικό
τομέα και οι δομές κατάρτισης να αναλαμβάνουν να εντάξουν επισκέψεις ή/και εκπαίδευση‐
πρακτική άσκηση σε τέτοια έργα από νέους γεωργούς. Εκτός από έργα επίδειξης ορθών
γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών, τέτοιου είδους συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και δομών επιμόρφωσης μπορεί να επεκταθούν σε καινοτόμα ή και πειραματικά
έργα καθώς και σε προτάσεις υιοθέτησης τεχνολογίας. Ενδεχομένως, η ζήτηση του ιδιωτικού
τομέα για τέτοιου είδους αγρούς ή εγκαταστάσεις να οδηγήσει στην δημιουργία
αυτοχρηματοδοτούμενων γεωργικών τεχνολογικών πάρκων. Τέλος, το Σ.Γ.Σ πρέπει να διευρυνθεί
προς ένα ολοκληρωμένο και μοντέρνο σύστημα επιχειρηματικών συμβουλών σε γεωργούς και
κατοίκους της υπαίθρου.
4.2.4

Η οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων και η διαχείριση κινδύνων στη γεωργία
(Προτεραιότητα 3)

Το σημαντικότερο στοιχείο του κλάδου εμπορίας αγροτικών προϊόντων είναι το υψηλό επίπεδο
συγκέντρωσης. Εκτιμάται ότι περίπου 60 μεσαίες και μεγάλες αλυσίδες είχαν αθροιστικό ετήσιο
τζίρο γύρω στα €11 δις το 2009, ενώ τρεις μεγάλες αλυσίδες που άρχισαν να
δραστηριοποιούνται στη χώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90. Οι μεγάλες αλυσίδες
διενεργούν το 55% των πωλήσεων και περισσότερο από το 80% των κερδών που αντιστοιχεί στο
λιανικό εμπόριο το οποίο, εκτός των μεγάλων αλυσίδων, διενεργείται από μεμονωμένα
καταστήματα, λαϊκές αγορές, συνεταιρισμούς, αγροκτήματα, και προσφάτως, με ηλεκτρονικό
εμπόριο. Σε έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (4ης Δεκεμβρίου 2013) για την παραγωγή,
εμπορία, διανομή και λιανική πώληση νωπών οπωροκηπευτικών, για τη χρονική περίοδο από το
2005 έως και το 2011 διαπιστώνεται η συνεχιζόμενη αδυναμία των παραγωγών να διεκδικήσουν
ισχυρό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών και η ανάγκη ενίσχυσης των
συλλογικών δομών. Διαπιστώνεται επίσης ότι η θέση των χονδρεμπόρων στην εφοδιαστική
αλυσίδα παραμένει ισχυρή, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν επαρκείς βελτιώσεις της
αποτελεσματικότητας σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας. Στην έκθεση αναφέρεται ότι, κατά μέσο
όρο, η παραγωγή αντιπροσωπεύει το 40% της τιμής του προϊόντος, η χονδρική πώληση, που
περιλαμβάνει, ανάλογα με το προϊόν, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση κ.λπ. αντιστοιχεί
περίπου στο 21%, ενώ η λιανική πώληση στο 28% αντίστοιχα.
Με βάση πανευρωπαϊκές έρευνες καταναλωτών του Ευρω‐βαρόμετρου, οι έλληνες καταναλωτές
είναι ανάμεσα στις δύο πρώτες ομάδες καταναλωτών που ανησυχούν σοβαρά για τα
υπολείμματα φυτοπροστασίας στα φρούτα τα λαχανικά και τα δημητριακά, τα υπολείμματα
αντιβιοτικών ή ορμονών στο κρέας και την κλωνοποίηση ζώων που χρησιμοποιούνται σε
προϊόντα διατροφής. Επίσης, σε ποσοστό 38%, το μεγαλύτερο ανάμεσα στους καταναλωτές όλης
της ΕΕ‐27, οι έλληνες καταναλωτές δηλώνουν απόλυτη μη‐εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς
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μηχανισμούς, στους γεωργούς (73%), στη μεταποίηση τροφίμων (82%) και συντριπτικά στο
λιανεμπόριο (94%).
Η Ελλάδα υιοθέτησε τα Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (Προστατευόμενη Ονομασία
Προέλευσης – ΠΟΠ και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – ΠΓΕ) σαν μέρος της πολιτικής
ανάπτυξης της υπαίθρου και έχει εγγράψει περίπου 145 ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα
συμπεριλαμβανομένων των κρασιών. Εκτιμάται ότι τα προϊόντα ποιότητας αποτελούν περίπου
το 10% της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου
πληροφορίες για την συμβολή τους στη διαμόρφωση της ΑΠΑ. Εκτιμάται ότι τα γαλακτοκομικά
προϊόντα κατέχουν λίγο κάτω από το 70% της αξίας παραγωγής των προϊόντων γεωγραφικής
ένδειξης (ΠΟΠ και ΠΓΕ) με τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη να κινούνται μεταξύ 20‐30% και το
υπόλοιπο να συμπληρώνεται από ελαιόλαδα και ελιές και φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Η φέτα
είναι, φυσικά, η ναυαρχίδα των ελληνικών πιστοποιημένων προϊόντων. Με βάση αυτές τις
εκτιμήσεις, η χώρα κατατάσσεται 7η ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη σε όρους αξίας παραγωγής.
Σε όρους συμμετοχής των αμιγώς αγροτικών προϊόντων στην συνολική αξία των προϊόντων
ποιότητας η χώρα κατατάσσεται πρώτη με ποσοστό πάνω από 70% της ΑΠΑ των ποιοτικών
προϊόντων να είναι αμιγώς γεωργικά. Τα τελευταία 15 χρόνια η αξία πωλήσεων και ό όγκος
παραγωγής αυξήθηκαν.
Στην Ελλάδα, τόσο η έκταση σε βιολογική γεωργία όσο και ο αριθμός καλλιεργητών αυξάνει
σταθερά. Την περίοδο της Απογραφής Γεωργίας‐Κτηνοτροφίας 2009‐2010, καλλιεργούνταν
130.828 εκτάρια από 16.605 αγροτικά νοικοκυριά, εκ των οποίων 122.850 εκτάρια ήταν
πιστοποιημένα (15.438 νοικοκυριά) και 7.977 εκτάρια υπό μετάβαση (1.167 νοικοκυριά) (ΚΔΠ‐
19). Επίσης στη χώρα υπάρχουν 1.247 νοικοκυριά που εκτρέφουν βιολογικά σχεδόν 52.600
Ζωικές Μονάδες (Ζ.Μ) με βαρύτητα στην προβατοτροφία (800 νοικοκυριά και 15.000 Ζ.Μ), την
βοοτροφία, χοιροτροφεία και αιγοτροφία με περίπου 10.000 Ζ.Μ. η κάθε μια και την
πτηνοτροφία με περίπου 5.000 Ζ.Μ. Η θέση της Ελλάδας βρίσκεται ακριβώς στο μέσο όρο της
ΕΕ‐27 (ΚΔΠ‐19). Ο κλάδος επηρεάστηκε σαφώς από την ύφεση και τα μειούμενα εισοδήματα των
καταναλωτών οι οποίοι μείωσαν τη δαπάνη για βιολογικά προϊόντα. Η ελληνική βιολογική
παραγωγή πρέπει να απευθύνεται στις Ευρωπαϊκές αγορές όπου η κατά κεφαλή καταναλωτική
δαπάνη είναι υψηλή και δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ύφεση (138,6 ευρώ ετησίως
ανά κάτοικο στην Δανία μέχρι 103,8 ευρώ στην Αυστρία).
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα της ποιοτικής παραγωγής είναι ο έλεγχος και η εφαρμογή
των κανόνων ποιοτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης. Έχουν
προταθεί διάφοροι τρόποι ταυτοποίησης και ελέγχουν των προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης για
την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και των παραγωγών. Η διασφάλιση των προϊόντων
είναι καθοριστικός παράγοντας πρώτον για την ζητούμενη εξωστρέφεια και δεύτερον για την
ομαλή και αποδεκτή από τους παραγωγούς και τους καταναλωτές εισαγωγή επιπλέον ποιοτικών
σημάτων όπως το ορεινό και νησιωτικό προϊόν ή και τα τοπικά προϊόντα.
4.2.5

Γεωργία και οικοσυστήματα (Προτεραιότητα 4)

Τα παραγωγικά δάση και οι δασικές εκτάσεις καλύπτουν στην Ελλάδα 6,5 εκατομμύρια εκτάρια
γης που αποτελεί το σχεδόν 50% (49,4%) του εδάφους της ελληνικής επικράτειας (ΚΔΠ‐29 και
ΚΠΔ‐31). Τα αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρια, κουμαριές, σχοίνοι, κ.λπ) των πεδινών και ημι‐
ορεινών εκτάσεων καλύπτουν σχεδόν το 50% της έκτασης με τεράστια προστατευτική σημασία
καθώς συγκρατούν και σταθεροποιούν το έδαφος και αποτρέπουν τη συνολική έκπλυσή του
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(ΚΠΔ‐38). Οι εκτάσεις αυτές είναι επίσης οι πλέον ευπρόσβλητες σε πυρκαγιές. Από τα περίπου
1,15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας που παρήχθησαν το 2011, η δημόσια δασοπονία παρήγε
0,77 εκατομμύρια και η ιδιωτική δασοπονία 0,38 αναδεικνύοντας έτσι την ιδιωτική αξιοποίηση
των δασών σε ένα σημαντικό παράγοντα. Η δημόσια δασοπονία παράγει σχεδόν 0,6
εκατομμύρια μέσω εκμετάλλευσης των δασικών συνεταιρισμών. Η αξία του παραγόμενου
τεχνικού ξύλου και καυσόξυλων βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα 40 και 50 εκατομμύρια ευρώ.
Η συνολική αξία της εκροής της ελληνικής δασοπονίας κυμαίνεται, μετά το 2006, ανάμεσα σε 70
και 80 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΠΑ του δασικού τομέα κινείται μεταξύ 45 και 55 εκατομμυρίων
ευρώ στο ίδιο χρονικό διάστημα (ΚΔΠ‐15). Ο αριθμός των εργαζομένων στην δασοπονία,
μετρούμενος σε όρους Ετησίων Μονάδων Απασχόλησης (AWU), παρουσιάζει διαρκή μείωση από
τις περίπου 6,000 AWU το 2002‐03 στις περίπου 4,000 AWU μετά το 2009 (ΚΔΠ‐13).
Ο ευρύτερος χώρος της υπαίθρου χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βιοποικιλότητα καθώς ανήκει
στην περιοχή της Μεσογείου η οποία περιλαμβάνει τα πλουσιότερα χερσαία οικοσυστήματα της
Ευρώπης.. Το ελληνικό δίκτυο NATURA 2000 περιλαμβάνει 419 περιοχές, 241 «Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας ‐ΤΚΣ» και 202 «Ζώνες Ειδικής Προστασίας ‐ ΖΕΠ», ενώ 24 περιοχές είναι
ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν το 16,4%
της Ελληνικής χέρσου, ενώ η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha που καλύπτουν το 21,1%
της Ελληνικής χέρσου(ΚΠΔ‐34). Τα ποσοστά αυτά βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των
αντίστοιχων καλύψεων για την Ευρώπη των 27, o οποίος είναι 13,6% για ΤΚΣ και 12,1% για ΖΕΠ.
Συνολικά η έκταση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.205 ha και
καλύπτει 27,3% της χέρσου. Ο μέσος όρος κάλυψης εθνικού εδάφους χέρσου της Ευρώπης είναι
17,9%, οπότε η Ελλάδα τοποθετείται στην έκτη θέση μεταξύ των 27 κρατών – μελών, μετά τη
Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κύπρο και την Ισπανία. Η έκταση των περιοχών
Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) αγροτικής και δασικής γης στην Ελλάδα, βάσει των τριών τύπων
γης ΥΦΑ καταλαμβάνει 2.044.902 ha βοσκόμενης δασικής γης (Τύπου 1 και 3 ΥΦΑ), 2.423.186 ha
καλλιεργούμενης γης (Τύπου 2 και 3 ΥΦΑ) 2.422.577 ha ΥΦΑ δασών.
Η Ελλάδα διαθέτει σε ετήσια βάση επαρκείς επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Το
86% της χρήσης νερού στην Ελλάδα καταναλώνεται στον τομέα της γεωργίας (ΚΠΔ‐39).
Υπολογίζεται ότι το 35‐40% των αρδευόμενων εκτάσεων αρδεύονται με βαρύτητα (κατάκλιση,
ανοικτοί αύλακες, κ.λπ.), το 50‐55% με συστήματα τεχνητής βροχής και 10% με σύγχρονα
συστήματα άρδευσης όπως στάγδην και λοιπά συστήματα μικροαρδεύσεων (ΚΔΠ‐20). Στα
πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στα πλαίσια της
οδηγίας για τα ύδατα, έχει εντοπιστεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού
νερού στις διάφορες περιοχές και έχουν προταθεί μέτρα ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση των
υδατικών πόρων, όπως για παράδειγμα «Η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων
υπογείων υδάτων», «Επιδότηση αλλαγής αρδευτικών συστημάτων», «Έργα εκσυγχρονισμού και
συντήρησης δικτύων άρδευσης», και άλλα.
Από την εκτίμηση της ποσότητας του εμπορικού αζώτου και φωσφόρου που καταναλώθηκε,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα, προκύπτει ότι τα έτη 2008‐2011 η
ποσότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται είναι μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια 2000‐2007 (ΚΔΠ‐40). Η μείωση στην ποσότητα των λιπασμάτων και των
φυτοπροστατευτικών οφείλεται στην εφαρμογή των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης
της γεωργικής παραγωγής, των πρωτοκόλλων πιστοποίησης καθώς και των προγραμμάτων για
τη νιτρορύπανση, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ένα μεγάλο βαθμό η
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μείωση αυτή οφείλεται και στην προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής από τους
αγρότες.
Άλλος ένας παράγοντας υποβάθμισης του εδάφους είναι οι δασικές πυρκαγιές. Τα ελληνικά
δάση στην πλειοψηφία τους είναι φυσικά και όχι τεχνητά. Για τη δεκαετία 1980‐1990 ο
συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 1264 και η συνολική καμένη έκταση 524.167 ha, για
τη δεκαετία 1990‐2000 ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 1729 και η συνολική καμένη
έκταση 413.304 ha, ενώ για τη δεκαετία 2000‐2010 ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν
1670 και η συνολική καμένη έκταση 497.172 ha. Όταν οι δασικές πυρκαγιές, κατά τα πρώτα
χρόνια μετά την εκδήλωσή τους, συνδιάζονται με ραγδαίες φθινοπωρινές και χειμερινές
βροχές, επιτείνουν το πρόβλημα της διάβρωσης του εδάφους και της έκπλυσης της οργανικής
ύλης (ΚΠΔ42 – ΚΠΔ41).
4.2.6

Αποδοτικότητα των πόρων και μεταστροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της
γεωργίας και των τροφίμων (Προτεραιότητα 5)

Η Ελλάδα έχει εξαιρετική δυνατότητα παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΚΠΔ‐43).
Είναι η 11η μεταξύ 40 χωρών στον δείκτη ηλιακού δυναμικού, με το μεγαλύτερο τμήμα της
χώρας να έχει ηλιοφάνεια για παραπάνω από 2700 ώρες το χρόνο. Δύο σημαντικοί δείκτες είναι
το σύνολο ετήσιας ολικής ακτινοβολίας που συγκεντρώνεται σε βέλτιστη κεκλιμένη επιφάνεια
νότια προσανατολισμένων φωτοβολταϊκών στοιχείων καθώς και η ηλιακή ενέργεια
(kWh/kWpeaak), δηλ. σύνολο ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βέλτιστη
κεκλιμένη επιφάνεια 1 kWpeaak με απόδοση 0,75. Η Ελλάδα και στους δύο δείκτες παρουσιάζει
από τις υψηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τις υπόλοιπες
Μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα, πρακτικά το σύνολο της παραγωγής ηλεκτρισμού από Βιομάζα
και Βιοκαύσιμα προέρχεται σήμερα από ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
αστικών λυμάτων, όπου παράγεται Βιοαέριο από την αναερόβια χώνευση του
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων αυτών.
Η χρήση ενέργειας από το 1990 και μετά στη γεωργία μειώνεται συνεχώς, με κορύφωση τις
σημαντικές πτωτικές τάσεις τα έτη 2009‐2011 όπου η χρησιμοποιούμενη ενέργεια σχεδόν
υποτριπλασιάστηκε (ΚΠΔ‐44). Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία. Σύμφωνα με την ετήσια Εθνική Απογραφή
Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου (2012), οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τη
γεωργία εκτιμώνται 7,85% των συνολικών εκπομπών της χώρας για το 2010 (χωρίς τον
υπολογισμό LULUCF) (ΚΠΔ‐45). Σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μειώθηκαν περίπου 19,17%. Η
μείωση οφείλεται στη μείωση εκπομπής του Ν2Ο από τα εδάφη, λόγω του περιορισμού της
χρήσης συνθετικών λιπασμάτων αζώτου. Άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και τη γεωργία (πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου, ποσότητα παραγωγής
κτλ) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την τάση των εκπομπών.
Στην μελέτη "H οικονομική αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία
και τα γεωργικά εδάφη" της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσιάζεται η οικονομική εκτίμηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Ελληνικό γεωργικό τομέα. Τα σενάρια που
εξετάστηκαν προέκυψαν με υποκλιμάκωση των σεναρίων Β1 (+2.4 οC), Α1Β (+3.5 οC), Α2 (+4.5
οC), και Β2 (+3.1 οC) του IPCC σε αντίστοιχες κλιματικές ζώνες της ελληνικής επικράτειας. Η
έρευνα επικεντρώνεται σε αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες κα ειδικότερα στις
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καλλιέργειες σίτου, βαμβακιού, αραβόσιτου, ελιάς και αμπέλου, με ή χωρίς την επίπτωση της
ερημοποίησης των εδαφών. Οι εκτιμήσεις όλων των κλιματικών σεναρίων για όλα τα είδη
καλλιεργειών καταδεικνύουν αρχικά την ανάγκη για την καταπολέμηση του φαινομένου της
ερημοποίησης. Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης θα οδηγούσε αυτόματα σε
αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ανεξάρτητος κλιματικού σεναρίου.
4.2.7

Κοινωνική ένταξη, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές
(Προτεραιότητα 6)

Το 42.7% του πληθυσμού της χώρας ζει σε αγροτικές περιοχές και το 10.6% σε ενδιάμεσες
περιοχές (ΚΔΠ‐1) με ηλικιακή δομή περίπου ίδια (ΚΔΠ‐2) αλλά σημαντικά διαφορετική
πυκνότητα (ΚΔΠ‐4). Από τα σχεδόν 675 χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά, τα 165 χιλιάδες
νοικοκυριά βρίσκονται σε καθαρώς ορεινές περιοχές (περισσότερο από 50% του πληθυσμού και
της έκτασης) και 156 χιλιάδες σε νησιωτικές περιοχές περιλαμβανομένης της Κρήτης και της
Λευκάδας. Συνεπώς σχεδόν 40% των αγροτικών νοικοκυριών βρίσκεται σε κατάσταση φυσικού
περιορισμού της γεωργικής δραστηριότητας. Οι περιοχές της υπάιθρου καταλαμβάνουν το 82%
της έκτασης της χώρας (ΚΔΠ‐3). Από τα 3,3 εκ εκτάρια της γεωργικής γης, τα 703 χιλιάδες (ή 21%
του συνόλου) καλλιεργούνται στα νησιά και τα 905 χιλιάδες (ή 27,5% του συνόλου) σε καθαρώς
ορεινές περιοχές (ΚΔΠ‐32). Έτσι, ενώ το μέσο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα
είναι σχεδόν 5 εκτάρια, στις νησιωτικές περιοχές είναι σχεδόν 4,5 εκτάρια και στις καθαρώς
ορεινές περιοχές είναι 5,5 εκτάρια. Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι στις ορεινές περιοχές
υπάρχει μεγαλύτερη έκταση σε χρήση λειμώνων και βοσκοτόπων παρά σε αρώσιμη και
δενδρώδεις καλλιέργειες. Από το σύνολο των σχεδόν 430 χιλιάδων ετήσιων μονάδων εργασίας
στη γεωργία, οι καθαρώς ορεινές περιοχές έχουν τις 108.130 ή σχεδόν 25% του συνόλου. Οι
νησιωτικές περιοχές έχουν τις 92.750 μονάδες ή σχεδόν 21,6% του συνόλου. Στις νησιωτικές
περιοχές το μερίδιο της γης αντιστοιχεί με το μερίδιο της εργασίας ενώ στις ορεινές περιοχές το
μερίδιο της εργασίας είναι μικρότερο από το αντίστοιχο μερίδιο της γης. Τα νοικοκυριά στα
αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ένα μέσο φορολογητέο
εισόδημα το 2009 που είναι 19.695 και 16.585 ευρώ αντίστοιχα. Την ίδια χρονιά, οι ενδιάμεσες
περιοχές έχουν μέσο δηλωθέν εισόδημα 15.121 και οι περιοχές της υπαίθρου 12.864 ευρώ.
Λεπτομερής ανάλυση των εισοδημάτων σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα αναδεικνύει το
σημαντικό πρόβλημα φτώχειας και κοινωνικο‐οικονομικής περιθωριοποίησης στις περιοχές της
υπαίθρου (ΚΔΠ‐9).
Η ελληνική ύπαιθρος και περιφέρεια παρουσιάζει σημαντική εξοικείωση με ολοκληρωμένα
προγράμματα τοπικής ανάπτυξης. Μετά από μια μακρά ιστορία των τοπικών περιοχών με τη
φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας της πρωτοβουλίας Leader, λειτουργούν 54 Ομάδες Τοπικής
Δράσης (ΟΤΔ) σε 47 πρώην νομούς και νυν περιφερειακά διαμερίσματα. Συγχρόνως, στην
Ελλάδα λειτούργησαν κεντρικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης, τόσο στο
προηγούμενο όσο και στο παρόν πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου. Στο ΠΑΑ 2007‐2013
τέτοιες παρεμβάσεις υποστηρίζονται από τον Άξονα 3 και στοχεύουν στην οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.
Η συνολική οικονομία των περιοχών της υπαίθρου έχει υψηλή συγκέντρωση στον τριτογενή
τομέα (που συνήθως υποκρύπτει τον τουρισμό, (ΚΠΔ‐30)) σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νησιά όπως η
Κέρκυρα και η Ζάκυνθος έχουν πάνω από 90% του ΑΕΠ τους στον τριτογενή τομέα (ΚΔΠ‐8) και
πραγματικά ορεινές περιοχές όπως η Ευρυτανία προσεγγίζουν το 95%. Σε όσες περιοχές της
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υπαίθρου ο πρωτογενής τομέας διεκδικεί ακόμα ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ (πάνω από 10%),
ο τριτογενής περιορίζεται σε κάτω από 75%. Η μεταποίηση είναι πολύ λίγο αναπτυγμένη στις
περιοχές της υπαίθρου εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις που οφείλονται είτε σε
αξιοποίηση φυσικών πόρων (Κοζάνη) είτε σε ευνοϊκή χωροθέτηση και βελτίωση της
προσβασιμότητας ως προς μεγάλα αστικά κέντρα (Βοιωτία και Κορινθία ως προς την Αττική και
Κιλκίς και Καβάλα ως προς την Θεσσαλονίκη). Οι περιοχές της υπαίθρου είναι 23% κάτω από το
μέσο ΑΕΠ στη μεταποίηση στη χώρα, ενώ οι αστικές και ενδιάμεσες περιοχές είναι 5% πάνω
(ΚΠΔ‐10). Δυστυχώς τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν μας επιτρέπουν να έχουμε πιο σαφή
εικόνα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων με διψήφιους ή τριψήφιους κωδικούς οικονομικής
δραστηριότητας. Επίσης, δεν υπάρχουν πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα τόσο για την ποιότητα
ζωής όσο και για την προσφορά κάποιων βασικών υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Για παράδειγμα ο
δείκτης ιδιοκτησίας αυτοκινήτων είναι σαφώς μικρότερος στις περιοχές της υπαίθρου απ’ ότι
στις ενδιάμεσες και τις αστικές περιοχές. Ο δείκτης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά
1000 κατοίκους είναι υψηλότερος στις αγροτικές περιοχές από ότι στις αστικές και τις
ενδιάμεσες, αν και το ποσοστό του πληθυσμού κάτω των 15 ετών είναι μεγαλύτερο στις αστικές
περιοχές. Ο δείκτης αυτός, σε συνάρτηση με τις σχετικά μεγαλύτερες αποστάσεις που έχουν να
διανύσουν οι μαθητές στην ύπαιθρο είναι ενδεικτικός της ανάγκης να ενισχυθούν βασικές
υπηρεσίες προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Τέλος, ο δείκτης γιατρών ανά 1000 κατοίκους
στην ύπαιθρο είναι υψηλότερος ενδεικτικός πάλι της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας στην
ύπαιθρο

4.3

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014‐2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014‐2020 καλύπτει τις ακόλουθες ανάγκες της
περιοχής αναφοράς του:
• 1η Ανάγκη: Προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, τη δασοπονία και τις
αγροτικές περιοχές
• 2η Ανάγκη: Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των
απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό, το δασικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές
• 3η Ανάγκη: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αγροδιατροφικού
συστήματος
• 4η Ανάγκη: Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την προστασία του
νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας
• 5η Ανάγκη: Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
• 6η Ανάγκη: Προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή
• 7η Ανάγκη: Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της πολύ‐
λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών
• 8η Ανάγκη: Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών στις
αγροτικές περιοχές
Ακολούθως, παρουσιάζεται η συσχέτιση των αναγκών με τις προτεραιότητες του ΠΑΑ.
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Πίνακας 4‐1: Συσχέτιση Αναγκών με Προτεραιότητες – Περιοχές Εστίασης και Ειδικούς Στόχους του ΠΑΑ 2014‐2020
P1

P2

P3

P4

P5

P6

Ειδικοί Στόχοι

Ανάγκες

Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο
μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

1A

1B

1C

2A

X

X

X

X

Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της
πολύ‐λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών
Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για
την προστασία του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας

2B

X

X

X

4A

4B

4C

5A

X

X

X

X

X

X

X

X

Προώθηση της καινοτομίας στο αγροδιατροφικό σύστημα, τη
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές

X

X

X

5D

5E

X

X

X

X

6A

6B

6C

X

X

X

5C

X

X

X

Προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική
αλλαγή

5B

Περιβάλλον

Κλιματική
Αλλαγή

Καινοτομία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των
δεξιοτήτων των απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό, το
δασικό τομέα και τ

3B

X

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του
αγροδιατροφικού συστήματος
Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών
κοινωνιών στις αγροτικές περιοχές

3A

X

X
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4.3.1

Ο
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1η Ανάγκη: Προώθηση της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, τη δασοπονία και
τις αγροτικές περιοχές

Η χώρα υστερεί στις καινοτομικές επιδόσεις και κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στο σύνολο
των «διεθνών μετρήσεων» . Η πληθώρα των αδυναμιών που εντοπίσθηκαν στην SWOT ανάλυση
(οκτώ συνολικά αδυναμίες) και ο περιορισμένος αριθμός πλεονεκτημάτων αποτυπώνει το
μέγεθος του προβλήματος.
Η υιοθέτηση καινοτομιών και η διάχυση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Έρευνας και
Τεχνολογίας (Ε&Τ) στον αγροδιατροφικό τομέα αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την αύξηση
της παραγωγικότητας αλλά και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άσκησης της
γεωργικής δραστηριότητας (νερό, έδαφος, βιοποικιλότητα) και της ανάγκης ενίσχυσης του
ευεργετικού ρόλου των δασών στην προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των
επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.
Το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων μεταποίησης, ηασθενής
θέση των παραγωγών στην αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων, η αναζήτηση νέων αγορών για
τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά μόνο μέσω της
δημιουργίας και υποστήριξης μορφών συνεργασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη και
μεταφορά καινοτόμων λύσεων στην «αγροδιατροφική παραγωγή» αλλά και τη διαχείριση των
φυσικών πόρων με συλλογικές μορφές οργάνωσης όπως οι συσπειρώσεις, τα δίκτυα και οι
επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ).
Παράλληλα εντοπίζεται η ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπιστου μηχανισμού μεταφοράς των
αποτελεσμάτων της Έρευνας ‐ Τεχνολογίας ‐ Καινοτομίας (Ε‐Τ‐Κ) στην παραγωγή, η αναβάθμιση
του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο αυτό.
Παράλληλα απαιτείται η βελτίωση της δικτύωσης για την προώθηση των καινοτόμων μορφών
συνεργασίας / clusters μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων, μεταξύ
των δημόσιων φορέων έρευνας και καινοτομίας και του επιχειρηματικού κλάδου, αλλά και
μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων. Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής αλλά και των
Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης διαμορφώνει ένα ευνοϊκό σε σχέση με το
παρελθόν πλαίσιο.
4.3.2

2η Ανάγκη: Επαγγελματική Κατάρτιση και βελτίωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων
των απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό, το δασικό τομέα και τις αγροτικές
περιοχές

Η ανάγκη προκύπτει τόσο από την σημαντικότατη απόκλιση σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό
όρο που αποτυπώνεται στους σχετικούς κοινούς δείκτες πλαισίου . Η μεταφορά γνώσεων, με
οποιαδήποτε μορφή, τυπική ή άτυπη, είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση σε ανθρώπινο
δυναμικό.
Κύρια αλλά όχι φυσικά αποκλειστική στόχευση πρέπει να είναι οι νέοι που χρηματοδοτούνται
μέσω του άρθρου 19 λόγω του ότι η επένδυση σε νέους έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα απόδοσης
ενώ οι νέοι είναι (λόγω ηλικίας) πιο δυναμικό κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, πιο ανοικτοί
σε νέες ιδέες και με μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης γνώσεων και υιοθέτησης νέων
πρακτικών και διαδικασιών.
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Για την κάλυψη της ανάγκης θα απαιτηθεί η ριζική αναβάθμιση του συστήματος παροχής
κατάρτισης σε γεωργούς και ο εμπλουτισμός του με τη διεύρυνση της εμβέλειας και της
θεματολογίας των σε επιπλέον τομείς και ιδιαίτερα σε αυτούς που αφορούν την
επιχειρηματικότητα‐ανταγωνιστικότητα και την κλιματική αλλαγή με έμφαση στη διαχείριση της
άρδευσης και της ενέργειας.
Δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πρότυπων εγκαταστάσεων επιδεικτικών αγρών
με την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από ερευνητικούς φορείς.
Τέλος σε συνέργεια και με τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου(ΕΚΤ) (για τους
εκτός γεωργίας), πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη για την παροχή κατάρτισης σε θέματα
επιχειρηματικότητας.
4.3.3

3η Ανάγκη: Ενίσχυση της
αγροδιατροφικού συστήματος

ανταγωνιστικότητας

και

της

εξωστρέφειας

του

Η μέση παραγωγικότητα της εργασίας στην ελληνική γεωργία είναι η τρίτη χαμηλότερη ανάμεσα
στις χώρες EU‐15 και οφείλεται στον υψηλότερο ρυθμό μείωση της αξίας της παραγωγής σε
σχέση με τον ρυθμό μείωσης της εργατικής δύναμης στη γεωργία ενώ η παραγωγικότητα στη
δασοπονία είναι μία από τις δύο χαμηλότερες σε όλη την ΕΕ, τέλος μόνο στο τομέα των
τροφίμων η παραγωγικότητα εργασίας είναι αρκετά υψηλή με προοπτική η χώρα να έχει θέση
leader στην ΕΕ. Η παραγωγικότητα της εργασίας σχετίζεται άμεσα με την τεχνολογία παραγωγής
και την ορθολογική διαχείριση των εισροών καθώς και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
Συνεπώς, η κάλυψη της ανάγκης αυτής απαιτεί παρεμβάσεις στην τεχνολογία παραγωγής και
στο ανθρώπινο‐επιχειρηματικό δυναμικό, την αναστροφή της αποεπένδυσης με την αύξηση των
επενδύσεων που προϋποθέτει την αποκατάσταση της ρευστότητας και προσφοράς πίστης
συγχρόνως με τη μείωση του κόστους δανεισμού και ενέργειες αποκατάστασης της
εμπιστοσύνης των επενδυτών‐γεωργών.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει την βαθμιαία άμβλυνση των χρόνιων
διαρθρωτικών προβλημάτων του μικρού μεγέθους (φυσικού και οικονομικού) των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων , την δημογραφική αναζωογόνηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή αλλά
και την βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων
με διττό στόχο που είναι η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος αλλά και η προστασία του
καταναλωτή . Απαιτείται εστίαση των παρεμβάσεων σε κλάδους και τομείς που παρουσιάζει η
χώρα συγκριτικό πλεονέκτημα η παροχή κινήτρων για την για την αύξηση του φυσικού και
οικονομικού μεγέθους, την εισαγωγή τεχνολογίας, την καθετοποίηση της παραγωγής, την
δημιουργία ομάδων και οργανώσεων παραγωγών για την μείωση του κόστους λειτουργίας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην καλύτερη προώθηση των προϊόντων.
Η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά για παραγωγούς και μεταποιητές τροφίμων απαιτεί την
προετοιμασία μεμονωμένων παραγωγών ή μεταποιητών, ομάδων παραγωγών και
συνεταιρισμών για την υιοθέτηση συστημάτων και σημάτων ποιότητας, και την απόκτηση
υποδομών για την πρόσβαση αυτών σε βραχείες αλυσίδες και τη βελτίωση της
διαπραγματευτικής τους θέσης αλλά και την αύξηση της παραγωγής προϊόντων με σήμανση.
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4η Ανάγκη: Διαχείριση της γεωργικής δραστηριότητας και των δασών για την
προστασία του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας

Η σημασία του γεωργικού τομέα στην διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών και της
βιοποικιλότητας καταδεικνύεται από την έκταση των γεωργικών εκτάσεων μέσα σε περιοχές
NATURA που ανέρχεται σε περίπου 500.000 εκτάρια καλλιεργειών και 1,5 εκατομμύριο εκτάρια
βοσκοτόπων. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ένταξη γεωργικών εκτάσεων που
βρίσκονται στις περιοχές αυτές σε μέτρα που συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων .
Στα πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας έχει
εντοπιστεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού καθώς και της
ανάγκης εκσυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης και έχουν προταθεί μέτρα ώστε να επιτευχθεί
εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.
Πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της νιτρορύπανσης από τη γεωργική δραστηριότητα στις
ευπρόσβλητες ζώνες είναι υπαρκτό καθώς οι κίνδυνοι υποβάθμισης υγροτοπικών συστημάτων
από την εντατικοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας και τις αυξημένες εισροές σε αυτούς
τους ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες.
Η προώθηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής μπορεί να έχει
πολλαπλά οφέλη στην αγροτική παραγωγή αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Μέσω της εφαρμογής τους επιτυγχάνεται περιορισμός στη χρήση λιπασμάτων
και φυτο‐προστατευτικών καθώς και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμογή
κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών.
Σε περιοχές της χώρα με ξηροθερμικές συνθήκες παρουσιάζεται υπερβόσκηση π.χ. σε νησιά του
Αιγαίου και την Κρήτη. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος (αλλοίωση της βλάστησης, επικράτηση ανεπιθύμητων ειδών, διάβρωση,
ερημοποίηση). Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η διενέργεια βελτιωτικών δραστηριοτήτων όπου
υπάρχει υπερβόσκηση.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εξισωτική αποζημίωση έχει παίξει ένα εξαιρετικό
περιβαλλοντικό ρόλο στη διατήρηση του πληθυσμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και
κυρίως στη διατήρηση εκτατικών συστημάτων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
Οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων αλλά και πολλά τοπικά‐παραδοσιακά είδη και ποικιλίες οι
οποίες κινδυνεύουν με εξαφάνιση, αποτελούν στοιχείο της πλούσιας βιοποικιλότητας της χώρας
μας. Η διατήρηση αυτού του γενετικού υλικού και η χρήση του, είναι μία επένδυση στο
κεφάλαιο της βιοποικιλότητας.
4.3.5

5η Ανάγκη: Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και των δασών στο μετριασμό του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής

Τα δασικά εδάφη είναι η μεγαλύτερη αποθήκη άνθρακα (carbon sequestration). Η προστασία
των δασών από πυρκαγιές είναι ουσιαστικά προστασία των αποθηκών άνθρακα και συνεπώς
οργανικής ουσίας Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη αύξησης της επιφάνειας υπό δασική διαχείριση είτε
με αναδασώσεις είτε με δασώσεις και δημιουργία αγροδασικών συστημάτων.
Προκειμένου να επιτευχθεί προστασία του εδάφους αλλά και προστασία από άλλες
συνεπαγόμενες επιπτώσεις από τις πυρκαγιές, όπως πλημμύρες, εκπομπές CO2 κτλ, τα μέτρα
πρόληψης καθώς και η αναδάσωση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά.
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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Προκειμένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που θέτει η ευρωπαϊκή
πολιτική, γνωστοί στο σύνολό τους ως στόχοι «20‐20‐20» (Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020) όπου
προβλέπουν συμβολή των ΑΠΕ 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020, απαιτείται
περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ και στον αγροτικό τομέα. Η προώθηση σύγχρονων
και καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των ΑΠΕ στο γεωργικό τομέα θα έχει έναν
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας στο σύνολο, μειώνοντας τις
εθνικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και της αγροτικής
οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) η
συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας ανέρχονταν, το 2010,
περίπου 12 %.
Αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας. Η
συμμετοχή της βιομάζας στο μείγμα των ΑΠΕ κυμαίνεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα. Στην
Ελλάδα, πρακτικά το σύνολο της παραγωγής ηλεκτρισμού από Βιομάζα και Βιοκαύσιμα
προέρχεται σήμερα από ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων,
όπου παράγεται Βιοαέριο. Συγκρίνοντας την αξιοποίηση της βιομάζας στη χώρα και στις
υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ διαπιστώνεται η υστέρηση στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα στη βιομάζα που
προέρχεται από τη γεωργία.
4.3.6

6η Ανάγκη: Προσαρμογή της γεωργίας και των δασών στην κλιματική αλλαγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, οφείλονται στο γεγονός ότι ο τομέας της
γεωργίας και δασοπονίας, λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο βαθμό σε ακραία
καιρικά φαινόμενα (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, πλημμύρες) και πυρκαγιές, ενώ πάντα θα
υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας γόνιμων εδαφών λόγο της διάβρωσης εδάφους και της
μεταβολής των βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων νερού. Τα κύρια συμπεράσματα των
μελετών πάνω στο θέμα μπορούν να συνοψιστούν στις προβλέψεις για παρατεταμένες
περιόδους ξηρασίας και αύξηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα τους θερμούς μήνες. Ιδιαίτερα η
αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή της Μεσογείου, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα,
λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη υψηλές απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό καθώς και τις υψηλές
θερμοκρασίες που επικρατούν γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται να επηρεαστεί σημαντικά.
Είναι πιθανό να αυξηθούν οι απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό ανά επιφάνεια, ενώ τα φαινόμενα
ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών δυσχεραίνουν τη βόσκηση και άρα την παραγωγή ζωικού
κεφαλαίου ενώ μπορεί να προκαλέσουν καταπόνηση στις καλλιέργειες. Η γονιμότητα του
εδάφους καθώς και η ευδόκιμες ζώνες ενδέχεται να επηρεαστούν επίσης. Η προσαρμογή του
τύπου και της ποικιλίας των καλλιεργειών στις νέες συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα τον
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή και
ταυτόχρονα προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η βιολογική Γεωργία μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της προσαρμογής σε φαινόμενα
κλιματικής αλλαγής. Ο τρόπος αυτός καλλιέργειας έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της δομής
του εδάφους και της υγρασίας που συγκρατείται σε αυτό αλλά και την ανάπτυξη φυσικών
μηχανισμών άμυνας και γενικά της ευρωστίας των φυτών.
Εκτός όμως από την προστασία από τις πυρκαγιές υπάρχει ανάγκη προστασίας από ενδεχόμενες
δασικές ασθένειες που θα συνοδεύουν τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής και τη μετανάστευση
μυκήτων ή εντόμων. Έτσι σε αρκετά δάση ενδεχομένως να χρειαστούν ενέργειες που θα
αυξήσουν την αντίσταση τους σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής.
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7η Ανάγκη: Ανάδειξη της τοπικής οικονομίας, της διαφοροποίησης και της πολύ‐
λειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών

Οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από την μεγάλη εξάρτηση σε όρους απασχόλησης και
εισοδήματος από τον πρωτογενή τομέα με εξαίρεση τις νησιωτικές περιφέρειες που η ανάπτυξη
του τουρισμού οδηγεί σε περιθωριοποίηση τον πρωτογενή τομέα, έλλειψη επιχειρηματικότητας,
πληθυσμιακή γήρανση.
Στο πλαίσιο αυτό και με διαφαινόμενη την τάση επιστροφής στην ύπαιθρο, ειδικά από τους
νέους, απαιτείται να δοθεί έμφαση στη στήριξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης‐
αυτοπασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αναφορά τη διαφοροποίηση σε
τομείς συμπληρωματικούς προς τον πρωτογενή τομέα (π.χ. μεταποίηση) ή προστιθέμενης αξίας
για την τοπική ανάπτυξη (π.χ. κοινωνικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές και τεχνικές υπηρεσίες,
τοπική παράδοση κ.λπ.) την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης αλλά και τη συγκράτηση θέσεων
απασχόλησης στις ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή
εξειδίκευση (RIS 3), τον τοπικό σχεδιασμό ή στρατηγικές καθώς και την καινοτόμα προσέγγιση
των ΜΜΕ.
Η ενίσχυση της νεανικής όπως και της γυναικείας επιχειρηματικότητας (ανεξαρτήτου του κλάδου
απασχόλησης) έχει κεντρική θέση και συνδέεται και με την παρατηρούμενη τάση επιστροφής
νέων από τον αστικό χώρο στην ύπαιθρο. Στο πλαίσιο αυτό η παροχή κεφαλαίου εκκίνησης (start
up) αφετέρου μέσω επιδότησης επενδυτικών σχεδίων (εκτός γεωργικού τομέα) αποτελούν
προτεραιότητα.
Εκτός από την δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι σημαντική η μακροχρόνια βιωσιμότητα
των επιχειρήσεων (και η διατηρησιμότητα των θέσεων εργασίας), κάτι το οποίο δεν μπορεί να
επιτευχθεί τόσο σε όρους μεγέθους (ΜΜΕ) όσο μέσω ενίσχυσης της δικτύωσης των
επιχειρήσεων, της διάχυσης της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας, της παροχής συμβουλών, της
κατάρτισης και της ενίσχυσης της ποιότητας.
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της προσέγγισης Leader κατά το παρελθόν έχει αναδείξει τις
σημαντικές δυνατότητες που έχουν οι αγροτικές περιοχές.
4.3.8

8η Ανάγκη: Ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών
στις αγροτικές περιοχές

Οι περιοχές της υπαίθρου, και κυρίως οι νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι πιο
ευάλωτες στην εγκατάλειψη και γήρανση του πληθυσμού, στον κίνδυνο φτώχειας, στην έλλειψη
προσβασιμότητας (μεταφορές, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, ψηφιακό
αναλφαβητισμό, έλλειμμα σε καινοτομία & ειδικότερα στην αγροτική επιχειρηματικότητα). Για
την αντιμετώπιση των προκλήσεων απαιτείται προσέγγιση χωρικά διαφοροποιημένη, και
ολοκληρωμένη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.
Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της βιωσιμότητας, της πολύ‐λειτουργικότητας και της
ανθεκτικότητας των αγροτικών περιοχών αναδεικνύει την ανάγκη για τη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, την προστασία των ευπαθών ομάδων, την παραγωγή δημοσίων περιβαλλοντικών
και πολιτιστικών αγαθών και τη διασύνδεση με τις αστικές περιοχές.
Η υποστήριξη βασικών υπηρεσιών και υποδομών σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές
περιοχές δεν πρέπει να ειδωθεί μόνο υπό το πρίσμα της δημόσιας παρέμβασης για βασικές
υπηρεσίες (π.χ. υγεία, εκπαίδευση χώροι αναψυχής, κ.λπ.) σε φτωχές περιοχές αλλά και υπό το
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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πρίσμα της αναγκαιότητας προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών και υποδομών σε φυσικά
απομονωμένες περιοχές που δεν έχουν ούτε το κρίσιμο μέγεθος να στηρίξουν υπηρεσίες αλλά
ούτε και τη δυνατότητα μετάβασης σε πλησίον περιοχές που δίνουν αυτές τις υπηρεσίες.
Τέλος, στην υποστήριξη βασικών υπηρεσιών πρέπει να ενταχθεί και η προστασία και ανάδειξη
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, μαγειρικής, κλπ.).
Η πρόσβαση σε ΤΠΕ (όχι κατ’ ανάγκη υιοθέτηση) από νοικοκυριά της υπαίθρου, όχι μόνο
αγροτικά, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του αποκλεισμού (κοινωνικού
και οικονομικού) και την καταπολέμηση της φτώχειας. Η υιοθέτηση ΤΠΕ εμποδίζεται από την
έλλειψη πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί βασική
συνιστώσα και για την προσπάθεια διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης των αγροτικών
περιοχών και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Σημαντική συμβολή στην κάλυψη της ανάγκης θα έχει η υιοθέτηση της προσέγγισης Leader
εδρασμένη στις καλές πρακτικές του παρελθόντος αλλά και κατάλληλα προσαρμοσμένη για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της φτώχιας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.

4.4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η συνολική κοινοτική συνδρομή του ΠΑΑ 2014‐2020 ανέρχεται σε 4.223.960.793 ευρώ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό κατανομής των πόρων ανά περιοχή
εστίασης της κάθε προτεραιότητας.
Πίνακας 4‐2: Ενδεικτικός προϋπολογισμός του ΠΑΑ 2014‐2020
Προτεραιότητες
ΠΑΑ 2014‐2014
1η Προτεραιότητα
2η Προτεραιότητα
3η Προτεραιότητα

4η Προτεραιότητα

5η Προτεραιότητα

6η Προτεραιότητα

Περιοχή Εστίασης
1Α
1Β
1Γ
2Α
2Β
3Α
3Β
4Α
4Β‐ΘΣ5
4Β‐ΘΣ6
4Γ
5Α
5Β
5Γ
5Δ
5Ε‐ΘΣ4
5Ε‐ΘΣ5
6Α
6Β
6Γ
Τεχνική Βοήθεια
Σύνολο Προϋπολογισμού

Προϋπολογισμός
(€)
124.879.530
116.980.274
79.939.412
524.482.145
240.000.000
312.035.170
55.000.000
367.750.000
0
369.266.667
450.325.334
451.062.513
9.000.000
41.000.000
139.791.040
120.000.000
0
400.440.511
300.717.256
41.567.686
79.723.255
4.223.960.793

Ποσοστό κατανομής πόρων
(%)
3,0
2,8
1,9
12,4
5,7
7,4
1,3
8,7
0,0
8,7
10,7
10,7
0,2
1,0
3,3
2,8
0,0
9,5
7,1
1,0
1,9
100

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των προτεινόμενων μέτρων ανά
Προτεραιότητα του ΠΑΑ 2014‐2020.
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Πίνακας 4‐3: Προτεινόμενα Μέτρα ΠΑΑ 2014‐2020
ΜΕΤΡΟ

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Δράσεις μεταφοράς
γνώσεων και ενημέρωσης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες διαχείρισης
γεωργικής εκμετάλλευσης
και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην
εκμετάλλευση
Συστήματα ποιότητας
γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ
1.1

14

1.2

14

1.3

14

2.1

15

2.2

15

ΠΕ
1Γ

79.939.412

1,89%

1Γ
1Γ
1Α
1Α

124.879.530

2,96%
1Α

3.1

16

3Α

3.2

16

Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης
που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην
εσωτερική αγορά

4.3.1
4.3.2

4.3.4
4.3.5

Αποκατάσταση του
γεωργικού παραγωγικού

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΩΝ

Επιμόρφωση των συμβούλων

4.3.3

5

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης
δεξιοτήτων
Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης
Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και για επισκέψεις σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση
Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Δημιουργία υπηρεσιών παροχής συμβουλών στην
εκμετάλλευση, καθώς και δασοκομικών συμβουλών

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ

15

4.2
Επενδύσεις σε υλικά
στοιχεία του ενεργητικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

2.3

4.1

4

ΑΡΘΡΟ

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

4.4

17

5.1

18

42.689.352

1,01%

3Α

Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

466.520.000

11,04%

Επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων

254.003.431

6,01%

436.062.513
20.000.000

10,32%
0,47%

35.000.000,00

0,83%

38.962.145
10.000.000

0,92%
0,24%

2Α
5Α
5Β
5Γ
3Α
5Β
6Α
5Γ
5Α
2Α
5Ε‐
ΘΣ4
6Β
2Α
2Α

500.000

0,01%

4Α

45.000.000

1,07%

Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη,
τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της
δασοκομίας

Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη
γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων
Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη
μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών,
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ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΤΡΟ

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
δυναμικού που επλήγη
από φυσικές καταστροφές
και ανάληψη κατάλληλων
προληπτικών δράσεων

6

7

Ανάπτυξη γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων

Βασικές υπηρεσίες και
ανάπλαση χωριών σε
αγροτικές περιοχές

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ

5.2

18

6.1

19

6.2

19

6.3

19

6.4

19

6.5

19

7.1

20

7.2

20

7.3

20

7.4

20

7.5

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ
δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών
συμβάντων
Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του
παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από
καταστροφικά συμβάντα
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές
Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Επενδύσεις για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη
γεωργικών δραστηριοτήτων
Ενισχύσεις για γεωργούς επιλέξιμους να συμμετέχουν στο
καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, οι
οποίοι μεταβιβάζουν οριστικά την εκμετάλλευσή τους σε
άλλο γεωργό
Εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την
ανάπτυξη των δήμων και των χωριών σε αγροτικές περιοχές
και των βασικών υπηρεσιών τους, καθώς και σχεδίων
προστασίας και διαχείρισης των τόπων του Natura 2000 και
άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας
Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων
των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας,
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και στην εξοικονόμηση ενέργειας
Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική
ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην
ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών
βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού,
καθώς και των σχετικών υποδομών
Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομές αναψυχής,
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής
κλίμακας
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕ

3Β
2Β
6Α
2Α
632.440.511

14,97%

6Α

0

107.284.942

2,54%
6Β

6Γ

6Β

ΚΕΦ. 4‐20

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐2020
ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΤΡΟ

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ

7.6

20

7.7

20

7.8

20

8.1

21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΩΝ

Μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των
τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών,
Επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων και στη μετατροπή κτιρίων ή άλλων
εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε αγροτικούς
οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την
αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οικισμού
Άλλα
5Ε‐
ΘΣ4
4Γ

Δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων

21

8

9

Επενδύσεις στην ανάπτυξη
δασικών περιοχών και στη
βελτίωση της βιωσιμότητας
των δασών

Σύσταση ομάδων και
οργανώσεων παραγωγών

8.2

21

8.3

21

8.4

21

8.5

21

8.6

21

9

27
28

10.1
10

11

Ενισχύσεις για τη γεωργία,
το περιβάλλον και το κλίμα

Βιολογική Γεωργία

Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών
συστημάτων
Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα
Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές,
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά φαινόμενα
Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της
περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων
Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην
επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς
της γεωργίας και της δασοκομίας
Ενίσχυση για γεωργο‐περιβαλλοντικές και κλιματικές
δεσμεύσεις

4Α
257.308.667,33

6,09%

0
5Γ
27.342.387

0,65%

28

11.1

29

Διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την ανάπτυξη γενετικών
πόρων στη γεωργία
Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής
γεωργίας
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

3Α
4Α

259.500.000,00

28

5Ε‐
ΘΣ4
4Γ

28

10.2

ΠΕ

6,14%

4Β‐
ΘΣ6
4Γ
5Ε‐
ΘΣ4
4Α

502.324.373,33

11,89%

4Β‐
ΘΣ6

ΚΕΦ. 4‐21

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐2020
ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΤΡΟ

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΩΝ

29
29
29
11.2

29
29
29

12

13

14
15
16

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του
Natura 2000 και της
οδηγίας πλαισίου για τα
ύδατα

Ενισχύσεις περιοχών που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή
άλλα ειδικά μειονεκτήματα
Καλή μεταχείριση των
ζώων
Δασοπεριβαλλοντικές και
κλιματικές υπηρεσίες και
διατήρηση των δασών
Συνεργασία

12.1

30

12.2

30

12.3

30

13.1

31
31

13.2

32

13.3

32

14

33

15.1

34

15.2

34

16.1

35

16.2

35

16.3

35

16.4

35

4Γ
5Δ
4Α
4Β‐
ΘΣ6
4Γ
5Δ

Ενίσχυση για διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής
γεωργίας
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργικές περιοχές του Natura
2000
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura
2000
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε γεωργικές περιοχές που
περιλαμβάνονται σε σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής
ποταμών

0

0,00%

7.500.000,00

0,18%

0

0,00%

Ενίσχυση για την καλή διαβίωση των ζώων
Ενίσχυση για δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές
δεσμεύσεις
Διατήρηση και προώθηση των δασικών γενετικών πόρων
Ίδρυση και τη λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ
για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
Πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών
Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση
κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση
εγκαταστάσεων και πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη και
εμπορική προώθηση του τουρισμού
Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων
της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη
των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

4Α

4Γ
4Α

Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που
αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα
Αντισταθμιστική ενίσχυση σε άλλες περιοχές που πλήττονται
από ειδικά μειονεκτήματα

ΠΕ

415.000.000,00

9,82%

4Α
4Α

30.000.000

0,71%

3Α

2,77%

1Β

0
116.980.274,29

1Β

1Β

1Β
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ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐2020
ΣΤΑΔΙΟ:

ΜΕΤΡΟ

17

19

20

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ

Διαχείριση κινδύνων

Στήριξη της τοπικής
ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ)

Τεχνική βοήθεια

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΑΡΘΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

αγορών, καθώς και στήριξη για δραστηριότητες προώθησης
σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυ
Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε
16.5
35
αυτή, καθώς και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις στα
περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές
πρακτικές
Στήριξη για συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας
εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση
16.6
35
στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές
διαδικασίες
16.7
35
Στήριξη για στρατηγικές που δεν σχετίζονται με την ΤΑΠΤΚ
Στήριξη για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων δασών ή
16.8
35
ισοδύναμων μέσων
Στήριξη για διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων
σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική
16.9
35
περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη, τη γεωργία που στηρίζεται
από τις τοπικές κοινότητες και την εκπαίδευση σχετικά με το
περιβάλλον και τη διατροφή
16.10
Άλλα
17.1
37
Ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών
Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή κλιματικά φαινόμενα,
17.2
38
τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, τα κρούσματα προσβολής
από παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα
17.3
39
Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος
19.1
42‐44
Προπαρασκευαστική στήριξη
Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
19.2
42‐44
στρατηγικής ΤΑΠΤΚ
Προετοιμασία και υλοποίηση των δραστηριοτήτων
19.3
42‐44
συνεργασίας της ομάδας τοπικής δράσης
19.4
42‐‐44
Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό
20.1
51
Στήριξη για τεχνική βοήθεια (εκτός του ΕΑΔ)
20.2
51
Στήριξη για τη δημιουργία και τη λειτουργία του ΕΑΔ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΩΝ

ΠΕ

1Β

1Β
1Β
1Β

1Β

3Β
10.000.000,00

0,24%

6Β
6Β
225.000.000,00

5,33%
6Β
6Β

79.723.255,00

1,89%

4.223.960.793

100,00%

ΤΒ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ‐5

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 5‐1

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

5

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

5.1

ΤΡΟΠΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Η διαδικασία διαβούλευσης της ΣΕΠΕ με τις δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό,
αναμένεται περί τα μέσα Ιουλίου του 2014. Η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, αμέσως μετά από την υποβολή
του 3ου Παραδοτέου της ΣΕΠΕ, θα την διαβιβάσει:
α) στις αρμόδιες δημόσιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΚΥΑ με
α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) για να εκφράσουν την γνώμη τους
και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου του και
β) στην αρχή σχεδιασμού (Ειδική Γραμματεία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
ώστε να προβεί η τελευταία στην δημοσιοποίησή του στο κοινό.
Το πλάνο των διαβουλεύσεων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά ακολούθως.
5.1.1

Διαβουλεύσεις με τις δημόσιες αρχές

Η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, θα διαβιβάσει περί τα μέσα Ιουλίου του 2014 το 3ο παραδοτέο της ΣΕΠΕ:
α) στα Υπουργεία
-

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-

Εσωτερικών

-

Οικονομικών

-

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

-

Υγείας

-

Πολιτισμού & Αθλητισμού

-

Τουρισμού

β) στη Διεύθυνση Χωροταξίας, στη Διεύθυνση Ελέγχου, Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου,
στα Τμήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και στη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
του ΥΠΕΚΑ
γ) στους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και
Θεσσαλονίκης
δ) στα Περιφερειακά Συμβούλια της Χώρας, ώστε εκτός από την διατύπωση σχετικής
γνωμοδότησης, να θέτουν και στη διάθεσή του κοινού, όποτε τους ζητούνται τις πληροφορίες
και τα στοιχεία του 3ου παραδοτέου της ΣΕΠΕ.
Η ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων των δημοσίων αρχών, και
του ενδιαφερόμενου κοινού, ή αλλιώς από την παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα πέντε
ημερών, και ανεξάρτητα από το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί
εντός προθεσμίας είκοσι ημερών τις ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
σχεδίου ή προγράμματος σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων τόσο με τις
αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες όσο και με το κοινό.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η απόφαση έγκρισης της ΣΕΠΕ αναμένεται τον Αύγουστο του 2014.
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 5‐2

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

5.1.2

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρχή σχεδιασμού), θα
δημοσιοποιήσει στο κοινό, το 3ο παραδοτέο της ΣΕΠΕ, ώστε να λάβει γνώση και δίνοντάς του την
ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως και ενδεχομένως και ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον το
επιθυμεί.
Η δημοσιοποίηση, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του
φακέλου από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (αρμόδια αρχή), γίνεται με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης
σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας. Η παραπάνω ανακοίνωση θα
πρέπει να περιλαμβάνει:
• τον τίτλο του σχεδίου ή προγράμματος
• τη γνωστοποίηση ότι διαθέτουν τόσο η ίδια όσο και τα δεκατρία Περιφερειακά Συμβούλια, τις
απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό
• την πρόσκληση προς το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσεις εγγράφως και ενδεχομένως
ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΕΥΠΕ
του ΥΠΕΚΑ (αρμόδια αρχή), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της
ανακοινώσεως.
Εντός διαστήματος δέκα ημερών από τη δημοσιοποίηση του φακέλου, η αρχή σχεδιασμού θα
αποστέλλει στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, τα αποκόμματα εφημερίδων που αποδεικνύουν την
διενέργεια της ανωτέρω δημοσιοποίησης.
Η αρχή σχεδιασμού δύναται να χρησιμοποιήσει επιπροσθέτως και επιλεκτικά οποιαδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονικά μέσα, δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις, ανοικτές
συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου που κατά την κρίση της καθιστά ουσιαστική τη συμμετοχή
του κοινού. Τα σχετικά συμπεράσματα ή αποτελέσματα θα αποστέλλουν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ
μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

5.2

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

Η αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης θα περιλαμβάνει τα τελικά αποτελέσματα
της διαβούλευσης σχετικά με την ΣΕΠΕ του Προγράμματος, κατάλληλα αποδελτιωμένα και
ταξινομημένα ανά θεματική ενότητα και ανά ομάδα εμπλεκομένων με επισημάνσεις τυχόν
αντικρουόμενων απόψεων διαφορετικών συμμετεχόντων.
Οι φορείς που συμμετέχουν στην διαβούλευσης θα ταξινομηθούν δημιουργώντας 5 ξεχωριστές
κατηγορίες:
α) φορείς δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης,
β) φορείς από τον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ.,
γ) ΜΚΟ και φορείς από την κοινωνία των πολιτών,
δ) φορείς από το χώρο της γνώσης, όπως Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα,
εταιρείες μελετών κλπ. και
ε) απλούς πολίτες.
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Σημαντικό στοιχείο στις συμμετοχικές διαδικασίες θα αποτελέσει εκτός από την
κατηγοριοποίηση των φορέων και η ταξινόμηση των απόψεών τους, ανάλογα με τα
προτεινόμενα μέτρα της Στρατηγικής Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ακολούθως παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας της αποδελτίωσης των αποτελεσμάτων της
διαβούλευσης και ο τρόπος ενσωμάτωσής των αποτελεσμάτων σε αυτήν.
ΦΟΡΕΑΣ /
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ /
ΙΔΙΩΤΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
‘Η ΟΧΙ

√

√

X

√

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η οριστική υιοθέτηση ή μη μίας νέας άποψης – πρότασης θα είναι αποτελέσματα γόνιμης
συνεργασίας μεταξύ της ομάδας μελέτης και της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι απόψεις του κοινού και των δημόσιων υπηρεσιών για τις στρατηγικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του Προγράμματος που θα υιοθετηθούν θα ενσωματωθούν στην Κανονιστική Πράξη
της ΣΕΠΕ μετά το τέλος της διαβούλευσης.
Σημειώνεται η προηγούμενη επιτυχής συμμετοχή στελεχών της Ομάδας Μελέτης στη
διοργάνωση διαβουλεύσεων, τόσο κατά τις πρόσφατες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας, όσο και στις λοιπές ΣΜΠΕ που έχει εκπονήσει καθώς και η πολυετής, εξειδικευμένη
εμπειρία του επικεφαλή της ομάδας μελέτης της ΣΕΠΕ Κου Γιώργου Λώλου.
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

6.1

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αξιολογούνται συγκριτικά οι εναλλακτικές δυνατότητες
διαμόρφωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της προγραμματικής περιόδου 2014‐
2020. Ειδικότερα εξετάζονται οι εξής δυνατότητες:
Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ‐1):

η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του ΠΑΑ όπως
αυτό είχε παρουσιασθεί στο πρώτο σχέδιο του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2014‐2020

Εναλλακτική Δυνατότητα 2 (ΕΔ‐2):

η εν λόγω λύση αφορά στην υλοποίηση του ΠAΑ, όπως
αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 της
παρούσας μελέτης

Μηδενική Λύση (do nothing scenario):

με βάση το σενάριο αυτό παραμένουν οι ισχύουσες
σήμερα πρόνοιες, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην
προστασία και διαχείριση του αγροτικού χώρου, χωρίς
την υιοθέτηση εφαρμογής ενός Προγράμματος.

6.1.1

Εναλλακτική Δυνατότητα – ΕΔ‐1

Το όραμα για την αγροτική ανάπτυξη αγγίζει τα κυριότερα συστατικά του αγροτικού χώρου ήτοι
το αγρο‐διατροφικό σύστημα με τα υποσυστήματά του και τις πολύ‐λειτουργικές αγροτικές
περιοχές. Για την επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας
του αγροτικού χώρου προσδιορίζονται τα συστατικά της ανταγωνιστικότητας, υπό το πρίσμα της
οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξής του.
Συνοπτικά η κατανομή του προϋπολογισμού του ΠΑΑ ανά Προτεραιότητα αυτό είχε
παρουσιασθεί στο πρώτο σχέδιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
2014‐2020, είναι η ακόλουθη:
Πίνακας 6‐1: Κατανομή προϋπολογισμού ΠΑΑ ανά Προτεραιότητα Εναλλακτική Δυνατότητα 1 (ΕΔ‐1)
Προτεραιότητες
ΠΑΑ 2014‐2014 –
ΕΔ‐1
1η Προτεραιότητα

2η Προτεραιότητα
3η Προτεραιότητα

4η Προτεραιότητα

5η Προτεραιότητα

Ποσοστό
κατανομής
πόρων (%)

Περιοχή Εστίασης

Προϋπολογισμός
(€)

1Α

194.879.530

4,6

1Β

155.938.706

3,7

1Γ

139.939.412

3,3

2Α

504.482.145

11,9

2Β

240.000.000

5,7

3Α

293.076.738

6,9

3Β

55.000.000

1,3

4Α

327.750.000

7,8

4Β‐ΘΣ5

0

0,0

4Β‐ΘΣ6

369.266.667

8,7

4Γ

450.325.334

10,7

5Α

361.062.513

8,5
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Προτεραιότητες
ΠΑΑ 2014‐2014 –
ΕΔ‐1

Προϋπολογισμός
(€)

5Β

9.000.000

0,2

5Γ

41.000.000

1,0

5Δ

139.791.040

3,3

5Ε‐ΘΣ4

120.000.000

2,8

5Ε‐ΘΣ5

0

0,0

6Α

400.440.511

9,5

6Β

300.717.256

7,1

6Γ

41.567.686

1,0

79.723.255

1,9

4.223.960.793

100

6η Προτεραιότητα

Τεχνική Βοήθεια
Σύνολο Προϋπολογισμού

6.1.2

Ποσοστό
κατανομής
πόρων (%)

Περιοχή Εστίασης

Εναλλακτική Δυνατότητα – ΕΔ 2

Αντίστοιχα, η κατανομή του προϋπολογισμού του ΠΑΑ ανά Προτεραιότητα όπως αυτή αναλυτικά
περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας είναι η ακόλουθη:
Πίνακας 6‐2: Κατανομή προϋπολογισμού ΠΑΑ ανά Προτεραιότητα Εναλλακτική Δυνατότητα 2 (ΕΔ‐2)
Προτεραιότητες
ΠΑΑ 2014‐2014 –
ΕΔ‐2
1η Προτεραιότητα

2η Προτεραιότητα
3η Προτεραιότητα

4η Προτεραιότητα

5η Προτεραιότητα

6η Προτεραιότητα

Ποσοστό
κατανομής
πόρων (%)

Περιοχή Εστίασης

Προϋπολογισμός
(€)

1Α

124.879.530

3,0

1Β

116.980.274

2,8

1Γ

79.939.412

1,9

2Α

524.482.145

12,4

2Β

240.000.000

5,7

3Α

312.035.170

7,4

3Β

55.000.000

1,3

4Α

367.750.000

8,7

4Β‐ΘΣ5

0

0,0

4Β‐ΘΣ6

369.266.667

8,7

4Γ

450.325.334

10,7

5Α

451.062.513

10,7

5Β

9.000.000

0,2

5Γ

41.000.000

1,0

5Δ

139.791.040

3,3

5Ε‐ΘΣ4

120.000.000

2,8

5Ε‐ΘΣ5

0

0,0

6Α

400.440.511

9,5

6Β

300.717.256

7,1

6Γ

41.567.686

1,0

79.723.255

1,9

Τεχνική Βοήθεια
Σύνολο Προϋπολογισμού

4.223.960.793

100
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (ΕΔ‐1&ΕΔ‐2)

Οι εναλλακτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται ανωτέρω είναι επαρκώς αναλυτικές ώστε να
επιτρέπουν την εφαρμογή μιας αντικειμενικής, ποσοτικοποιημένης αξιολόγησης. Για το σκοπό
αυτό διαμορφώθηκε η ακόλουθη μεθοδολογία:
Α.
Επελέγησαν κριτήρια που αφ’ ενός είναι επαρκώς αναλυτικά, δεδομένου ότι οι
αξιολογούμενες δυνατότητες διατυπώνονται με αναλυτικό τρόπο, και αφ’ ετέρου είναι
ανεξάρτητα από τις επιχειρησιακές επιδόσεις κάθε εναλλακτικής δυνατότητας. Τα κριτήρια αυτά
είναι:
1.

Μέγεθος δαπανών για ενεργητική προστασία του περιβάλλοντος:
Πρόκειται για ένα σαφές μέτρο των αποτελεσμάτων κάθε εναλλακτικής δυνατότητας ως
προς την μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, τη διαφύλαξη του φυσικού αποθέματος
και την πρόληψη περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

2.

Ποσοστό δαπανών για το περιβάλλον επί της συνολικής δαπάνης:
Με το κριτήριο αυτό μετριέται η ισορροπία των δαπανών για το περιβάλλον σε σχέση με
τις δαπάνες για άλλους τομείς. Η ισορροπία αυτή αποτυπώνει και το τελικό ισοζύγιο
πιέσεων και βελτιώσεων που αναμένεται από την υλοποίηση κάθε εναλλακτικής
δυνατότητας.

3.

Ενίσχυση τομέων με εμμέσως θετικό ή ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα:
Για να αξιολογηθεί το συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα κάθε εναλλακτικής
δυνατότητας, προσμετρώνται οι ενισχύσεις που κατευθύνονται σε τομείς οι οποίοι
χαρακτηρίζονται είτε από έμμεσες περιβαλλοντικές βελτιώσεις είτε από ουδετερότητα,
υπό την έννοια ότι δεν εκτιμάται ότι συνδέονται με διαφοροποιήσεις στο περιβάλλον.

4.

Ενίσχυση τομέων με ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις:
Για τους ίδιους με το προηγούμενο κριτήριο λόγους, προσμετρώνται οι ενισχύσεις που
κατευθύνονται σε τομείς οι οποίοι χαρακτηρίζονται είτε από ουδέτερες είτε από αρνητικές
έμμεσες περιβαλλοντικές μεταβολές.

Β.
Αναζητήθηκε ένας τρόπος βαθμολόγησης που αφ’ ενός να είναι δυνατόν να μετρήσει τις
ποσοτικές διαφοροποιήσεις των εναλλακτικών δυνατοτήτων σε κάθε κριτήριο και αφ’ ετέρου να
είναι επαρκώς ομογενής ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συνολικής βαθμολογίας, μέσω
σταθμισμένου μέσου όρου. Ένας τέτοιος τρόπος, είναι ο εξής:
• Καθορίζεται ένας μέγιστος βαθμός ανά κριτήριο και αποδίδεται στη δυνατότητα με την
καλύτερη επίδοση. Για την παρούσα εφαρμογή ως μέγιστος βαθμός επελέγη το 10. Η άλλη
εναλλακτική λαμβάνει βαθμό αναλογικά μικρότερο, βάσει της αναλογίας των μεγεθών του
κριτηρίου. Για παράδειγμα, εάν στο 1ο κριτήριο, το μέγεθος των δαπανών για ενεργητική
προστασία του περιβάλλοντος, η εναλλακτική δυνατότητα Α διαθέτει 200 εκατομμύρια € και
η εναλλακτική δυνατότητα Β διαθέτει 150 εκατομμύρια €, η Α βαθμολογείται με 10 και η Β με
10∙150/200 = 7,5. Βέβαια, στο 4ο κριτήριο, η διαδικασία αντιστρέφεται και η μεγαλύτερη
βαθμολογία αποδίδεται στην εναλλακτική δυνατότητα με το μικρότερο μέγεθος δαπανών
που ενδέχεται να συνοδεύονται από αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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• Έτσι, κάθε κριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα 1‐10 και οι βαθμοί παρουσιάζουν την
ομοιογένεια εκείνη που επιτρέπει τον υπολογισμό σταθμισμένου μέσου όρου.
Γ.
Μετά από τη διαμόρφωση των κριτηρίων και του τρόπου βαθμολόγησης, αναζητήθηκαν
οι συντελεστές στάθμισης των βαθμών κάθε κριτηρίου, ώστε η τελική βαθμολογία να
αποτυπώνει με ακρίβεια τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε εναλλακτικής δυνατότητας ως
προς το περιβάλλον. Οι συντελεστές στάθμισης προσδιορίστηκαν με βάση τον ακόλουθο
συλλογισμό:
• Το πρώτο κριτήριο, το μέγεθος των δαπανών για ενεργητική προστασία του περιβάλλοντος,
θεωρήθηκε μακράν το σημαντικότερο, αφ’ ενός γιατί αντιπροσωπεύει επενδύσεις για την
αντιστροφή υφιστάμενων περιβαλλοντικών στρεβλώσεων και αφ’ ετέρου διότι συνδέεται με
την δημιουργία υποδομών οι οποίες εξασφαλίζουν τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων
στο μέλλον. Για τους λόγους αυτούς ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στο κριτήριο αυτό
καθορίστηκε στο 45%.
• Σημαντικό θεωρήθηκε επίσης και το δεύτερο κριτήριο, το ποσοστό δαπανών για το
περιβάλλον επί της συνολικής δαπάνης, διότι αντιπροσωπεύει την ισορροπία της κατανομής
των δαπανών. Για το λόγο αυτό στο σχετικό βαθμό αποδίδεται βαρύτητα 25%.
• Τα δύο τελευταία κριτήρια θεωρήθηκε ότι είναι σημαντικά για την αξιολόγηση αλλά
σχετίζονται έμμεσα με το περιβάλλον και επιπλέον συνοδεύονται από ένα βαθμό
αβεβαιότητας και υποκειμενικότητας αναφορικά με την κατάταξη ορισμένων παρεμβάσεων
σε εκ των προτέρων θετικές, ουδέτερες και αρνητικές για το περιβάλλον. Για τους λόγους
αυτούς, οι σχετικοί βαθμοί προσμετρώνται με συντελεστή βαρύτητας 15% και για τα δύο
κριτήρια.
Η εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δύο
εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1 και ΕΔ‐2, λαμβάνοντας υπόψη συνέργεια &
συμπληρωματικότητα των περιοχών εστίασης των ενωσιακών προτεραιοτήτων προς την
επίτευξη των εθνικών επενδυτικών προτεραιοτήτων, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΙΟΤΗΤΕΣ

1Α
1Β

Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και
της καινοτομίας στη γεωργία, τη
δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές

1Γ

2Α
Δημιουργία ισχυρού και
ανταγωνιστικού αγρο
διατροφικού
συστήματος

2Β

3Α

3Β
Ολοκληρωμένη
διαχείριση των φυσικών
πόρων, του
περιβάλλοντος και
κλιματική αλλαγή

Ενίσχυση της βιωσιμότητας των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της
ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων
γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες και
προώθηση των καινοτόμων γεωργικών
τεχνολογιών και της βιώσιμης
διαχείρισης των δασών

Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας
τροφίμων, περιλαμβανομένης της
επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων, της καλής διαβίωσης των
ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη
γεωργία

4Α
4Β

Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση
των οικοσυστημάτων που συνδέονται με
τη γεωργία και τη δασοπονία

4Γ

5Α

Δημιουργία Βιώσιμων
και Πολυλειτουργικών
Αγροτικών περιοχών

5Β
5Γ
5Δ

Προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων και στήριξη της στροφής προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην
αλλαγή του κλίματος στους τομείς της
γεωργίας, των τροφίμων και της
δασοπονίας

5Ε

6Α
6Β

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

6Γ

Εικόνα 6‐1: Συνέργεια & συμπληρωματικότητα των περιοχών εστίασης των ενωσιακών προτεραιοτήτων
προς την επίτευξη των εθνικών επενδυτικών προτεραιοτήτων
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Πίνακας 6‐3: Βαθμολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων ΕΔ‐1και ΕΔ‐2

Κριτήριο
Μέγεθος δαπανών για ενεργητική προστασία
του περιβάλλοντος (εκατομμύρια €)
Ποσοστό δαπανών για το περιβάλλον επί της
συνολικής δαπάνης (%)
Ενίσχυση τομέων με εμμέσως θετικό ή
ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα
(εκατομμύρια €)

Συντε‐
λεστής
βαρύ‐
τητας
45%

Εναλλακτική δυνατότητα

Εναλλακτική δυνατότητα

ΕΔ‐1

ΕΔ‐2

Μέγεθος
1.818,20

Βαθμός
9,33

Μέγεθος
1.948,20

Βαθμός
10,00

25%

43,04

9,33

46,12

10,00

15%

1.207,77

10,00

1.038,81

8,60

15%

1.198,00

10,00

1.236,96

9,69

Ενίσχυση τομέων με ενδεχόμενες αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκατομμύρια €)
Τελική βαθμολογία (σταθμισμένος μέσος όρος βαθμών)

9,53

9,74

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης, η περιβαλλοντική αξιολόγηση των
εναλλακτικών δυνατοτήτων αναδεικνύει ως προσφορότερη, τη δυνατότητα ΕΔ‐2.

6.3

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 2‐ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

Σύμφωνα το σενάριο της μηδενικής λύσης παραμένουν οι ισχύουσες σήμερα πρόνοιες, που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα στην προστασία και διαχείριση του αγροτικού χώρου, χωρίς την
υιοθέτηση εφαρμογής ενός Προγράμματος. Ειδικότερα με βάσει την νεα ΚΑΠ, παράλληλα με το
καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, κάθε
εκμετάλλευση θα λάβει ενίσχυση ανά εκτάριο για την τήρηση ορισμένων γεωργικών πρακτικών
που ωφελούν το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 30%
του εθνικού τους κονδυλίου για να την καταβάλλουν. Αυτό είναι υποχρεωτικό, και η μη τήρηση
των απαιτήσεων οικολογικής μέριμνας θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων.
Παρ΄όλα αυτά η μηδενική λύση – η μη υλοποίηση του Προγράμματος αποτελεί μια απευκταία
αντιπεριβαλλοντική δυνατότητα, διότι:
• Η λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020 συμπίπτει με την καταληκτική προθεσμία
εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο των προσπαθειών της
Ε.Ε. για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 (20‐20‐20). Η μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη χώρα,
συμβάλλοντας τόσο στην επίτευξη των στόχων 20‐20‐20, όσο και στην αναζωογόνηση της
ελληνικής οικονομίας με τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και την ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της γεωργίας και της δασοπονίας. Οι
τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας παρουσιάζουν δυνατότητες παραγωγής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, καθώς και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Μείζον
θέμα, με σημαντική επιρροή στο ισοζύγιο του άνθρακα των δασών αποτελεί η καταστροφή
τους κυρίως από πυρκαγιές, καθώς και από ασθένειες αλλά και άλλες φυσικές καταστροφές.
Τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν αυξητικά τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, έχοντας
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η γεωργία με τις
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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δραστηριότητες που εκτελούνται σε αυτή, αποτελεί σημαντική πηγή
θερμοκηπίου και είναι επιτακτική η ανάγκη μείωσή τους από αυτή.

αερίων του

• Η πρόληψη και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τη
μεσο‐μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας δεδομένου ότι επηρεάζει
όλους τους παραγωγικούς τομείς και η κατάλληλη αξιοποίηση της μπορεί να επιφέρει
οικονομικά οφέλη στη χώρα σε ανταγωνιστικούς κλάδους όπως ο τουρισμός και η γεωργία. Η
γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο και η μεγάλη ακτογραμμή της χώρας αυξάνουν την
τρωτότητα της χώρας στα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, η προσαρμογή και ο
μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή αποτελεί, εκτός από σημαντική
ανάγκη, υποχρέωση της χώρας που πηγάζει από το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την
ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα η ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση
των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναμένεται
να επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Οι τομείς της
γεωργίας και των δασών αναμένεται να υποστούν έντονες επιπτώσεις, που εκτιμάται ότι θα
επηρεάσουν την απόδοση και την ανάπτυξη των καλλιεργειών και του φυτικού κεφαλαίου και
τη διαθεσιμότητα του νερού. Η διάβρωση των εδαφών θα ενταθεί, με αρνητικές συνέπειες
στην παραγωγικότητα των καλλιεργήσιμων και δασικών εκτάσεων. Επομένως κρίνεται
αναγκαίος ο μετριασμός επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς αυτούς και μέσα
από πρακτικές που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, την προστασία του
εδάφους από την διάβρωση, την βελτίωση και αύξησης του δυναμικού και τη διατήρηση των
υδατικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πολύ σημαντικό
πρόβλημα για την Ελλάδα σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι η ολοκλήρωση του δασικού κτηματολογίου και
η σύνδεση του με το Εθνικό κτηματολόγιο θα συμβάλλει θετικά στην προστασία του δάσους
και την αειφόρο διαχείρισή του. Επιπλέον, αναγκαία κρίνεται, επίσης, η αντιμετώπιση των
αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στις νέες ξηροθερμικές
συνθήκες και στα ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και μέσω
έργων υποδομής (όπου χρειάζεται) που θα αντιμετωπίσουν τη διάβρωση των ακτών και των
κινδύνων από αυτές . Η προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στον τομέα της βιοποικιλότητας, με πρακτικές διαχείρισης των οικοτόπων του
δικτύου Natura 2000, και την προώθηση πράσινων υποδομών που θα συμβάλλει στην
επανασύνδεση φυσικών περιοχών, διασφαλίζοντας την οικολογική συνοχή του δικτύου
Natura 2000, κρίνεται εξίσου σημαντική.
• Αναφορικά με τους υδατικούς πόρους διαπιστώνεται έλλειψη αποδοτικότητας στη χρήση του
νερού που οδηγεί σε αυξανόμενη ανεπάρκεια και αναποτελεσματική χρήση στη γεωργία,
ειδικότερα στις μεθόδους άρδευσης, καθώς και έλλειψη συμβουλευτικής υποστήριξης στους
χρήστες με δεδομένο ότι η γεωργία καταναλώνει το 86% του νερού στην Ελλάδα και
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το πρόβλημα της νιτρορρύπανσης, που παρουσιάζεται σε
ορισμένες χωρικά εντοπισμένες περιοχές της χώρας. Όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης
λεκανών απορροής ποταμών (σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα), δεν
έχουν ακόμη εγκριθεί στο σύνολό τους αλλά θα έχουν ολοκληρωθεί στην προγραμματική
περίοδο 2007‐2013 καθώς και η εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων για τη βελτίωση της
ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, εκβολών και παράκτιων νερών), την
εξασφάλιση της επάρκειας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών, την
προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων, σε ότι αφορά στις ανάγκες τους σε
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νερό. Έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποσοτικής και ποιοτικής
κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων με 2000 σημεία δειγματοληψίας σε
1500 υδάτινα σώματα, το οποίο έχει τεθεί σε σταδιακή λειτουργία από το Μάρτιο του 2012.
• Επιπλέον, προωθείται η προστασία ευαίσθητων υδατικών συστημάτων με την ανάδειξη των
απαιτούμενων προγράμματων‐μέτρων σε επίπεδο χώρας, με πρωτοβουλίες για την
αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές, με ευαίσθητα
υδατικά συστήματα, που προορίζονται για την πρόσληψη ύδατος και για ανθρώπινη
κατανάλωση, ή την προστασία υδρόβιων ειδών με οικονομική σημασία, ύδατα κολύμβησης,
λίμνες και παράκτιες περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, τόποι του
προγράμματος «Φύση 2000».
• Η προστασία και διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ελλάδα τόσο ως ανάγκη όσο και ως
δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς χρήζει,
προστασίας, ανάδειξης, προβολής και αξιοποίησης. Με δεδομένο ότι το φυσικό κεφάλαιο
περιλαμβάνει οικοσυστήματα χερσαία και θαλάσσια, ανθρωπογενή και φυσικά που
παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός συνεκτικού,
οργανωμένου και λειτουργικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον έχει συνταχθεί σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα που έχει
ενσωματώσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής καθώς και σχετικό Σχέδιο Δράσης
για την πρώτη πενταετία εφαρμογής της Στρατηγικής. Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πιέσεων στη
βιοποικιλότητα μέσα από έναν ενιαίο, συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό που
αφορά και τη διοίκηση/διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον. ο πολιτισμός
αποτελεί και ιδίως για μια χώρα σαν την Ελλάδα, αναπόσπαστο τμήμα του περιβάλλοντος.
Υφίσταται τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό που χρήζει, προστασίας, ανάδειξης, προβολής και
ενσωμάτωσης στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι και μέσα από την έρευνα και την
καινοτομική προσέγγιση.
Από επιχειρηματικής άποψης το περιβάλλον, στην προσπάθεια βιώσιμης ανάκαμψης, κατέχει
κεντρική θέση, γιατί αποτελεί απόθεμα ανάπτυξης. Ιδιαίτερα λόγω της ύφεσης ο Τομέας του
Περιβάλλοντος στόχος είναι να αποτελέσει πεδίο επενδύσεων και μετάβασης μεσοπρόθεσμα σε
ένα σταθερότερο παραγωγικό υπόδειγμα, περισσότερο αειφόρο, συμμετοχικό, κοινωνικά δίκαιο
με μικρότερης έντασης καταναλωτικά πρότυπα, προσαρμοσμένα καλύτερα στις παραγωγικές
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Για την επίτευξη των στόχων της νέας ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020, ο προγραμματισμός
μέτρων για την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ αποτελεί μια στοχευμένη στρατηγική προς
όφελος ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τον αγροτικό τομέα. Ειδικότερα :
• Το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει στον τομέα της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος με την
ολοκλήρωση υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και την υλοποίηση ώριμων
έργων (βραχυπρόθεσμων ή/και μεσοπρόθεσμων), τα οποία περιλαμβάνονται στα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής με έμφαση στην αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων μέσω
κατασκευής λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων, κλπ. Επίσης, με την παροχή κινήτρων επενδύσεων
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά και ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα και εν γένει των
αγροτικών περιοχών, με στόχο αποδοτικότερα συστήματα άρδευσης αλλά και χρήσης νερού
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στις ΜΜΕ και τη διατήρηση των ρυθμιστικών και διηθητικών λειτουργιών των εδαφών, της
παροχής συμβουλών για την επάρκεια του νερού.
• Το ΕΓΤΑΑ παρεμβαίνει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της
υπό διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, μέσω στοχευμένων
γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, δράσεων και πράσινων υποδομών και επενδύσεων σε
περιοχές Natura αλλά και κινήτρων για την ενθάρρυνση της συνεχούς χρήσης των γεωργικών
γαιών, τη διατήρηση των γενετικών πόρων, τη διατήρηση της υπαίθρου καθώς και τη
διατήρηση και προώθηση αειφόρων και ασφαλών για το περιβάλλον γεωργικών συστημάτων,
κυρίως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
• Επίσης, ο τομέας της γεωργίας και δασοπονίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων, κυρίως με τη βιολογική γεωργία και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για την ποιότητα
και τη συγκράτηση του εδάφους καθώς επίσης και την ποιότητα του ύδατος. Προτεραιότητα
τέλος, αποτελεί η ανακύκλωση πόρων (νερό, απόβλητα, κλπ) και η αξιοποίηση των
υπολειμμάτων (λαδιού, σαπουνιού, πριονίδι, κλπ)
• Με στόχο οι ανωτέρω επενδύσεις και λοιπές δράσεις να αποτελέσουν δυναμικό για ανάπτυξη
και δημιουργία απασχόλησης, αυτές θα πραγματοποιηθούν σε συνέργεια με δράσεις
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού που θα τις εφαρμόσουν και στοχευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτό.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι η υιοθέτηση της Εναλλακτικής Δυνατότητας 2‐Προτεινόμενη
έχει σκοπό να κάνει τον γεωργικό και δασοκομικό τομέα ανταγωνιστικότερο, να ενισχύσει τους
δεσμούς μεταξύ της πρωτογενούς δραστηριότητας και του περιβάλλοντος, να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, να ενθαρρύνει τη συνεργασία και καινοτομία και να
προωθήσει τη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών κοινοτήτων.
Επομένως, η παραίτηση από μια βιώσιμη περιβαλλοντικά ανάπτυξη του αγροτικού τομέα,
σημαίνει παραίτηση από μια ορθή διαχείριση και απόδοση των πόρων, του εδάφους, του νερού,
της ενέργειας, της βιοποικιλότητας, των βοσκοτόπων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας.
Παραίτηση από μια πιο «πράσινη», πιο αειφόρος γεωργία και παραίτηση από κάθε πιθανότητα
προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν
σημαντικά την αγροτική παραγωγή και κατά συνέπεια το εισόδημα των αγροτών.
Επιπλέον, η μη εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη συγκέντρωση
αγροτικής παραγωγής σε ορισμένες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ευνοϊκές
συνθήκες, όπου χρησιμοποιούνται πιο εντατικές γεωργικές πρακτικές, ενώ οι λιγότερο
ανταγωνιστικές περιοχές θα αντιμετώπιζαν την περιθωριοποίηση και την εγκατάλειψη της γης.
Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε αυξημένες περιβαλλοντικές πιέσεις και στην επιδείνωση
ενδιαιτημάτων μεγάλης αξίας, κάτι που θα είχε σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
και θα επέφερε μη αντιστρέψιμη επιδείνωση της παραγωγικής ικανότητας της γεωργίας στην
Ελλάδα. Απ΄την άλλη με την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο έχει σχεδιαστεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, σειρά στόχων αντιμετωπίζονται καλύτερα σε διακρατικό επίπεδο, π.χ. τα
διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήματα και παγκόσμια προβλήματα όπως είναι η κλιματική
αλλαγή, η διαχείριση των υδάτων και η βιοποικιλότητα, η καλή υγεία και μεταχείριση των ζώων,
η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, η υγεία των φυτών και η δημόσια υγεία καθώς
και τα συμφέροντα των καταναλωτών.
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Από την παραπάνω συνοπτική παράθεση των συνεπειών που συνοδεύουν τη
μη‐πραγματοποίηση του ΠΑΑ, καθίσταται εμφανές ότι η μηδενική λύση συνιστά ένα έντονα
αντιπεριβαλλοντικό απευκταίο ενδεχόμενο, με σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στις
αναπτυξιακές προσπάθειες της χώρας όσο και στην ευημερία των κατοίκων της.

6.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι εναλλακτικές δυνατότητες του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020»
διαμορφώθηκαν μέσα από μια κατανεμημένη, διάχυτη διαδικασία, στα πλαίσια εφαρμογής των
αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης.
Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2014‐2020,
αφορούν το επίπεδο της στοχοθεσίας, το οποίο αντιπροσωπεύει την κλασσική top‐to‐bottom
προσέγγιση στα ζητήματα σχεδιασμού.
Οι εναλλακτικές δυνατότητες ΕΔ‐1 και η ΕΔ‐2, αξιολογήθηκαν ως προς τις περιβαλλοντικές τους
ιδιότητες μέσω μιας επαρκώς ποσοτικοποιημένης μεθοδολογίας. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση
ανέδειξε ως προτιμότερη τη δυνατότητα ΕΔ‐2, η οποία και αποτελεί την τελική πρόταση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020.
Επιπλέον, η λύση που προέκυψε ως βέλτιστη μέσα από την πιο πάνω διαδικασία, αξιολογήθηκε
έναντι της μηδενικής λύσης.
Διαπιστώθηκε ότι,
1.

από επιχειρησιακής πλευράς, η μηδενική λύση μεταφράζεται σε
• παραίτηση από τους θεματικούς στόχους της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, που
υιοθετήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί ως σύνολο
κατευθύνσεων για τις εθνικές πολιτικές και
• παραίτηση από την επίτευξη των στόχων της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για το
2020

2.

από περιβαλλοντικής πλευράς, η μηδενική λύση είναι απευκταία, εφόσον σημαίνει:
• παραίτηση από μια βιώσιμη περιβαλλοντικά ανάπτυξη του αγροτικού τομέα,
• παραίτηση από μια ορθή διαχείριση και απόδοση των πόρων, του εδάφους, του νερού,
της ενέργειας, της βιοποικιλότητας, των βοσκοτόπων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας.
• παραίτηση από μια πιο «πράσινη», πιο αειφόρος γεωργία και
• παραίτηση από κάθε πιθανότητα προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των
επερχόμενων κλιματικών αλλαγών που επηρεάζουν σημαντικά την αγροτική παραγωγή
και κατά συνέπεια το εισόδημα των αγροτών.
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7.1

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ακολούθως γίνεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με την χρήση
των Κοινών Δεικτών Πλαισίου και των Ειδικών Δεικτών Πλαισίου για την προγραμματική περίοδο
2014‐2020. Πρόκειται για την αξιοποίηση μετρήσιμης υποκατάστατης μεταβλητής που αφορά
στόχο και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση
της επίτευξης ενός στόχου.
7.1.1

Βιοποικιλότητα

«Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και μεγάλη
ποικιλία τοπίων & οικοσυστημάτων» (Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα). Στην
ποικιλότητα τοπίου ανήκει και η «ομάδα» των προστατευόμενων περιοχών που προσφέρουν
μοναδικά τοπία. Δεν υπάρχει όμως ακόμη συστηματική καταγραφή της ποικιλότητας των
φυσικών αγροτικών, λιβαδικών και δασικών τοπίων.
Το ελληνικό δίκτυο NATURA 2000 περιλαμβάνει 419 περιοχές, 241 ΤΚΣ και 202 ΖΕΠ, ενώ 24
περιοχές είναι ταυτόχρονα ΤΚΣ και ΖΕΠ. Η έκταση των ΤΚΣ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που
καλύπτουν το 16,4% της Ελληνικής χέρσου, ενώ η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha που
καλύπτουν το 21,1% της Ελληνικής χέρσου1. Τα ποσοστά αυτά βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο
των αντίστοιχων καλύψεων για την Ευρώπη των 27, o οποίος είναι 13,6% για ΤΚΣ και 12,1% για
ΖΕΠ (CI 34 – Natura 2000). Συνολικά η έκταση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται
σε 4.294.205 ha και καλύπτει 27,3% της χέρσου. Ο μέσος όρος κάλυψης εθνικού εδάφους
χέρσου της Ευρώπης είναι 17,9%, οπότε η Ελλάδα τοποθετείται στην έκτη θέση μεταξύ των 27
κρατών – μελών, μετά τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Κύπρο και την Ισπανία.

Διάγραμμα 7‐1: % περιοχή σε καθεστώς Natura 2000 (CI 34)

1

"Ιστορικό και χαρακτηριστικά του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα", Νοέμβριος 2012 ΥΠΕΚΑ, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=sAQ4jrOlk%2bo%3d&tabid=432&language=el‐GR
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Το ποσοστό κάλυψης των περιοχών Natura 2000 ανά νομό, σε επίπεδο NUTS3, φαίνεται στο
διάγραμμα που ακολουθεί. Οι περιοχές που ξεχωρίζουν, με ποσοστό μεγαλύτερο από 35% είναι
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οι νομοί Έβρου, Λάρισας, Τρικάλων, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσων, Ρεθύμνου και Χανίων.
Διάγραμμα 7‐2: Περιοχές Natura 2000 σε επίπεδο NUTS3

Η Ελλάδα έχει επίσης χαρακτηρίσει προστατευόμενες περιοχές με βάση ειδικές υποχρεώσεις
που προκύπτουν από διεθνείς της υποχρεώσεις. Έτσι η Ελλάδα έχει θεσμοθετήσει 10
Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας, βάσει της Σύμβασης Ραμσάρ. Ακόμα, με βάση το εθνικό δίκαιο,
η Ελλάδα έχει θεσπίσει προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες μαζί συνθέτουν το Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες περιλαμβάνουν Αισθητικά Δάση (19), Μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς (2), Αποθέματα Βιόσφαιρας (2) και Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους
Όσον αφορά στο καθεστώς διαχείρισης των ΠΠ, μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί 29 Φορείς
Διαχείρισης, οι οποίοι καλύπτουν το 23% των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura
2000, δηλ. 1.000.000 ha, αλλά όχι το σύνολό τους. 2 Επιπλέον, τα διαπιστωμένα προβλήματα
λειτουργίας που αντιμετωπίζουν οι Φορείς Διαχείρισης (ελλείψεις πόρων, ελλείψεις
προσωπικού, σύγχυση αρμοδιοτήτων με άλλες τοπικές υπηρεσίες)3 4 5 οδηγούν στην αδυναμία
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και προστασίας των Προστατευόμενων Περιοχών.
Για τις ΠΠ προβλέπονται, επίσης, πενταετή σχέδια διαχείρισης των περιοχών. Σχέδια Διαχείρισης
δεν έχουν εκπονηθεί για όλες τις ΠΠ. Η έλλειψη Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Δράσης

2

"Ιστορικό και χαρακτηριστικά του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα", Νοέμβριος 2012 ΥΠΕΚΑ, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=sAQ4jrOlk%2bo%3d&tabid=432&language=el‐GR
3
Ενίσχυση της Προστασίας της Φύσης, Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος, Κείμενο για διάλογο, Οκτώβριος 2011
4
Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020, Προτάσεις του WWF Ελλάς, 20 Μαρτίου 2013
5
Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα‐ Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις » (αρ.πρωτ. 370/2012 WWF), 17
Δεκεμβρίου 2012
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για τις ΠΠ συνεπάγεται έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των περιοχών. Ειδικότερα, δεν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο είδος και την
ένταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή καθώς και οι προβλεπόμενοι
περιορισμοί. Επιπλέον, δεν γίνεται συστηματική επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή
των δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση που βρίσκονται τα οικοσυστήματα. Μία
σημαντική συνέπεια της έλλειψης σχεδιασμού είναι ακόμα η ανεπαρκής φύλαξη των περιοχών
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης αντιμετώπισης για παράδειγμα σε
περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος.
Ακόμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ελλάδα οι εκκρεμότητες για τη συμπλήρωση
του δικτύου των θαλάσσιων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) είναι σημαντικές, ενώ εκκρεμεί ο
χαρακτηρισμός θαλάσσιων ΖΕΠ. 6
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδέεται άρρηκτα με την γεωργική δραστηριότητα. Οι
γεωργικές εκτάσεις συχνά υποστηρίζουν την άγρια πανίδα προσφέροντας τροφή, χώρους
φωλιάσματος ή ακόμα και χώρους κυνηγιού. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός ειδών πανίδας και
χλωρίδας εξαρτώνται άμεσα για την επιβίωση τους από τη συνέχιση των παραδοσιακών μορφών
γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Στις περιοχές με περιβαλλοντικούς περιορισμούς ασκείται κυρίως ήπιας μορφής γεωργία και
κτηνοτροφία που χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή μειωμένων λιπάνσεων και αρδεύσεων,
τήρηση χαμηλών πυκνοτήτων βόσκησης, ορθολογική διαχείριση των φυσικών χώρων κ.α. 7 Οι
πρακτικές άσκησης της δραστηριότητας σε αυτές τις περιοχές μπορούν να οδηγήσουν στην
παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Η χαμηλής έντασης γεωργία είναι ένα χαρακτηριστικό των εκτάσεων Υψηλής Φυσικής Αξίας
(ΥΦΑ)8 και ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Η ευκαιρία που δόθηκε με την έννοια της γεωργίας Υψηλής
Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι στόχοι διατήρησης της βιοποικιλότητας
στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν μόνον προστατεύοντας συγκεκριμένους
οικοτόπους ή είδη, ή σχεδιάζοντας ορισμένες περιοχές για εφαρμογή ειδικής διαχείρισης, όπως
π.χ. τις περιοχές NATURA 2000. Όπως αναφέρεται στα σχετικά κείμενα της ΕΕ, χρειάζεται να
διατηρηθούν επίσης οι χρήσεις γης χαμηλής εντατικότητας που ευνοούν τις δυναμικές των
φυσικών διεργασιών και δημιουργούν ευκαιρίες για την αύξηση της βιοποικιλότητας σε μεγάλες
και συνεχείς εκτάσεις γης.
Τα αγροτικά συστήματα χαμηλής εντατικότητας ονομάστηκαν υψηλής φυσικής αξίας, είναι
λιγότερο οικονομικά βιώσιμα από τα δεσπόζοντα εντατικά, και βρίσκονται κυρίως (αλλά όχι
αποκλειστικά) σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ). Οι ΥΦΑ αγροτικές περιοχές
αντιμετωπίζουν ορατές απειλές, όπως η εγκατάλειψη και η εντατικοποίηση. Η διατήρηση των
ΥΦΑ συστημάτων είναι στρατηγική της πολιτικής της Ε.Ε. στα πλαίσια της Συνθήκης για τη
Βιολογική Ποικιλότητας. Σε αυτό δόθηκε ιδιαίτερη μνεία στη ‘Διακήρυξη του Κιέβου’ των

6

"Ιστορικό και χαρακτηριστικά του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα", Νοέμβριος 2012 ΥΠΕΚΑ, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=sAQ4jrOlk%2bo%3d&tabid=432&language=el‐GR
7

http://www.ornithologiki.gr/page_in.php?tID=2794

8

Ως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας ορίζονται «οι γεωργικές εκτάσεις υψηλής αξίας, στις οποίες η γεωργία κατέχει πρωταρχική θέση
(συνήθως δεσπόζουσα) στις χρήσεις γης και όπου η γεωργία ευνοεί ή συνδέεται είτε με μεγάλη ποικιλομορφία ειδών και
ενδιαιτημάτων, είτε με την παρουσία ειδών, η διατήρηση των οποίων έχει μεγάλη σημασία σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό ή και
περιφερειακό επίπεδο, είτε και με τα δύο».
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Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος όπου συμφωνήθηκε η λήψη πολιτικών μέτρων για τη
διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών.
Σε ότι αφορά στα προστατευόμενα δάση και στη κλάση 1.1, το 4,2% (CI 38 – Protected Forest)
των σχετικών εκτάσεων ήταν υπό κάποιο καθεστώς προστασίας χωρίς δραστικές παρεμβάσεις
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο αντίστοιχος μ.ο. των ΕΕ‐27 ήταν στο 1,2%. Δεν
υπάρχουν ακόμη στοιχεία σχετικά με δράσεις ελάχιστης παρέμβασης ή ενεργητικής διαχείρισης
των περιοχών αυτών, ούτε σχετικά με εκτάσεις αφιερωμένες στη προστασία των τοπίων και
ειδικών φυσικών στοιχείων. Η κατάταξη με βάση τη κατάσταση διατήρησης για όσες από τις
παραπάνω εκτάσεις λιβαδιών (grasslands) ήταν εντός του Δικτύου NATURA 2000, για τη περίοδο
που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (CI 36 ‐ Conservation status
of agricultural habitats (grassland)).
Πίνακας 7‐1: Κατάσταση διατήρησης λειμώνων (grasslands) 2001‐2006 (CI 36)
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7.1.2

Χλωρίδα

Η χλωρίδα της Ελλάδας αποτελείται σήμερα από 5.752 είναι και 1.893 υποείδη αγγειοσπέρμων
φυτών, που αντιπροσωπεύουν 6.600 taxa και ανήκουν σε 1.072 γένη και 185 οικογένειες. Η
Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ενδημισμού της Ευρώπης και της Μεσογείου με
1.278 ενδημικά είδη (22,2% του συνολικού αριθμού ειδών) και 452 ενδημικά υποείδη, που
αντιπροσωπεύουν 1.461 taxa (22,1% του συνολικού αριθμού taxa).
Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ περιορισμένη εξάπλωση (π.χ. σε μία μόνο νησίδα ή μια πηγή)
και συνεπώς είναι πολύ ευαίσθητα σε διαταραχές. Εξαιτίας του υψηλού ενδημισμού της και
επειδή είναι από τα τελευταία καταφύγια πολλών απειλούμενων για την ευρωπαϊκή και τη
μεσογειακή χλωρίδα. Από τα ιθαγενή είδη της Ελλάδας, κοινοτικού ενδιαφέροντος είναι 63 είδη
φυτών.
Eιδικότερα η χλωρίδα της χώρας διακρίνεται σε πολυκύτταρα φύκη, σε βρυόφυτα και σε
ανώτερα φυτά.
Α. Πολυκύτταρα Φύκη: Τα περισσότερα είδη θαλάσσιων φυκών αντιπροσωπεύονται από
πολυκύτταρες μορφές που ονομάζονται και μακροφύκη. Στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί ως
τώρα 503 taxa, εκ των οποίων 313 ροδοφύκη, 103 φαιοφύκη και 87 χλωροφύκη.
Β. Βρυόφυτα (φυτά χωρίς διαφοροποιημένα όργανα): Σύμφωνα με πρόσφαρα στοιχεία, ο
αριθμός βρυοφυτικών ειδών στην ελληνικό χώρο ανέρχεται σε 750 taxa. Αυτά αντιπροσωπεύουν
περίπου 39% του συνόλου των ευρωπαϊκών βρυοφυτικών taxa.
Γ. Ανώτερα Φυτά (τραχειόφυτα – φυτά με αγωγούς ιστούς): Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει
6.600 taxa (5.752 είδη) ανώτερων φυτών, από τα οποία 1.461 taxa (1.278είδη ) είναι ενδημικά
της Ελλάδας, δηλαδή δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα. Το ποσοστό ενδημικών taxa/ειδών επί
του συνόλου των αυτόχθονών φυτών της χώρας μας είναι 22,2% /21,1%, ποσοστό σημαντικά
υψηλό σε σχέση με άλλες μεσογειακές και μεσογειακού τύπου περιοχές άλλων ηπείρων.
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Μεγαλύτερος αριθμός ενδημικών ειδών απαντάται στις νότιες περιοχές της χώρας
(Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα).
Από τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας, 253 είδη (ποσοστό 18% του συνόλου των ιθαγενών ειδών
της χώρας) θεωρούνται απειλούμενα, δηλαδή εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες : κρισίμως
κινδυνεύοντα, κινδυνεύοντα ή τρώτα της IUCN9, ενώ άλλα 2 είδη φαίνεται να έχουν εξαφανισθεί.
Μέχρι σήμερα, με απόσταση 15ετίας έχουν εκδοθεί δυο Βιβλία Ερυθρών Δεδομένων των
Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας. Το συνολο των ειδών που έχουν αξιολογηθεί σε
αυτά δεν υπερβαίνουν τα 460 είδη, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό μόνο 8% της ελληνικής
χλωρίδας.
Όσον αφορά τα είδη φυτών που προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Ελλάδα
κατέγραψε το 2007 58 είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, δηλαδή είδη που αναφέρονται στα
παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Από τα είδη αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης
εθνικής έκθεσης εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2000‐2006, σε
ικανοποιητική κατάσταση βρίσκονται τα 5, σε ανεπαρκή κατάσταση τα 19 και σε κακή κατάσταση
τα 2, ενώ για άλλα 32 είδη η κατάσταση διατήρησης είναι άγνωστη. Με την ένταξη νέων Κρατών
– Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κατάλογος των ειδών φυτών κοινοτικού ενδιαφέρονται
επικαιροποιήθηκε και σήμερα απαρτίζεται από 63 είδη.
Σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις γνώσεις μας σχετικά με την εξάπλωση και
τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών της ελληνικής χλωρίδας, ενώ αυτή που αφορά
βρυόφυτα και πτεριδόφυτα δεν έχει μελετηθεί συστηματικά.
7.1.3

Πανίδα

Κύριο χαρακτηριστικό του πανιδικού πλούτου της Ελλάδα, αποτελεί ο υψηλός ενδημισμός και η
γεωγραφική διαφοροποίηση των περισσότερων ζωικών ομάδων. Οι σημαντικότερες περιοχές
ενδημισμού είναι η Κρήτη για όλα σχεδόν τα taxa, οι Κυκλάδες και τα βουνά της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Επιμέρους taxa είναι δυνατό να παρουσιάζουν ενδημισμούς και σε άλλες περιοχές,
όπως στην Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησία κ.λπ. Εξαιρετικής σημασίας για τον ενδημισμό είναι τα
πολυάριθμα σπήλαια της Ελλάδας (περίπου 8.000), από τα οποία έχουν ερευνηθεί από πανιδική
άποψη μερικές εκατοντάδες μόνο. Η πληρότητα των διαθέσιμων δεδομένων είναι ικανοποιητική
μόνο για συγκεκριμένες ομάδες σπονδυλόζωων και ασπόνδυλων.
Όσον αφορά τα είδη ζώων της Ελλάδας που προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
δηλαδή τα «είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος» στην Ελλάδα απαντούν 231 είδη της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, καθώς και 286 είδη πουλιών που εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 4 της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (147 είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και 139
μεταναστευτικά είδη). Ειδικά για τα πουλιά, στην Ελλάδα εμφανίζονται 37 είδη παγκοσμίως
απειλούμενα.
Το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» είχε πρωτοεκδοθεί το 1992 χωρίς να
περιλαμβάνει τα ασπόνδυλα και επικαιροποιήθηκε μετά από 17 χρόνια (2009). Πρόκειται για μια
έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με
την Ελληνική Ζωολογική Εταιρία και τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική
9

Η κατάσταση διατήρησης του κάθε είδους, δηλαδή η πιθανότητα εξαφάνισής του στο μέλλον, αξιολογείται σύμφωνα
με κριτήρια και εντάσσεται σε κατηγορίες που έχει θεσπίσει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης
(International Union for the Conservation of Nature, IUCN).
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Εταιρεία, Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία, Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και
τους πολλούς έλληνες ζωολόγους. Αντικείμενο του βιβλίου είναι τα απειλούμενα είδη σε εθνικό
επίπεδο, σε αντιστοιχία με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN
(International Union for Conservation of Nature) που παρέχει το καθεστώς διατήρησης για όλα τα
είδη φυτών και ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σύμφωνα με τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Κόκκινο Βιβλίο:
• Το 15% των σπονδυλοζώων της Ελλάδας απειλείται. Πιο συγκεκριμένα, από τα 424 είδη
σπονδυλοζώων που αξιολογήθηκαν, τα 172 (40,56 %) εντάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου.
• Η πλέον απειλούμενη ομάδα ανάμεσα στα σπονδυλόζωα είναι τα ψάρια του γλυκού νερού,
όπου το 38,58 % του συνόλου των ειδών απειλείται, χωρίς να λείπουν και τοπικές εξαφανίσεις.
• Το 27,27% των αμφιβίων που απαντώνται στην Ελλάδα εντάσσονται σε κατηγορία κινδύνου.
• Τα 304 από τα 591 είδη ασπόνδυλων που αξιολογήθηκαν, ένα ποσοστό δηλαδή της τάξης του
51,43 %, εντάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου. Περίπου τα μισά μάλιστα από αυτά,
συγκαταλέγονται στα Κρισίμως Κινδυνεύοντα.

Κατανομή των σπονδυλοζώων που
κατατάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου

Κατανομή των ασπονδύλων που
κατατάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου

VU: Τρωτά, ΕΝ: Κινδυνεύοντα, CR: Κρισίμως Κινδυνεύοντα
Εάν συγκρίνουμε την κατάσταση των απειλούμενων ειδών στην Ελλάδα με όσα προκύπτουν από
το Κόκκινο Βιβλίο της IUCN ή άλλες αξιολογήσεις σε ευρωπαϊκό η μεσογειακό επίπεδο,
παρατηρούμε ότι το 61% των ειδών που στην Ελλάδα εντάχθηκαν στην κατηγορία Κρισίμως
Κινδυνεύοντα διεθνώς αξιολογούνται σε χαμηλότερη κατηγορία. Όσον αφορά τα Κινδυνεύοντα
είδη, το 52% των ειδών της κατηγορίας διεθνώς εντάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία και το
38% θεωρούνται και διεθνώς Κινδινεύοντα. Τέλος το 34% των ειδών που χαρακτηρίζονται Τρωτά
στην Ελλάδα θεωρούνται επίσης Τρωτά και σε διεθνές επίπεδο. Το 55% ωστόσο δεν εντάσσεται
διεθνώς σε κατηγορία κινδύνου. Υπάρχουν βέβαια και είδη τα οποία βρίσκονται σε καλύτερη
κατάσταση στην Ελλάδα απ΄ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Επίσης, πολλά από τα είδη, που εξετάστηκαν, χαρακτηρίστηκαν ως Ανεπαρκώς Γνωστά (Data
Deficient).
Το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των απειλούμενων ειδών στη χώρα που διεθνώς
εντάσσονται σε χαμηλότερη κατηγορία καθώς και η έλλειψη δεδομένων για πολλά ακόμα είδη
υποδηλώνει την ανάγκη για εντατικότερη επιστημονική έρευνα καθώς και για ενίσχυση της
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προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν τα διάφορα
είδη.
7.1.4

Εδαφος

Η Ελλάδα έχει συνολική έκταση 131,957 km2 και ακτογραμμή 14.800 km καθώς διαθέτει μεγάλο
σύμπλεγμα νησιών. Το έδαφος είναι κατά κύριο λόγο ορεινό ή λοφώδες (περίπου τα 2/3 της
συνολικής έκτασης). Οι περισσότερες κορυφές βουνών έχουν ύψος πάνω από 2.000m και
βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, το οποίο συνεπάγεται σημαντικές υψομετρικές
διαφορές.
Οι χρήσεις γης (CI 31 ‐ Land cover) σε επίπεδο NUTS2 δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 7‐2: Χρήσεις γης (CI 31)
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Total forest
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Το έδαφος υπόκειται σε μία σειρά διαδικασιών υποβάθμισης. Ορισμένες από αυτές σχετίζονται
άμεσα με τη γεωργία: διάβρωση λόγω του νερού, του ανέμου και του οργώματος, μείωση του
οργανικού άνθρακα και της βιοποικιλότητας του εδάφους, καθώς και μόλυνση του εδάφους
(από βαρέα μέταλλα και παρασιτοκτόνα ή από μεγάλη συγκέντρωση νιτρικών και φωσφορικών
αλάτων)
Αν και η διάβρωση ‐ αποσύνθεση του εδάφους αποτελεί καταρχήν μία φυσιολογική διαδικασία
για τη δημιουργία του, η επιταχυνόμενη διάβρωση, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ το
φυσιολογικό ρυθμό, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σήμερα. Συγκεκριμένα, η διάβρωση του
εδάφους από το νερό αποτελεί διαδομένο πρόβλημα στην Ευρώπη. Όπως φαίνεται και από το
διάγραμμα που ακολουθεί, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό εθνικό ρυθμό διάβρωσης εδαφών
μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ βρίσκεται πάνω από τη μέση τιμή για την ΕΕ των 27 (CI 42 – Soil
erosion).
Soil erosion by water
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Διάγραμμα 7‐3: Διάβρωση εδαφών από το νερό (CI 42)

Η ανάγκη για ενίσχυση των πρακτικών προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση είναι
σημαντική καθώς η διάβρωση του εδάφους δηλ. η απώλεια επιφανειακών εδαφών οδηγεί σε
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μειωμένη γονιμότητα και έχει ως αποτέλεσμα τις μειωμένες σοδειές. Το μεταφερόμενο έδαφος
συμβάλλει επίσης στη μόλυνση και στην κάλυψη των πλωτών οδών με ιλύ, ενώ η διάβρωση του
εδάφους έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία,
ενδεικτικό της ποιότητας του εδάφους.10
Η οργανική ουσία του εδάφους αποτελεί πηγή τροφής για την πανίδα του εδάφους, και
συμβάλλει στη βιοποικιλότητα του εδάφους, ενεργώντας ως δεξαμενή θρεπτικών ουσιών όπως
το άζωτο, ο φώσφορος και το θείο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τον κύριο συντελεστή γονιμότητας
του εδάφους. Ο οργανικός άνθρακας του εδάφους υποστηρίζει τη δομή του εδάφους
βελτιώνοντας το φυσικό περιβάλλον των ριζών ώστε να διεισδύσουν μέσα στο έδαφος 11
Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σε περιεκτικότητα
των εδαφών σε οργανικό άνθρακα/οργανική ουσία (CI 41 – Soil organic matter), όπως φαίνεται
στο ακόλουθο διάγραμμα.
Mean organic carbon content
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Διάγραμμα 7‐4: Μέση περιεκτικότητα οργανικού άνθρακα (CI 41)

10

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, "Αειφόρες γεωργία και διατήρηση της ποιότητας των εδαφών", Διαδικασίες υποβάθμισης του εδάφους ‐
Ενημερωτική δελτίο αρ.3, Μάιος 2009
11
Ευρωπαϊκές Κοινότητες, "Αειφόρες γεωργία και διατήρηση της ποιότητας των εδαφών", Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα ‐
Ενημερωτική δελτίο αρ.9, Μάιος 2009
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Άλλος ένας παράγοντας υποβάθμισης του εδάφους είναι οι δασικές πυρκαγιές. Για την Ελλάδα,
το ύψος των καμένων εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές για τα έτη 1980‐2010 απεικονίζεται στο
διάγραμμα που ακολουθεί.
Δασικές Πυργκαγίες 1980-2010
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Διάγραμμα 7‐5: Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα 1980‐2010 (EI 11)

Για τη δεκαετία 1980‐1990 ο συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 1264 και η συνολική
καμένη έκταση 524.167 ha, για τη δεκαετία 1990‐2000 ο συνολικός αριθμός των περιστατικών
ήταν 1729 και η συνολική καμένη έκταση 413.304 ha, ενώ για τη δεκαετία 2000‐2010 ο
συνολικός αριθμός των περιστατικών ήταν 1670 και η συνολική καμένη έκταση 497.172 ha. 12
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων,
όχι όμως και στον αριθμό των περιστατικών. Και οι δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται
υπόψη κατά τον σχεδιασμό μέτρων και προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των
δασών καθώς, η δυνατότητα ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη συχνότητα
εμφάνισης των πυρκαγιών. Επίσης, ένα μόνο περιστατικό μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη
καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία δεκαετία, το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου
45%) καμένων εκτάσεων οφείλεται στις πυρκαγιές του 2007 στην περιοχή της Πελοποννήσου.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από τις πυρκαγιές θα πρέπει να
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας των εκτάσεων αυτών.
7.1.5

Ύδατα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ που έχουν προκύψει από τα πρόσφατα Σχέδια Διαχείρισης
των λεκανών απορροής ποταμών της χώρας αναδεικνύεται, στο διάγραμμα που ακολουθεί
παρουσιάζεται η απαίτηση σε νερό για ύδρευση αλλά και για τη γεωργία ανά υδατικό
διαμέρισμα (CI 39 Water Abstraction). Οι περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και Θράκης
και ειδικότερα της Κεντρική Μακεδονίας καθώς και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα εμφανίζουν της
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υψηλότερες ανάγκες σε γεωργικό νερό. Να σημειωθεί ότι στο ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας η
ζήτηση για ύδρευση είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί ο μεγαλύτερος όγκος νερού μεταφέρεται για
την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Ζήτηση νερού ανά ΥΔ
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Διάγραμμα 7‐6: Ζήτηση νερού ανά ΥΔ 2011 (CI 39)

Abstraction in agriculture per ha
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Διάγραμμα 7‐7: Απολήψεις αρδευτικού νερού ανά ha

Προκειμένου να διαφανεί μία εικόνα της κατανάλωσης των υδατικών πόρων στο γεωργικό
τομέα, υπολογίστηκε η ποσότητα του αρδευτικού νερού που καταναλώνεται ανά εκτάριο
καλλιεργούμενης γης, όπως φαίνεται στο ανωτέρω διάγραμμα. Τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν είναι η ποσότητα των απολήψεων που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ, έχοντας αξιοποιήσει
τα στοιχεία των Διαχειριστικών Σχεδίων των ΛΑΠ, και η αρδευόμενη έκταση (CI 20).
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Στα πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας έχει
εντοπιστεί επίσης το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού στις διάφορες
περιοχές και έχουν προταθεί μέτρα ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση των υδατικών πόρων,
όπως για παράδειγμα «Η τοποθέτηση συστημάτων καταγραφής απολήψεων υπογείων υδάτων»,
«Επιδότηση αλλαγής αρδευτικών συστημάτων», «Έργα εκσυγχρονισμού και συντήρησης δικτύων
άρδευσης» κ.α. 13
Μία συνολική σύγκριση της ποσότητας διαθέσιμου νερού και της συνολικής ζήτησης μπορεί να
προκαλέσει την εσφαλμένη εντύπωση πως το νερό είναι άφθονο στην Ελλάδα. Μια πιο
προσεκτική ανάλυση αποδεικνύει πως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα14. Παρά το γεγονός πως
η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν παροχή νερού από όλες τις Μεσογειακές χώρες μέλη
του ΟΟΣΑ (6.653 κυβ. μ. ανά κάτοικο ‐ τιμή 2007 ‐ World Resources Institute ‐ Earthtrends),
υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία στοιχειοθετούν την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης
των υδάτινων πόρων στη χώρα μας. Ένα από αυτά είναι η κατανομή της παροχής και της ζήτησης
νερού ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την περιοχή. Υπάρχουν περιοχές με μεγάλα
αποθέματα νερού και άλλες με έντονες ελλείψεις. Αυτό συμβαίνει επειδή η γεωγραφική
κατανομή του πληθυσμού και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν συμβαδίζουν με τη
διαθεσιμότητα του νερού. Η έντονη αστικοποίηση κατά την περίοδο 1960 ‐ 1980, ο
πολλαπλασιασμός των τουριστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η αύξηση του μέσου
εισοδήματος και των υποδομών έχει επιφέρει σημαντική αύξηση της ζήτησης νερού σε πολλές
περιοχές. Η αγροτική παραγωγή έχει επίσης αυξηθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα,
γεγονός που οφείλεται και στην σημαντική αύξηση της ποσότητας του νερού, η οποία
χρησιμοποιείται για άρδευση.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων
νιτρικών κατά 43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη
προγραμματική περίοδο (2007‐2010) σε σχέση με την πρώτη (2000‐2006).15 (CI 40 – Water
quality).
Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας παρατηρούνται αυξημένες τιμές νιτρικών στα υπόγεια
ύδατα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λεκάνη απορροής του Οροπεδίου Τρίπολης που
παρατηρήθηκε αύξηση των νιτρικών στα υπόγεια ύδατα, από 84,60 mg/l την πρώτη
προγραμματική περίοδο σε 220,96 mg/l τη δεύτερη (CI 40 – Water quality). Σύμφωνα με την
Οδηγία για τη νιτρορύπανση, 91/676/ΕΟΚ, τα υπόγεια νερά χαρακτηρίζονται ρυπασμένα όταν η
περιεκτικότητά τους ξεπερνά τα 50mg/l νιτρικών ιόντων και τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα
να οριοθετούν τις αντίστοιχες ευπρόσβλητες ζώνες, τις περιοχές δηλαδή οι οποίες στραγγίζουν
προς υδροφόρους που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση.
Με την ΚΥΑ 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β’ 1575/05‐08‐1999) καθορίστηκαν ως ευπρόσβλητες από
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης οι περιοχές του Θεσσαλικού Πεδίου, του Κωπαϊδικού
Πεδίου, του Αργολικού Πεδίου και της Λεκάνης του Πηνειού Ηλείας. Το Σεπτέμβριο του 2001
έγινε επικαιροποίηση και συμπλήρωση του καταλόγου των ευπρόσβλητων ζωνών, με την ΚΥΑ
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20419/2522/18‐9‐2001 (ΦΕΚ 1212B/14‐9‐2001) συμπεριλαμβάνοντας και τις περιοχές της
Λεκάνης του Στρυμόνα του Κάμπου Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας και της Πεδιάδας Άρτας‐
Πρέβεζας. Το Νοέμβριο του 2010 με την ΚΥΑ 106253/08.11.10 (ΦΕΚ 1843 Β), χαρακτηρίστηκε ως
ευπρόσβλητη ζώνη και η λεκάνη απορροής του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας. Πρόσφατα,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέες ευπρόσβλητες ζώνες,
την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των επιφανειακών
και των υπόγειων υδάτων καθώς και τα προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών
απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, προσδιορίστηκαν με την ΚΥΑ
190126/17.04.2013 (ΦΕΚ 983 Β/23.04.2013) 10 νέες ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες.
Σήμερα ο κατάλογος των ευπρόσβλητων περιοχών περιλαμβάνει 18 περιοχές, όπως αυτές
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί16
Πίνακας 7‐3: Ζώνες ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση
Α/Α Ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση ζώνη
1
Το Πεδίο Θεσσαλίας
2
Το Κωπαϊδικό Πεδίο
3
Το Αργολικού Πεδίου
4
Η Λεκάνη Πηνειού Ηλείας
5
Η Λεκάνη του Στρυμόνα
6
Ο Κάμπος Θεσσαλονίκης Πέλλας Ημαθίας
7
Η περιοχή της Πεδιάδας Άρτας‐Πρέβεζας
8
Η Λεκάνη του ποταμού Ασωπού Βοιωτίας
9
Η περιοχή του νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου
10
Η πεδιάδα Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας
11
Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Αργίτη
12
Η περιοχή της Βόρειας Κορινθίας
13
Η περιοχή του Οροπεδίου Τρίπολης
14
Η περιοχή Φιλιατρών – Κυπαρισσίας
15
Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Λαρισσού Αχαΐας
16
Η περιοχή Λεωνιδίου Αρκαδίας
17
Η περιοχή Μαραθώνα Αττικής
18
Η περιοχή της Μεσογαίας Αττικής

Οι καλλιέργειες των ανωτέρω περιοχών που επιδρούν στην ποιότητα των υδατικών πόρων
αφορούν κυρίως σε βαμβάκι, ζαχαρότευτλα, αραβόσιτο, σιτηρά, κηπευτικά, ελιές, εσπεριδοειδή,
σταβλισμένη κτηνοτροφία. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί οι κατηγορίες των
καλλιεργειών αυτών εμφανίζουν σημαντικά επίπεδα χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.
Πίνακας 7‐4: Επιπτώσεις καλλιεργειών στο περιβάλλον
Καλλιέργεια
Βαμβάκι
Καλαμπόκι
Μηδική
Ζαχαρότευτλα
Ηλίανθος
Σιτάρι

Μέγεθος
παραγωγής
+
++++
+++
++++
++
+

Χρήση νερού
+++
++++
++++
++++
++

Χρήση
λιπασμάτων
++
+++
+
+++
++
+

Χρήση
φυτοφαρμάκων
++++
+++
+
++++
+
+

Χρήση
ενέργειας
+++
+++
+++
+++
++
+

Επίδραση στη
διάβρωση
++++
++

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ " Μείωση της καλλιέργειας βαμβακιού για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους", 12.10.2007
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Η αύξηση των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση
καταδεικνύει την ανάγκη για συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν
πρακτικές ορθολογικής χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.
7.1.6

Αέρας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007, επεσήμανε ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος της
Σύμβασης, η σταθεροποίηση δηλαδή των συγκεντρώσεων των αερίων θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα σε επίπεδα τα οποία αποτρέπουν την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο
κλιματικό σύστημα, η συνολική ετήσια μέση αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του
πλανήτη δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 2 °C σε σύγκριση με τα προ ‐ βιομηχανικής εποχής
επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου μέχρι το 2050 σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % έναντι των επιπέδων του 1990.
Παρατηρώντας τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το 1990 ως σήμερα για την Ελλάδα
διαπιστώνουμε μία συνεχή μείωση στη χρήση ενέργειας στη γεωργία τα τελευταία χρόνια, με
σημαντικές πτωτικές τάσεις τα έτη 2009‐2011 (η χρησιμοποιούμενη ενέργεια σχεδόν
υποτριπλασιάστηκε την τριετία αυτή), όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Energy use in agriculture
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Πηγή: Eurostat (μεταβλητή: nrg_100a)
Διάγραμμα 7‐8: Χρήση ενέργειας στη γεωργία
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Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από
τη γεωργία , όπως παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
GHG Emissions (CO2 equivalent) in agriculture
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Πηγή: Eurostat (μεταβλητή: env_air_gge)
Διάγραμμα 7‐9: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Η μείωση στη χρήση ενέργειας στη γεωργία οφείλεται στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των μηχανημάτων και στη χρήση των ΑΠΕ καθώς και την εφαρμογή των
προτύπων ποιότητας και ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή, σε μεγάλο
βαθμό όμως και στις αυξημένες τιμές της ενέργειας σε συνδυασμό με τη μείωση του αγροτικού
εισοδήματος.
Αντίστοιχα ο περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στη μειωμένη
χρήση λιπασμάτων, καθώς η χρήση τους συνδέεται άμεσα με την εκπομπή CH4 και N2Ο, τα οποία
συγκαταλέγονται στα αέρια του θερμοκηπίου, επιπλέον στην ανάπτυξη και εφαρμογή
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.
Σύμφωνα με την ετήσια Εθνική Απογραφή Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου (2012)17, οι
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία εκτιμώνται 7,85% των συνολικών
εκπομπών της χώρας για το 2010 (χωρίς τον υπολογισμό LULUCF18). Σε σχέση με τα επίπεδα του
1990 μειώθηκαν περίπου 19,17%. Η μείωση οφείλεται στη μείωση εκπομπής του Ν2Ο από τα
εδάφη, λόγω του περιορισμού της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων αζώτου. Άλλες παράμετροι
που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη γεωργία (πυκνότητα ζωικού
κεφαλαίου, ποσότητα παραγωγής κτλ) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την τάση των εκπομπών.
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την πρόσφατη έκθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ 19 η Ελλάδα παράγει το
2,5% (115 εκ. τ. ισοδ. CO2) των Κοινοτικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και το 1,9% (9 εκ. τ.
ισοδ. CO2) του συνόλου των Κοινοτικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αγροτικής
προέλευσης. Στην Ελλάδα καταγράφεται μείωση παραπλήσια του Κοινοτικού μέσου όρου και
17

ΥΠΕΚΑ, Εθνική Απογραφή Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου (2012)

18

Δεν συνυπολογίζεται η συνεισφορά των δασών, της χρήσης γης και της αλλαγής χρήσης γης (LULUCF).

19

ΠΑΣΕΓΕΣ, Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, 2014
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πάντως μεγαλύτερη από αυτήν Κρατών, όπως η Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Γερμανία, τα οποία κατέχουν τα πρωτεία στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
7.1.7

Κλιματικοί παράγοντες

Η ανάγκη προσδιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, οφείλεται στο
γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας, λόγω της φύσης του, είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο βαθμό σε
ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, ενώ πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας
γόνιμων εδαφών λόγο της διάβρωσης εδάφους και της επιταχυνόμενης ανόδου της στάθμης της
θάλασσας.20 Η αλλαγή του κλίματος αναμένεται τελικά να μεταβάλλει τα αποθέματα τροφής σε
παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της μεταβολής στη βροχόπτωση, της πιθανής αύξησης της
θερμοκρασίας και του CO2, της αύξησης των ακραίων καιρικών συμβάντων, της μεταβολής στη
διασπορά εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών (Tubiello et al, 2007). 21
Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει επιπτώσεις και στον βιοφυσικό χαρακτήρα του
εδάφους ως αποτέλεσμα της προβλεπόμενης αύξησης της θερμοκρασίας, της μεταβαλλόμενης
έντασης και συχνότητας των κατακρημνισμάτων και των δριμύτερων ξηρασιών. Οι αλλαγές αυτές
ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση των αποθεμάτων οργανικού άνθρακα στο έδαφος, καθώς και
σημαντική αύξηση των εκπομπών CO2.
Ένα μείζον ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και έχει επίδραση στις
αγροτικές δραστηριότητες είναι οι πυρκαγιές, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. Οι πυρκαγιές
μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή των εδαφών, ερημοποίηση και σε απελευθέρωση
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ είναι καταστροφικές για τη βιοποικιλότητα και
απαιτούν τεράστιες προσπάθειες αποκατάστασης.
Ακόμα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το πλημμύρισμα των ποταμών αναμένεται να
είναι συχνότερο λόγω των πιο ακραίων καιρικών συνθηκών και της συνεχιζόμενης οικοδόμησης
σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτόν τον κίνδυνο.
7.1.8

Πληθυσμός

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής έτους 2011 της
ΕΛ.ΣΤΑΤ, ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα.
Πίνακας 7‐5: Πληθυσμιακή απογραφή έτους 2011

Α/Α
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2

Περιγραφή
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ‐ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ‐ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύνολο
κατοίκων
(απογραφή
2011)
3.110.596
2.490.051
608.182
1.881.869
620.545
283.689
336.856

20

Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, "Η οικονομική αποτίμηση των
επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και τα γεωργικά εδάφη", Ιούνιος 2011
21
Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, " Η Επίδραση της Κλιματικής Μεταβολής
στη Γεωργία", Ιούνιος 2011
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Α/Α

Περιγραφή

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
3.
3.1
3.1.1
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ‐ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Σύνολο
κατοίκων
(απογραφή
2011)
2.745.706
1.280.152
732.762
547.390
1.465.554
207.855
679.796
577.903
3.827.624
3.827.624
3.827.624
1.131.271
508.206
199.231
308.975
623.065
623.065
10.815.197

Πίνακας 7‐6: Μόνιμος πληθυσμός κατά αστικότητα
Μόνιμος Πληθυσμός κατά Αστικότητας
Σύνολο
Ποσοστό (%)
Αστικές Περιοχές
8.284.210
77
Αγροτικές περιοχές
2.530.987
23
Σύνολο χώρας
10.815.197
100
Πηγή: Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδας, 2014.
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/LivingConditionsInGreece_0314.pdf

Κατά την τελευταία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ22 ο αριθμός των απασχολούμενων
ανήλθε σε 3.589.657 άτομα και των ανέργων σε 1.363.137. Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία
απασχολούμενων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας του έτους 2013, το μεγαλύτερο
ποσοστό (17,7%) συγκεντρώνουν οι απασχολούμενοι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και
ακολουθούν με αναλογία 13,8% οι απασχολούμενοι στη γεωργία, την δασοκομία και την αλιεία.
Σε επίπεδο Περιφερειών, η γεωργία είναι η κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές
της ελληνικής υπαίθρου προσφέροντας απασχόληση και συμβάλλοντας στο εισόδημα και το
επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων.
Τα τελευταία 2‐3 χρόνια υπάρχει η αίσθηση ότι αρκετοί νέοι είτε από την ύπαιθρο είτε από τον
αστικό χώρο σκέφτονται ή κάνουν απόπειρες επιστροφής και εκκίνησης γεωργικής
δραστηριότητας σαν μια διέξοδο στην αυξανόμενη ανεργία και τις ανύπαρκτες προοπτικές
απασχόλησης εκτός πρωτογενούς τομέα. Η ανεργία ανάμεσα στους νέους στην Ελλάδα είναι η
απολύτως υψηλότερη της ΕΕ‐27, με δεύτερη και συγκριτικά κοντά την Ισπανία (53,2%) ενώ σε
όλα τα άλλα κράτη μέλη το αντίστοιχο ποσοστό είναι κάτω από 40%.

22

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO01_DT_QQ_04_2013_01_F_GR.pdf
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Διάγραμμα 7‐10: Ανεργία στην ομάδα ηλικίας 15‐24 στην ΕΕ‐27, 2012. (CI‐7)
Πηγή: Eurostat (μεταβλητή: une_rt_a), τα δεδομένα της Αυστρίας αφορούν το 2011.

Συγχρόνως, η Ελλάδα έχει μια ισχυρή παράδοση στην αυτοαπασχόληση, σημαντική ανάμεσα σε
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ποσοστό αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιο του
αντίστοιχου μέσου της ΕΕ‐27 και σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο της δεύτερης
Ιταλίας.
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Διάγραμμα 7‐11: Αυτοαπασχόληση ΕΕ‐27, 2011.
Πηγή: Eurostat (μεταβλητή: lfsa_egaps).
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Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης είναι αποτέλεσμα
της ύφεσης, της υψηλής ανεργίας και της διεξόδου που ζητούν οι άνεργοι.
Συνεπώς, με δεδομένη την υψηλή ανεργία και την υψηλότερη από άλλα κράτη μέλη τάση για
αυτοαπασχόληση, είναι λογικό ένα μέρος των νέων ανέργων να σκέφτεται είτε να ασχοληθεί με
την γεωργία σαν συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης, είτε να ξεκινήσει εκ νέου και ριζικά την
γεωργική απασχόληση χωρίς πρότερη σύνδεση με την γεωργία ή/και το χώρο της υπαίθρου.
7.1.9

Ανθρώπινη υγεία

Ένα χαρακτηριστικό του Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα είναι η διαχρονικά αυξητική τάση τόσο
της δαπάνης υγείας όσο και της φαρμακευτικής δαπάνης. Αιτίες αυτού του φαινομένου
αποτελούν η αύξηση και η γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης –με
την ανάπτυξη καινοτόμων ουσιών– ασθενειών που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να
αντιμετωπιστούν. Επιπρόσθετα, η φαρμακευτική περίθαλψη, λειτουργώντας είτε ως
συμπληρωματική είτε ως υποκατάστατο της ιατρικής και νοσοκομειακής φροντίδας, όχι μόνο
έχει συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης –τόσο
μέσω της πρόληψης όσο και με την αντιμετώπιση παθήσεων–, αλλά έχει βελτιώσει σημαντικά
και την ποιότητα ζωής των χρόνιων, κυρίως, ασθενών. Ωστόσο, η αύξηση της φαρμακευτικής
δαπάνης συχνά οδηγεί σε μείωση των συνολικών δαπανών υγείας, καθώς υποκαθιστά άλλες
μορφές περίθαλψης (π.χ. νοσοκομειακή).
Στην Ελλάδα, στο διάστημα 2009 ‐ 2011, η Συνολική Δαπάνη Υγείας μειώθηκε κατά €4,4 δις ή
18,9% (από 23,2 δις € στα 18,8δις €)23 Η μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας στην Ελλάδα
αντανακλάται και στα στοιχεία της νοσοκομειακής δαπάνης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη
διάρκεια της περιόδου 2009‐2011, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, όπως και η δαπάνη
μισθοδοσίας και προμήθειας υγειονομικού και λοιπού υλικού μειώθηκε δραστικά, κατά 33,5%.
Συνολικά η δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ μειώθηκε μεταξύ 2009 και 2011, κατά 14,7%.
Από άποψη ανθρώπινου δυναμικού, στην Ελλάδα, οι άμεσα απασχολούμενοι επαγγελματίες στο
χώρο της Υγείας ξεπερνούν τα 140.000 άτομα, με τους ιατρούς, σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2010, να είναι περίπου 70.000, τους οδοντιάτρους 14.000, τους νοσηλευτές
36.000 και τους φαρμακοποιούς 11.000 άτομα, περίπου. Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία
φαρμάκου ανέρχονται σε 13.500, περίπου. Αξίζει να επισημανθούν, η υψηλή αναλογία ιατρών
ανά κάτοικο στην Ελλάδα (6,1 ανά 1.000 κατοίκους), σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ (3,1 ανά 1.000 κατοίκους), καθώς και η, αντίστοιχα, χαμηλή αναλογία νοσηλευτών ανά
κάτοικο (3,1 ανά 1.000 κατοίκους), σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (8,7 ανά
1.000 κατοίκους).
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες με την εντονότερη επίδραση στη δημόσια υγεία που σχετίζονται
με τον πρωτογενή τομέα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ποιότητα των υδάτων και η
επιβάρυνση των εδαφών.
7.1.10 Πολιτιστική κληρονομία
Ο όρος "Πολιτιστική Κληρονομιά" αναφέρεται σε μνημεία, ομάδες κτισμάτων και χώρων με
ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία.
23
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Η Συνθήκη για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 1972. Με την υπογραφή
της, τα κράτη αναγνωρίζουν ότι οι χώροι που βρίσκονται στην εθνική επικράτειά τους και έχουν
εγγραφεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, αποτελούν, με κάθε επιφύλαξη της
εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, παγκόσμια κληρονομιά «για την
προστασία της οποίας είναι υπεύθυνη η διεθνής κοινότητα, που πρέπει να εργαστεί ως σύνολο
για αυτό τον σκοπό».
Η Ελλάδα έχει συνυπογράψει από το 1981 τη Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των
μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς. Στόχος της UNESCO είναι η προστασία από κάθε
είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις γενιές του μέλλοντος.
Πίνακας 7‐7: Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιάς Ελλάδας
α/α

Ονομασία Περιοχής

Ετος

1

Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες

1986

2

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

1987

3

Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως

1987

4

Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου

1988

5

Το Άγιος Όρος ‐ Άθως

1988

6

Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης

1988

7

Μετέωρα

1988

8

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

1988

9

Αρχαία Ολυμπία

1989

10

Μυστράς

1989

11

Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου

1990

12

Δήλος

1990

13

Πυθαγόρειον και Ηραίον Σάμου

1992

14

Βεργίνα

1996

15

Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου,

1999

16

Αρχαιολογικοί τόποι των Μυκηνών και της Τίρυνθας

1999

17

Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας

2007

Η Unesco αποδέχθηκε την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας και ανακήρυξε την Κορώνη σε Εμβληματική
Κοινότητα αυτής της κληρονομιάς. Στόχος είναι η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον
τουρισμό και τον πολιτισμό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα,
συνδέοντάς τα με την τοπική παράδοση και προβάλλοντας γευστικούς και τουριστικούς
προορισμούς.
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7.1.11 Υλικά περιουσιακά στοιχεία
Στην Ελλάδα, η ιδιωτική και δημόσια περιουσία προστατεύονται μέσω ενός συμπαγούς
πλέγματος νομικών ρυθμίσεων. Ευθυγραμμισμένο με τα νομικά συστήματα των άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών, το δίκαιο της Ελλάδας περιλαμβάνει ρητές αρχές και λεπτομερείς πρόνοιες
για την προστασία της περιουσίας και την εννοιολογική οριοθέτηση σχετικά με το τι συνιστά
περιουσιακό αγαθό.
Το μέγεθος των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ μικρό με οποιοδήποτε
δείκτη και αν μετρηθεί, έκταση, οικονομικό μέγεθος ή απασχόληση. Αυτό το μέγεθος των
εκμεταλλεύσεων τοποθετεί σταθερά την Ελλάδα πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και
ανάμεσα στις αγροτικές οικονομίες των νέων κρατών μελών της ΕΕ‐27.

Διάγραμμα 7‐12: Μέσο μέγεθος εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ‐27 σε όρους φυσικής έκτασης (ha), 2010. (CI‐
17)
Πηγή: Eurostat, Farm Structure Survey, 2010.

Το διαρθρωτικό ζήτημα του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, είναι ένα πρόβλημα σύμπλοκο που
σχετίζεται με την ιδιοκτησία της αγροτικής παραγωγικής γης, την ύπαρξη υποδομών όπως τα
ολοκληρωμένα κτηματολόγια, τα χωροταξικά σχέδια χρήσεων γης και τους εδαφικούς χάρτες
που είναι απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης πολιτικής γης. Το ζήτημα της
κατοχής, εκμετάλλευσης και ενοικίασης αγροτικής γης θα έπρεπε να είχε λυθεί πολύ πριν την
δεκαετία του 80’ για να επιτρέψει την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και επιχειρηματικής
γεωργίας όπως πραγματοποιείται σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη.
Το πρόβλημα αυτό έχει και σημαντικές περιφερειακές διαστάσεις που ουσιαστικά ακολουθούν
την ιστορική διαδρομή δημιουργίας και επέκτασης του νέου ελληνικού κράτους. Στην Κεντρική
Ελλάδα και την Πελοπόννησο το πρόβλημα της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας είναι πολύ πιο
σοβαρό από ότι στη Βόρεια Ελλάδα και ο κατακερματισμός των εκμεταλλεύσεων μεγαλύτερος.
Αυτό φυσικά σχετίζεται και με το είδος της καλλιέργειας αφού, στην Βόρεια Ελλάδα επικρατούν
οι αροτραίες καλλιέργειες που έχουν μεγαλύτερο μέσο μέγεθος.
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Διάγραμμα 7‐13: Μέσο μέγεθος εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια σε όρους έκτασης (ha), στην Ελλάδα,
2010. (CI‐17)
Πηγή: Eurostat, Farm Structure Survey, 2010.

Η μικρή ιδιοκτησία στην Ελλάδα επιβίωσε, παρά το ότι δεν είναι ανταγωνιστική, όχι διότι
λειτούργησε σε ένα σύστημα πολύ‐απασχολούμενου και πολύ‐λειτουργικού αγρότη αλλά διότι
λειτούργησε παράλληλα με την κύρια δραστηριότητα του καλλιεργητή που είναι εκτός γεωργίας.
Είναι αδιανόητο, σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος, αγροτική γη σε ζώνες υψηλής
παραγωγικότητας και με καλές ανταγωνιστικές προοπτικές, είτε να μην καλλιεργείται είτε να
καλλιεργείται από μη‐επαγγελματίες αγρότες. Πρέπει να διαχωριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς
(κατοχή) από το καθεστώς εκμετάλλευσης, να ελεγχθεί η αγορά γης και η ενοικίασή της και να
προχωρήσουν διαδικασίες αναδασμού στις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας.
7.1.12 Τοπίο
Η Ελλάδα ήταν μια τις χώρες που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο στη
Φλωρεντία της Ιταλίας στις 19 Ιουλίου 2000. Η σύμβαση της Φλωρεντίας έχει σαν στόχο να
προάγει την προστασία, διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου. Η καινοτομία της βρίσκεται στο
γεγονός ότι, βασιζόμενη πάντα σε οικολογικές και πολιτισμικές αρχές, το πεδίο εφαρμογής της
είναι όχι μόνο τα αξιόλογα φυσικά τοπία, αλλά και τα αστικά, περιαστικά και αγροτικά, είτε είναι
ηπειρωτικά είτε θαλασσινά ή παραθαλάσσια. Υπογραμμίζει αφενός, ότι πολλές αγροτικές και
περιαστικές περιοχές, οι οποίες υφίστανται ριζικές αλλαγές, πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης
προσοχής από τις αρμόδιες αρχές και αφετέρου, ότι ο ρόλος των πολιτών στη λήψη αποφάσεων
για τα τοπία «τους», θα πρέπει να είναι ενεργός.
Επιπλέον, η πανευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας και της
ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών τοπίων (Pan European Biodiversity and Landscape Strategy ‐
PEBLS) που εγκρίθηκε στην τρίτη υπουργική διάσκεψη στη Σόφια το 1995, έχει ως επιμέρους
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στόχο την επίτευξη, στο μέτρο του δυνατού, της συμβατότητας ανάμεσα στις ανθρώπινες
δραστηριότητες και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων, ενδιαιτημάτων, ειδών και τοπίων,
εξασκώντας πχ παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, δασοκομικές πρακτικές κ.α.. Το 1995
εκδόθηκε από τους Bernd von Droste, Harald Plachter και Mechtild Rφssler ο οδηγός της UNESCO
με τον τίτλο «Πολιτισμικά Τοπία Παγκόσμιας Αξίας» και αναγνωρίστηκαν 3 κατηγορίες
πολιτισμικών τοπίων: Σαφώς καθορισμένα τοπία, Συστηματοποιημένα εξελισσόμενα τοπία
(Κατάλοιπα ή απολιθωμένα τοπία‐λείψανα και διαρκή ‐ζωντανά ‐ ενεργά τοπία) και
Συσχετιζόμενα πολιτισμικά τοπία.
Η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση ενός τοπίου αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία
του, όπως αυτή προκύπτει από την αναγνώριση της οικολογικής, κοινωνικοοικονομικής και
αισθητικής αξίας του. 24
Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του 2011, το 18,9% της Χρησιμοποιούμενης Αγροτικής Γης
είναι αγροτικές εκτάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων) που βρίσκονται σε
περιοχές Natura 2000, ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,6%
(CI 34 – Natura 2000). Επίσης το 41,5% των δασικών εκτάσεων βρίσκεται σε περιοχές Natura
2000 και το 38,9% των δασικών εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των μεταβατικών
εκτάσεων με σκληροφιλική βλάστηση), βρίσκεται σε περιοχές Νatura 2000.
Από τη μελέτη καθορισμού των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας για την Ελλάδα (ΕΟΕ 2008),
υιοθετήθηκαν 3 τύποι αγροτικής και δασικής γης, ως τύποι γης ΥΦΑ, όπως παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 7‐8: Τύποι γης Υψηλής Φυσικής Αξίας

Τύπος 1
Τύπος 2

Τύπος 3

Τύποι γης ΥΦΑ
Βοσκόμενη δασική γη με μεγάλο ποσοστό ημιφυσικής βλάστησης (Ημιφυσική
κτηνοτροφική γη)
Καλλιεργούμενη γη που διακρίνεται από ένα μωσαϊκό εκτατικής γεωργίας,
κτηνοτροφίας και φυσικών δομικών στοιχείων, της είναι η βλάστηση στα
περιθώρια των χωραφιών, φυτοφράκτες, ξερολιθιές, νησίδες δέντρων ή
θάμνων, μικρά ποτάμια κτλ. (Μωσαϊκή καλλιεργούμενη γη)
Αγροτική και κτηνοτροφική γη που υποστηρίζει σπάνια είδη ή ένα μεγάλο
ποσοστό Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων πληθυσμών σημαντικών ειδών.

Πηγή: ΕΟΕ, 2008

Η έκταση των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας αγροτικής και δασικής γης στην Ελλάδα, βάσει
των τριών τύπων γης ΥΦΑ κατελάμβανε:
•

2.044.902 εκτάρια βοσκόμενης δασικής γης (Τύπου 1 και 3 ΥΦΑ)

•

2.423.186 εκτάρια καλλιεργούμενης γης (Τύπου 2 και 3 ΥΦΑ)

•

2.422.577 εκτάρια ΥΦΑ δασών.

Δηλαδή η συνολική αγροτική και δασική γη ΥΦΑ της Ελλάδας εκτιμήθηκε 6.893.865 εκτάρια.

24
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Εικόνα 7‐1: Οι εκτάσεις των περιοχών ΥΦΑ της Ελλάδας ανά χρήση γης.
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ΠΟΥ

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ

ΝΑ

ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ

Με τα έως τώρα δεδομένα η όλη στρατηγική του Προγράμματος, στοχεύει να συμβάλλει στη
στρατηγική «Ευρώπη 2020», μέσω της προώθησης της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στην
Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση ενός αγροτικού τομέα καινοτόμου, πιο
ισορροπημένου εδαφικά και περιβαλλοντικά και ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή.
Στο πλαίσιο αυτό, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα είναι
άμεσα συνδεδεμένες με εννέα (9) περιβαλλοντικές παραμέτρους:
• την βιοποικιλότητα,
• την χλωρίδα,
• την πανίδα,
• το έδαφος,
• τα νερά,
• την ατμόσφαιρα,
• τους κλιματικούς παράγοντες,
• την ανθρώπινη υγεία και
• τον πληθυσμό
Για τον προσδιορισμός της κατεύθυνσης της κάθε επίπτωση λαμβάνοντα υπόψη αφ’ ενός η
κατάσταση της επηρεαζόμενης περιβαλλοντικής συνιστώσας όπως αυτή αποτυπώθηκε στο 1ο
παραδοτέο και αφ’ ετέρου οι αιτιακοί παράγοντες που προκαλούν την επίπτωση, βάσει των
αποτελεσμάτων της SWOT ανάλυσης και της εκτίμησης των αναγκών του Προγράμματος.
Από την μέχρι τώρα αξιολόγηση της SWOT ανάλυσης στις έξι θεματικές προτεραιότητες του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, και το πως οι ενωσιακές προτεραιότητες επηρεάζουν τις
εννέα (9) περιβαλλοντικές παραμέτρους συμπεραίνουμε για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο,
ποια είναι τα πλεονεκτήματα της που θα πρέπει να ενισχυθούν, ποίες είναι οι ευκαιρίες που
πρέπει να αξιοποιηθούν, ποιες είναι οι αδυναμίες που πρέπει να αμβλυνθούν και ποιες είναι οι
απειλές και οι κίνδυνοι που πρέπει να εξαλειφθούν, ώστε τα μέτρα που θα προταθούν στο
Πρόγραμμα να επιτυγχάνουν στο μέγιστο βαθμό τους ειδικούς στόχους που έχουν που
αναμένεται να τεθούν για την καινοτομία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για
το κλίμα στον πρωτογενή τομέα, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο περιβάλλον αφού το
Πρόγραμμα αφιερώνει σημαντικό τμήμα αναγκών στην κατεύθυνση της βελτίωσης του
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Μάλιστα η ικανοποίηση των προσδιοριζόμενων αναγκών
συγκρατούν τις τάσεις περιβαλλοντικής επιδείνωσης των αποτελεσμάτων της SWOT (αδύνατα
σημεία και απειλές), ώστε η τελική συνισταμένη να καταστεί κατά το δυνατόν θετικότερη.
Στα επόμενα κεφάλαιο η παρούσα μελέτη προσανατολίζεται αφ’ ενός στην περαιτέρω βελτίωση
της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο Πρόγραμμα και αφ’ ετέρου στην ανάλυση
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επιμέρους ζητημάτων του προγράμματος που χρήζουν λεπτομερέστερης περιβαλλοντικής
διασφάλισης.

7.3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΕ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ

Η ποικιλία του αβιοτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την άσκηση
παραδοσιακών μεθόδων γεωργίας κατά το παρελθόν, συντέλεσε σε μια υψηλή ποικιλότητα
αγροτικών οικοσυστημάτων. Η φυσική άξια των ελληνικών αγροτικών οικοσυστημάτων
τεκμηριώνεται και από τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) γεωργικής γης της χώρας. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 4ης Προγραμματικής Περιόδου για την
εφαρμογή ορισμένων μέτρων των Αξόνων 2 και 3 του ΠΑΑ αναγνωρίσθηκαν οι περιοχές Υψηλής
Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) γεωργικής και δασικής γης της χώρας. Εκ των ανωτέρω, η καλλιεργούμενη
γεωργική γη ΥΦΑ ανέρχεται σε 2.423.186 εκτάρια25 . Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν 67,6%
περίπου της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (3.583.185,27 εκτάρια) που μετρήθηκε στην
αγροτική απογραφή του 2000. Η μεγαλύτερη έκταση γεωργικής γης ΥΦΑ βρίσκεται στην
Πελοπόννησο. Αυτό φαίνεται να συνδέεται με τη μεγάλη έκταση που καλύπτουν οι ελαιώνες. Η
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έρχεται δεύτερη σε κατανομή γεωργική γη ΥΦΑ με Τρίτη την
περιφέρεια Κρήτης.
Ωστόσο, η επέκταση της εντατικής γεωργίας στις πεδινές και σε ορισμένες ημιορεινές – ορεινές
περιοχές. η εγκατάλειψη της παραδοσιακής, εκτατικής ορεινής γεωργίας, όπως και η
αντικατάσταση των παραδοσιακών καλλιεργειών από μονοκαλλιέργειες, επέφεραν αλλοιώσεις
των παραδοσιακών αγροτικών τοπίων, υποβάθμιση των αγροτικών αλλά και των γειτονικών
οικοσυστημάτων, εξαφάνιση ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών προσαρμοσμένων στις τοπικές
συνθήκες και, εν κατακλείδι, μείωση της βιοποικιλότητας. Παρόλα αυτά, εκτατικές μορφές
κτηνοτροφίας εξακολουθούν να ασκούνται σε ορισμένες ημιορεινές‐ορεινές περιοχές της χώρας,
γεγονός που συμβάλει στην εκεί διατήρηση της βιοποικιλότητας και αποτρέπει την εγκατάλειψη
οριακών εκτάσεων και κατ΄επέκταση την ερημοποίηση.
Το έδαφος, το οποίο ορίζεται ως το επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της Γης που
σχηματίζεται με την επίδραση μηχανικών, χημικών και βιοτικών παραγόντων και το χρόνο,
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των χερσαίων οικοσυστημάτων. Όπως εκτιμάται από το
Εθνικό Σχέδιο Δράση για την καταπολέμηση της ερημοποίησης, με την εντατικοποίηση της
σύγχρονης γεωργίας, το έδαφος έχει υποστεί μεγάλη καταπόνηση. Η ολοκλήρωση του
εδαφολογικού χάρτη της χώρας και η κατάρτιση μιας αντίστοιχης βάσης δεδομένων, καθώς και η
ενίσχυση για τη βιοποικιλότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται στις προτεραιότητες της
Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα.
Η εντατική γεωργία, που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και μπορεί να προκαλέσει
συρρίκνωση των φυσικών υγροτόπων, υποβάθμιση και διάβρωση των εδαφών, ρύπανση των
επιφανειακών υδάτων και των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, υποβάθμιση ή
μείωση των ενδιαιτημάτων και των πληθυσμών πολλών ειδών, επιβάρυνση της τροφικής
αλυσίδας με επικίνδυνες χημικές ουσίες αλλά και μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Επιπλέον, η
πρακτική των αναδασμών καταστρέφει συχνά ολοκληρωτικά την εναπομένουσα φυσική
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Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 2008. Καθορισμός των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας γεωργικής και δασικής γης.
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βλάστηση πεδινών κυρίως περιοχών. Αντιθέτως, οι παραδοσιακές μέθοδοι γεωργίας, όπως και η
βιολογική γεωργία μπορούν να συμβάλλουν σε διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Επιπλέον τα ανωδασικά οικοσυστήματα που έχουν μεγάλο υψόμετρο και βρίσκονται πάνω από
τα δασοόρια26, αποτελούν απόθεμα βιοποικιλότητας, καθώς περιλαμβάνουν πλούσιες
συνευρέσεις ειδών, των γενοτύπων τους αλλά και των οικοσυστημάτων. Η Ελλάδα είναι
κατεξοχήν ορεινή χώρα και καλύπτεται σχεδόν κατά τα 2/3 από όρη μέσου ύψους. Διακόσιες
τριάντα κορυφές έχουν ύψος μεγαλύτερο των 2.000m. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες
απομόνωσης και συνεπώς ενδημισμού. Πάνω από τα δασοόρια, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος
τους ανθρωπογενή, εμφανίζεται θαμνώδης και ποώδης βλάστηση, η οποία συχνά είναι
υποβαθμισμένη από την αλόγιστη βόσκηση, μια σοβαρή απειλή στη Ν. Ευρώπη. Πέραν αυτής, οι
κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές στην Ελλάδα μπορεί να σχετίζονται με
την τουριστική πίεση (χιονοδρομικά κέντρα, μηχανοκίνητος τουρισμό, αυξημένος αριθμός
επισκεπτών) και τη συλλογή ειδών. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διατηρηθούν οι περιοχές
αυτές και να προωθηθούν δράσεις συμβατές με τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, καθώς
και της φυσιογνωμίας του ορεινού τοπίου.
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Ως δασοόρια νοείται το υψομετρικό όριο το οποίο εκτείνονται τα δασικά οικοσυστήματα που για την Eλλάδα είναι
σε υψόμετρο 1800‐2000m.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014‐2020
Ο
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στις επόμενες τρεις ενότητες, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις από την υλοποίηση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020, βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης των
τριών σταδίων που παρουσιάστηκε προηγουμένως.
Η μεθοδολογική προσέγγιση του κεφαλαίου αυτού, παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10
της παρούσας. Μια επιπλέον ουσιαστική μεθοδολογική παρατήρηση, η οποία αφορά στο
επίπεδο ομαδοποίησης που θα εισαχθεί στη διαδικασία εκτίμησης, είναι η εξής:
Η εκτίμηση των επιπτώσεων οφείλει να εφαρμοστεί σε συνεκτικές ομάδες παρεμβάσεων,
συγκροτημένες κατά τέτοιον τρόπο που να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ σφαιρικότητας και
αναλυτικότητας στην εκτίμηση. Πράγματι, μια εκτίμηση σε επίπεδο μεμονωμένης δράσης ή
έργου, παρότι θα εξασφάλιζε επαρκές επίπεδο αναλυτικότητας, θα υστερούσε σημαντικά σε
ικανότητα διάγνωσης των συνεργιστικών και αθροιστικών επιπτώσεων, αλλά και των
επιπτώσεων στρατηγικού επιπέδου, δηλαδή των τάσεων και των δευτερογενών μεταβολών που
θα επέφεραν τα οργανωμένα σύνολα των έργων. Από την άλλη πλευρά, η εκτίμηση στο φάσμα
από το επίπεδο ολόκληρου του προγράμματος έως αυτό των στρατηγικών ειδικών στόχων, θα
κάλυπτε το ζήτημα της διάγνωσης των στρατηγικής φύσης μεταβολών άλλα ενδεχομένως θα
υπέφερε από μειωμένη αναλυτικότητα.
Με το σκεπτικό αυτό και αφού εξετάσθηκε η εσωτερική συνάφεια των μέτρων ανά
προτεραιότητας του ΠΑΑ, επελέγη το εξής επίπεδο ομαδοποίησης:
• Οι προτεραιότητες 1, 2 και 3 αποτελούν τρεις ομάδες μέτρων με κοινή στόχευση, τη
δημιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού διατροφικού συστήματος. Η προτεραιότητα 1 αφορά
την προώθηση της μεταφοράς γνώσης και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοπονία και τις
αγροτικές περιοχές, η προτεραιότητα 2 αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων
των τύπων γεωργίας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων, και η
προτεραιότητα 3, αφορά την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της
διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία. Μαζί οι τρεις προτεραιότητες αποσκοπούν στην ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και στη στήριξη της απασχόλησης και της
ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου και οι τρεις προτεραιότητες μπορούν να
αποτελέσουν μια συνεκτική ομάδα για τους σκοπούς της εκτίμησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
• Οι προτεραιότητες 4 και 5 αποτελούν δύο ομάδες μέτρων με κοινή περιβαλλοντική στόχευση,
τη ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και τη κλιματική
αλλαγή. Η προτεραιότητα 4 αφορά την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των
οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία, και η προτεραιότητα 5
αφορά την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μία
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του
κλίματος. Μαζί οι δύο προτεραιότητες αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμβολής της
περιβαλλοντικής πολιτικής στη μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτική χρήση των πόρων
και χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών, στην οποία θα προστατεύεται και θα
ενισχύεται το φυσικό κεφάλαιο. Ως εκ τούτου και οι δυο προτεραιότητες μπορούν να
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αποτελέσουν μια συνεκτική ομάδα για τους σκοπούς της εκτίμησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
• Η προτεραιότητα 6 που αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της
φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συντίθεται από σχετικά
ομογενή είδη μέτρων, και μπορεί να αποτελέσει μια συνεκτική ομάδα για τους σκοπούς της
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
8.1.1

Στάδιο 1: Προσδιορισμός των επιπτώσεων

Στο στάδιο αυτό εντοπίζονται οι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται να επηρεαστούν
από την υλοποίηση του ΠΑΑ 2014‐2020. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες μέτρων που
συγκροτήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα υποβάλλονται σε «κοσκίνισμα» (screening), υπό το
πρίσμα του πίνακα των κρισίμων ερωτήσεων.
8.1.1.1

Προσδιορισμός των επιπτώσεων 1ης ομάδας μέτρων( Προτεραιότητες 1,2 &3)

Ως «1η ομάδα μέτρων» αποκαλείται η ομάδα μέτρων των Προτεραιοτήτων 1, 2 και 3 του ΠΑΑ για
την δημιουργία ισχυρού και ανταγωνιστικού διατροφικού συστήματος.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι ενδεικτικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της
1ης ομάδας μέτρων, μαζί με την επισήμανση ότι το είδος των παρεμβάσεων είναι ενδεικτικό,
καθ΄όσον είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν ελαφρώς κατά τα ωριμότερα στάδια του
προγράμματος. Τα ενδεικτικά μέτρα και οι δράσεις είναι τα ακόλουθα:
•

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
-

Υπομέτρο 1.1: Στήριξη για επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων
(επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση)
Δράση: Προγράμματα Κατάρτισης, εργαστήρια, καθοδήγηση, e‐ learning.
Δράση: Εργαστήρια (workshops).
Δράση: Επαγγελματική Καθοδήγηση (Coaching).
Δράση: Προγράμματα e‐learning κατάρτισης (e‐ learning courses).

-

Υπομέτρο 1.2: Στήριξη για δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης
Δράσεις μεταφοράς γνώσεων ‐ ενημέρωσης και επίδειξης .
Δράσεις επίδειξης.
Δράσεις ενημέρωσης .

-

Υπομέτρο 1.3: Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και
δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις και δάση.
Δράση: Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών
εκμεταλλεύσεων και δασών.
Δράση: Επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.

•

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και
υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση.
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Υπομέτρο 2.1: Στήριξη για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν από τη
χρήση συμβουλευτικά υπηρεσιών.
Δράση: Παροχή συμβουλών σε μεμονωμένους γεωργούς, νέους γεωργούς.
Δράση: Παροχή συμβουλών στους κατόχους & διαχειριστές δασών.
Δράση: Παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές.

-

Υπομέτρο 2.2: Στήριξη για τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής
εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στη γεωργικής εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών
στη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβούλων
Δράση: Στήριξη της δημιουργίας υπηρεσιών:
α) συμβούλων
β) διαχείρισης
γ) αντικατάστασης στις εκμεταλλεύσεις
δ) δασοκομικών συμβουλών.

-

Υπομέτρο 2.3.: Στήριξη για την κατάρτιση των συμβούλων
Δράση: Διαρκής κατάρτιση των συμβούλων.

•

Μέτρο 3: Σύστημα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
-

Υπομέτρο 3.1: Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας
Δράση: Ενίσχυση για προϊόντα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενης
γεωγραφικής ένδειξης, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και ως εγγυημένα
παραδοσιακά ιδιότυπα.
Δράση: Ενίσχυση για προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα
σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ.
Δράση: Ενίσχυση για προϊόντα που φέρουν την ένδειξη "ορεινό προϊόν".
Δράση: Ενίσχυση των συστημάτων ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή
τροφίμων.

•

Υπομέτρο 3.2: Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που
πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά

Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
-

Υπομέτρο 4.1: Στήριξη σε επενδύσεις που βελτιώνουν τη συνολική επίδοση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

-

Υπομέτρο 4.2: Στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και η ανάπτυξη των
γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης ή του βάμβακος.

-

Υπομέτρο 4.3: Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό
ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας.
Δράση: Εγγιοβελτιωτικά έργα
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Δράση: Αναδασμοί
Δράση: Αγροτικός εξηλεκτρισμός.
•

Μέτρο 5: Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
-

Υπομέτρο 5.1: Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν την μείωση
των επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών και καιρικών συνθηκών και
καταστροφικών γεγονότων.
Δράση: Επενδύσεις μείωσης των συνεπειών στην απόδοση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.

-

Υπομέτρο 5.2: Στήριξη για επενδύσεις αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στη
γεωργική παραγωγή και στο γεωργικό κεφάλαιο από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς
καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα.
Δράση: Ενίσχυσης ανασύστασης της εκμετάλλευσης.

•

Μέτρο 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.
-

Υπομέτρο 6.1: Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς
Δράσεις υποστήριξης γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω της διευκόλυνσης της
εγκατάστασης νέων γεωργών.

-

Υπομέτρο 6.3: Ενίσχυση
εκμεταλλεύσεων.

εκκίνησης

επιχείρησης

για

την

ανάπτυξη

μικρών

Δράσεις υποστήριξης γεωργικών δραστηριοτήτων μέσω της ανάπτυξης μικρών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
•

Μέτρο 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.
-

Υπο‐μέτρο 9.1: Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης
Δράση: Κατάρτιση για τοπικά ενδιαφερόμενους.
Δράση: Δραστηριότητες που συνδέονται με την εκπόνηση της τοπικής στρατηγικής
(συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαβουλεύσεις).
Δράση: Δραστηριότητες σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση της ΟΤΔ που
υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη με σκοπό την προετοιμασία
της τοπικής στρατηγικής (π.χ. ομάδα έργου, εμπλεκόμενα στελέχη).
Δράση: Υποστήριξη για μικρά πιλοτικά έργα.

•

Μέτρο 14: Καλή μεταχείριση ζώων.
Δράση: Ολική η μερική αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και για το διαφυγόν
εισόδημα που προκύπτει από τις δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης ζώων.

•

Μέτρο 16: Συνεργασία
-

Υπομέτρο 16.1: Στήριξη για την ίδρυση την επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής
Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ)
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Δράση: Στήριξη επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ
-

Υπομέτρο 16.2: Στήριξη για πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και τις
δασοπονίας.
Δράση: Στήριξη πιλοτικών έργων για τη δοκιμή (έλεγχο) της εμπορικής
εφαρμοσιμότητας νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών καθώς
και της προσαρμογής "παλαιών" σε νέες γεωγραφικές / περιβαλλοντικές συνθήκες.

-

Υπομέτρο 16.3: Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για οργάνωση κοινών μεθόδων
εργασίας και την κοινή εγκατάσταση και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την
εμπορία (marketing) τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.
Δράση: Διαχειρησιακές συνεργασίας (συμπλέγματα clusters επιχειρήσεων και
επιχειρησιακά δίκτυα).

-

Υπομέτρο 16.4: Στήριξη για την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της
αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων
εφοδιασμού και των τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό
πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.
Δράση: Δημιουργία βραχείων αλυσίδων ή κοινωνικών δικτύων (ενώσεις παραγωγών,
συνεταιρισμοί, διαεπαγγελματικές οργανώσεις κ.ά.)

-

Υπομέτρο 16.5: Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της
αλλαγής του κλίματος ή της προσαρμογής σε αυτή και για κοινές προσεγγίσεις σε ότι
αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές,
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης του γεωργικού τοπίου.
Δράση: Στήριξη κοινών προσεγγίσεων των περιβαλλοντικών έργων και πρακτικών με
συνεκτικότερα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη.

-

Υπομέτρο 16.6: Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των φορέων της
αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα,
στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες.
Δράση: Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία για την αξιοποίηση βιομάζας,
υπολειμμάτων και υποπροϊόντων και μεταποίηση με σκοπό παραγωγή ενέργειας και
εισροών σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.

-

Υπομέτρο 16.7: Στήριξη για στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης εκτός του CLLD
Δράση: Στήριξη για στρατηγικές τoπικής ανάπτυξης εκτός CLLD.

-

Υπομέτρο 16.8.: Στήριξη για εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων δασών ή ισοδύναμων
μέσων
Δράση: Στήριξη συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση
διαχειριστικών δασών ή ισοδύναμων μέσων.

-

Υπομέτρο 16.9: Στήριξη για διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε
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δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη, την
κοινωνική υποστήριξη γεωργίας (CSA) και την εκπαίδευση
Δράση: Στήριξη κοινωνικής γεωργίας για την ενίσχυση της κοινωνικής, σωματικής και
ψυχικής ευεξίας των ανθρώπων.
•

Μέτρο 17: Διαχείριση κινδύνων
-

Υπομέτρο 17.1: Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και τη
βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης
Δράση: Κατασκευή, αγορά ή βελτίωση ακινήτων.
Δράση: Αγορά καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Δράση: Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις ανωτέρω επενδύσεις, π.χ. αμοιβές σε
αρχιτέκτονες, μηχανικούς, μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση δικαιωμάτων
ευρεσιτεχνίας και αδειών εκμετάλλευσης.
Δράση: Άυλες επενδύσεις όπως τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή
διαδικασίες

Για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα στη στήλη της αιτιολόγησης του πίνακα που ακολουθεί
ισχύουν τα εξής:
Η αιτιολόγηση των απαντήσεων κωδικοποιείται ως εξής:
ΟΧΙ‐1: Α: Δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές. Οι εξεταζόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν τη
δυνατότητα να μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο.
ΟΧΙ 2: Β: Η περιβαλλοντική παράμετρος προστατεύεται με αυστηρό πάγιο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Συνεπώς, η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει
ενδεχόμενες μεταβολές.
ΟΧΙ‐3: Γ: Δεν αναμένονται μεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα είναι
τοπικού χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης
σε μεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου.
ΝΑΙ : +

Είναι πιθανή μεταβολή προς τη θετική κατεύθυνση.

ΝΑΙ : ‐

Είναι πιθανή μεταβολή προς την αρνητική κατεύθυνση.

Πίνακας 8‐1: Προσδιορισμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την 1η ομάδα μέτρων (Προτεραιότητες
1,2, &3)
α/α

1.

Ερώτηση

Απάντηση

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών;
o την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την
1.2
αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;
1.1

1.3 o τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας;

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐1

Α

ΟΧΙ‐1

Α
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Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά της περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές
δραστηριότητες);
o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της
2.2
περιοχής (προσβασιμότητας στις περιοχές υπαίθρου κ.ά);
2.1

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
3.1 o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;
ΝΑΙ
3.

o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε
ΟΧΙ‐1
ρυπαντικά φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος);
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με
4.
ουσιαστικό τρόπο:

3.2

4.1

o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με
μόνιμη παρουσία;

o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη
μόνιμη παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.);
4.3 o το συνολικό αριθμό των ειδών;
4.2

+
Α

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐1

Α

ΝΑΙ

+

4.4

o τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες σταυλισμού,
διαθεσιμότητα νερού);

5.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

5.1 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;

ΟΧΙ‐2

Β

5.2 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;
5.3 o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;

ΟΧΙ‐2
ΟΧΙ‐1

Β
Α

5.4 o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψη;
ΟΧΙ‐1
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με
6.
ουσιαστικό τρόπο:
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης από στερεά απόβλητα;
o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
6.2
ρύπανσης από υγρά απόβλητα;
6.1

6.3

o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση ζιζανιοκτόνων,
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.λπ.);

6.4 o την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος;
7

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

o την κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω μεταβολής στην
τομεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία;
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
7.2
επιπέδων ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων;
7.1

7.3

Α

o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης
και της υφαλμύρινσης;

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

ΟΧΙ‐2

Β
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7.4 o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;
ΟΧΙ‐2
Β
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας
8.
με ουσιαστικό τρόπο:
o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό
περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.);
8.2 o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;
8.1

ΟΧΙ‐3

γ

ΝΑΙ

+

8.3 o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;
ΝΑΙ
+
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες,
9.
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (από
μηρυκαστικά, απορρόφηση από τη δασοκομία κ.ά.);
o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες,
9.2
διαθεσιμότητα νερού κά.);
9.1

10.

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

10.1 o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;

ΟΧΙ‐2

Β

10.2 o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;
ΟΧΙ‐2
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά,
11.
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

Β

11.1 o μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;
11.2 o την προώθηση και αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων;

Α
Α

ΟΧΙ‐1
ΟΧΙ‐1

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό
τρόπο:
12.1 o το ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων;
ΟΧΙ‐2
Β
12.

12.2 o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;

ΝΑΙ

+

12.3 o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;
12.4 o τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη;

ΝΑΙ
ΝΑΙ

+
+

12.5 o την διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου;

ΝΑΙ

+

13.

Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές
πιέσεις προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο

13.1 o την διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων;
13.2 o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;
o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των
13.3
αποβλήτων;
13.4 o την αποδοτικότητα των πόρων;
o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και
13.5
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές;

ΝΑΙ

+

ΟΧΙ‐1

Α

ΟΧΙ‐1

Α

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

13.6 o το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα της αγροτικής πολιτικής;
ΝΑΙ
+
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής
14.
μελέτης όπως:
14.1 o διασυνοριακές επιπτώσεις;

ΟΧΙ‐1

Α

Με την εφαρμογή του εργαλείου κρισίμων ερωτήσεων, διαπιστώνεται ότι, ο συνδυασμός
μέτρων της 1ης ομάδας του Προγράμματος, επηρεάζει θετικά καθοριστικούς παράγοντες για τη
πανίδα, τον πληθυσμό, το έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, τους κλιματικούς παράγοντες και το
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τοπίο. Επιπρόσθετα η 1η ομάδα μέτρων του Προγράμματος, στοχεύει στην αντιμετώπιση του
κινδύνου απώλειας αυτάρκειας σε βασικά αγροτικά προϊόντα που ενδέχεται να επηρεάσει
αρνητικά καθοριστικούς παράγοντες για την ανθρώπινη υγεία.
Τέλος, από τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις να
υποστούν περιβαλλοντικές παράμετροι που προστατεύονται με αυστηρό πάγιο ρυθμιστικό
πλαίσιο όπως η πανίδα, η χλωρίδα, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και το ανάγλυφο
σημαντικών εκτάσεων, όμως η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο αυτό
θα αποτρέψει ενδεχόμενες μεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Επιπλέον, από τα έργα υποδομής
(εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατά την κατασκευαστική φάση των έργων) που
προγραμματίζονται ενδεχόμενες επιπτώσεις στα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο
υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική
έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης σε μεταγενέστερο στάδιο περιβαλλοντικής
αδειοδότησης του κάθε έργου.
8.1.1.2

Προσδιορισμός των επιπτώσεων 2ης ομάδας μέτρων( Προτεραιότητες 4 &5)

Ως «2η ομάδα μέτρων» αποκαλείται η ομάδα μέτρων των Προτεραιοτήτων 4 και 5 του ΠΑΑ για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της κλιματικής
αλλαγής
Ακολούθως παρουσιάζονται οι ενδεικτικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της
2ης ομάδας μέτρων, μαζί με την επισήμανση ότι το είδος των παρεμβάσεων είναι ενδεικτικό,
καθ΄όσον είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν ελαφρώς κατά τα ωριμότερα στάδια του
προγράμματος. Τα ενδεικτικά μέτρα και οι δράσεις είναι τα ακόλουθα:
•

Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
-

Υπομέτρο 4.1: Στήριξη σε επενδύσεις που βελτιώνουν τη συνολική επίδοση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

-

Υπομέτρο 4.2: Στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και η ανάπτυξη των
γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης ή του βάμβακος.

-

Υπομέτρο 4.3: Στήριξη σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό
ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας.
Δράση: Εγγειοβελτιωτικά έργα.
Δράση: Αναδασμοί.
Δράση: Αγροτικός Εξηλεκτρισμός.
Δράση: Αγροτική Οδοποιία.
Δράση: Δασική οδοποιία. (Μελέτες διάνοιξης νέων δασικών οδών.‐ Έργα διάνοιξης)

•

Υπομέτρο 4.4: Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των
αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

Μέτρο 8: Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας
των δασών.
-

Υπομέτρο 8.1.: Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
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Δράση: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών
Δράση: Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών
Δράση: Ενίσχυση φυσικής αναγέννησης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
Δράση: Δάσωση μη γεωργικών γαιών από Δασικές Υπηρεσίες στα μικρά νησιά του
Αιγαίου
-

Υπομέτρο 8.2: Εγκατάσταση γεωργοδασικών συστημάτων
Δράση: Εγκατάσταση γεωργοδασικών συστημάτων
Δράση: Συντήρηση των εγκαταστάσεων γεωργοδασικών συστημάτων για τα πρώτα 5
έτη

-

Υπομέτρο 8.3. & 8.4: Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων.
Δράση: Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών
και δασικών εκτάσεων.
Δράση: Έργα αναδάσωσης‐ Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα
αποκατάστασης καμένων εκτάσεων.
Δράση: Αποκατάσταση δασών εξαιτίας επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών

-

Υπομέτρο 8.6: Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία,
κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.
Δράση: Επενδύσεις στη δασοκομική τεχνολογία.
Δράση: Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την ορθολογική οργάνωση της εμπορίας και
μεταποιήσης του ξύλου.
Δράση: Επενδύσεις για την κινητοποίηση του ξύλου.
Δράση: Επενδύσεις για την βελτίωση της οικονομικής αξίας του δάσους.
Δράση: Επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό κοπής και συγκομιδής.

•

Μέτρο 10: Ενίσχυση για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα.
-

Υπομέτρο 10.1.: Ενισχύσεις σε γεωργική γη υπέρ γεωργο‐κλιματικών δεσμεύσεων.

-

Υπομέτρο 10.2.: Στήριξη για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των
γενετικών πόρων στη γεωργία
Δράση: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.
Δράση: Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία.
Δράση: Προστασία τοπικών ‐ παραδοσιακών ποικιλιών που κινδυνεύουν από Γενετική
Διάβρωση.
Δράση: Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής.
Δράση: Προστασία από την νιτροποίηση.
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Δράση: Βελτίωση βοσκοτόπων
•

Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία
-

Υπομέτρο 11.1.: Στήριξη, σε γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε
εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας.

-

Υπομέτρο 11.2: Στήριξη για την διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας.
Δράση: Βιολογική Γεωργία (φυτική παραγωγή).
Δράση: Βιολογική Κτηνοτροφία (ζωική παραγωγή).

•

Μέτρο 12: Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα νερά
-

•

Υπομέτρο 12.2.: Ενισχύσεις στο πλαίσιο NATURA 2000 σε δασική γη.

Μέτρο 13: Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
-

Υπομέτρο 13.1: Ενισχύσεις, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης σε ορεινές περιοχές (ετησίως
ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης).

-

Υπομέτρο 13.2.: Ενισχύσεις, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, εκτός των ορεινών
περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα.

-

Υπομέτρο 13.3.: Ενισχύσεις, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης σε άλλες περιοχές που
επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα.
Δράση: Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση του διαφυγόντος εισοδήματος και του
επιπλέον κόστους.

Πίνακας 8‐2: Προσδιορισμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την 2η ομάδα μέτρων (Προτεραιότητες
4&5)
α/α

1.

Ερώτηση

Απάντηση

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών;
o την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την
1.2
αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;
1.1

ΟΧΙ‐2

Β

ΝΑΙ

+

1.3 o τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας;
ΝΑΙ
+
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με
2.
ουσιαστικό τρόπο:
o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά
2.1
χαρακτηριστικά της περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές
δραστηριότητες);

ΝΑΙ

o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της
ΝΑΙ
περιοχής (προσβασιμότητας στις περιοχές υπαίθρου κ.ά);
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων,
3.
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

2.2

3.1 o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε
3.2
ρυπαντικά φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος);

+
+

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+
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4.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

4.1

o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με
μόνιμη παρουσία;

ΝΑΙ

+

4.2

o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη
μόνιμη παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.);

ΝΑΙ

+

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐1

Α

4.3 o το συνολικό αριθμό των ειδών;
4.4

o τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες σταυλισμού,
διαθεσιμότητα νερού);

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
5.1 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;
ΝΑΙ
+
5.

5.2 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;
5.3 o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;
5.4 o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψη;

ΝΑΙ

+

ΟΧΙ‐2
ΝΑΙ

Β
+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ΟΧΙ‐2
6.1
ρύπανσης από στερεά απόβλητα;
6.

o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης από υγρά απόβλητα;
o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
6.3
ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση ζιζανιοκτόνων,
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.λπ.);
6.4 o την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος;
6.2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o την κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω μεταβολής στην
ΝΑΙ
7.1
τομεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία;
7

o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων;
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
7.3
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης
και της υφαλμύρινσης;
7.4 o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;
7.2

+

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

ΟΧΙ‐2

Β

8.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας
με ουσιαστικό τρόπο:

8.1

o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό
περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.);

8.2 o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;

ΟΧΙ‐3

Γ

ΝΑΙ

+

8.3 o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;
ΝΑΙ
+
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες,
9.
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
9.1

o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (από
μηρυκαστικά, απορρόφηση από τη δασοκομία κ.ά.);

ΝΑΙ
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9.2

o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες,
διαθεσιμότητα νερού κά.);

10.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

10.1 o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;
10.2 o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ‐2
ΟΧΙ‐2

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
11.1 o μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;
ΟΧΙ‐2

+

Β
Β

11.

Β

11.2 o την προώθηση και αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων;
ΟΧΙ‐1
Α
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό
12.
τρόπο:
12.1 o το ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων;
12.2 o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;

ΟΧΙ‐2
ΝΑΙ

Β
+

12.3 o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;

ΟΧΙ‐1

Α

ΝΑΙ
ΝΑΙ

+
+

12.4 o τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη;
12.5 o την διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου;

Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές
πιέσεις προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο
13.1 o την διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων;
ΝΑΙ
+
13.

13.2 o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;
13.3

o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των
αποβλήτων;

13.4 o την αποδοτικότητα των πόρων;
13.5

o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές;

13.6 o το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα της αγροτικής πολιτικής;

ΟΧΙ‐1

Α

ΟΧΙ‐1

Α

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής
μελέτης όπως:
14.1 o διασυνοριακές επιπτώσεις;
ΟΧΙ‐1
Α
14.

H ανάγκη για προστασία των οικοσυστημάτων, διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών,
προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές με
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα οδηγεί στη υλοποίηση των μέτρων της 2ης ομάδας του
Προγράμματος.
• Ειδικότερα η προστασία της βιοποικιλότητας στον αγροτικό χώρο υποστηρίζεται άμεσα με
την ενεργοποίηση δράσεων, που αφορούν στους τοπικούς γενετικούς πόρους (ποικιλίες και
φυλές), δράσεων για την άγρια ζωή και με το μέτρο για τις περιοχές NATURA. Ωστόσο στη
διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλουν έμμεσα και οι υπόλοιπες δράσεις που αφορούν
στους φυσικούς πόρους (νερό και έδαφος).
• Οι ενισχύσεις στις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
αποβλέπει στη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας έτσι ώστε να αποφευχθούν οι
αρνητικές συνέπειες που μπορεί να αποφέρει η εγκατάλειψη των γεωργικών γαιών στη
βιοποικιλότητα και στο φυσικό περιβάλλον.
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• Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων με έμφαση στο νερό και στο έδαφος
επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των μέτρων της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, της
προστασίας από τη νιτρορύπανση, της βελτίωσης βοσκοτόπων και τις ενισχύσεις στο πλαίσιο
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.
• Συγχρόνως, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται από επενδύσεις και διαχειριστικά
σχέδια που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του μέτρου 4.4.
Επιπλέον, μέσω της 2ης ομάδας μέτρων του Προγράμματος προτείνεται να υλοποιηθούν οι
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο των μέτρων 4.1 και 4.3 και γεωργο‐
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις προς την κατεύθυνση της μειωμένης χρήσης νερού, για τους
ακόλουθους λόγους:
• Οι απαιτήσεις για νερό άρδευσης ανέρχονται στο 86% του νερού χρήσης της χώρας. Ο τύπος
της καλλιέργειας σε συνδυασμό με τα είδη των εδαφών τα οποία καλλιεργούνται, όπως και οι
χρησιμοποιούμενες τεχνικές άρδευσης και η υπάρχουσα τιμολογιακή πολιτική είναι
παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση νερού στην άρδευση. Η Ελλάδα παρουσιάζει
υψηλή αναλογία αρδευτικού νερού ανά εκτάριο.
• Σύμφωνα με τα σενάρια για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα πολλές
καλλιέργειες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από φαινόμενα ξηρασίας, ενώ παράλληλα θα
αυξηθεί το κόστος παραγωγής λόγω υπεράντλησης των υδάτων άρδευσης.
• Ένας μεγάλος όγκος νερού «χάνεται» εξαιτίας των προβλημάτων στη λειτουργία των δικτύων
άρδευσης. Στα πρόσφατα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της
χώρας έχει εντοπιστεί το πρόβλημα της μη ορθολογικής χρήσης του αρδευτικού νερού καθώς
και της ανάγκης εκσυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης και έχουν προταθεί μέτρα σε
επίπεδο λεκάνης απορροής ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και η
αποδοτικότερη χρήση τους.
Με την εφαρμογή του εργαλείου κρισίμων ερωτήσεων, διαπιστώνεται ότι, ο συνδυασμός
μέτρων της 2ης ομάδας του Προγράμματος, διαφαίνεται να επηρεάζει θετικά καθοριστικούς
παράγοντες για τη βιοποικιλότητα (και κατ΄επέκταση την χλωρίδα και την πανίδα), το έδαφος, τα
ύδατα, τον αέρα, τους κλιματικούς παράγοντες και το τοπίο.
Παρ΄όλα αυτά από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος,
διαφαίνονται τέσσερα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, για την
περιβαλλοντική εκτίμηση της όποιας συμβολής του Προγράμματος στις περιβαλλοντικές
παραμέτρους. Ειδικότερα:
1.

Η υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες
για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική
αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό
ή κοινωνικό μας σύστημα. Η έλλειψη Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Δράσης για
τις ΠΠ συνεπάγεται έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των περιοχών. Ειδικότερα, δεν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο είδος και
την ένταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή καθώς και οι
προβλεπόμενοι περιορισμοί. Επιπλέον, δεν γίνεται συστηματική επιστημονική
παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση που
βρίσκονται τα οικοσυστήματα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις
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γνώσεις μας σχετικά με την εξάπλωση και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών της
ελληνικής χλωρίδας, ενώ όσον αφορά την πανίδα, η πληρότητα των διαθέσιμων
δεδομένων είναι ικανοποιητική μόνο για συγκεκριμένες ομάδες σπονδυλόζωων και
ασπόνδυλων. Η έλλειψη δεδομένων για πολλά ακόμα είδη πανίδας υποδηλώνει την
ανάγκη για εντατικότερη επιστημονική έρευνα καθώς και για ενίσχυση της προστασίας και
ολοκληρωμένης διαχείρισης των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν τα διάφορα είδη.
2.

Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για
την επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η
χαμηλής έντασης γεωργία είναι ένα χαρακτηριστικό των εκτάσεων Υψηλής Φυσικής Αξίας
(ΥΦΑ)1 και ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Η ευκαιρία που δόθηκε με την έννοια της γεωργίας
Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι στόχοι διατήρησης της
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν μόνον προστατεύοντας
συγκεκριμένους οικοτόπους ή είδη, ή σχεδιάζοντας ορισμένες περιοχές για εφαρμογή
ειδικής διαχείρισης, όπως π.χ. τις περιοχές NATURA 2000. Όπως αναφέρεται στα σχετικά
κείμενα της ΕΕ, χρειάζεται να διατηρηθούν επίσης οι χρήσεις γης χαμηλής εντατικότητας
που ευνοούν τις δυναμικές των φυσικών διεργασιών και δημιουργούν ευκαιρίες για την
αύξηση της βιοποικιλότητας σε μεγάλες και συνεχείς εκτάσεις γης. Τα αγροτικά
συστήματα χαμηλής εντατικότητας ονομάστηκαν υψηλής φυσικής αξίας, είναι λιγότερο
οικονομικά βιώσιμα από τα δεσπόζοντα εντατικά, και βρίσκονται κυρίως (αλλά όχι
αποκλειστικά) σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ). Οι ΥΦΑ αγροτικές περιοχές
αντιμετωπίζουν ορατές απειλές, όπως η εγκατάλειψη και η εντατικοποίηση. Η διατήρηση
των ΥΦΑ συστημάτων είναι στρατηγική της πολιτικής της Ε.Ε. στα πλαίσια της Συνθήκης
για τη Βιολογική Ποικιλότητας. Σε αυτό δόθηκε ιδιαίτερη μνεία στη ‘Διακήρυξη του Κιέβου’
των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος όπου συμφωνήθηκε η λήψη πολιτικών μέτρων
για τη διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών.

3.

Το έδαφος είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς
και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό εθνικό ρυθμό
διάβρωσης εδαφών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ βρίσκεται πάνω από τη μέση τιμή για
την ΕΕ των 27. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών, σε περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανικό άνθρακα/οργανική
ουσία. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να
προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες
ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι η αλλαγή του κλίματος αναμένεται τελικά να μεταβάλλει τα αποθέματα
τροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της μεταβολής στη βροχόπτωση, της πιθανής
αύξησης της θερμοκρασίας και του CO2, της αύξησης των ακραίων καιρικών συμβάντων,
της μεταβολής στη διασπορά εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, με ενδεχόμενες
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η εκτίμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και
της επιρροής του στην υγεία του ανθρώπου απαιτεί μια νέα προοπτική η οποία

1

Ως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας ορίζονται «οι γεωργικές εκτάσεις υψηλής αξίας, στις οποίες η γεωργία κατέχει πρωταρχική θέση
(συνήθως δεσπόζουσα) στις χρήσεις γης και όπου η γεωργία ευνοεί ή συνδέεται είτε με μεγάλη ποικιλομορφία ειδών και
ενδιαιτημάτων, είτε με την παρουσία ειδών, η διατήρηση των οποίων έχει μεγάλη σημασία σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό ή και
περιφερειακό επίπεδο, είτε και με τα δύο».
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επικεντρώνεται στα οικοσυστήματα και στην αναγνώριση ότι τα θεμέλια της
μακροπρόθεσμης καλής υγείας των πληθυσμών βασίζεται σε μεγάλο μέρος στη διατήρηση
της λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων.
4.

Παρατηρώντας τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το 1990 ως σήμερα για την
Ελλάδα διαπιστώνουμε μία συνεχή μείωση στη χρήση ενέργειας στη γεωργία τα τελευταία
χρόνια, με σημαντικές πτωτικές τάσεις τα έτη 2009‐2011 (η χρησιμοποιούμενη ενέργεια
σχεδόν υποτριπλασιάστηκε την τριετία αυτή). Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία. Η μείωση οφείλεται
στη μείωση εκπομπής του Ν2Ο από τα εδάφη, λόγω του περιορισμού της χρήσης
συνθετικών λιπασμάτων αζώτου. Άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και τη γεωργία (πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου, ποσότητα
παραγωγής κτλ) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την τάση των εκπομπών. Εάν και η Ελλάδα
έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των
γεωργικοκτηνοτροφικών αποβλήτων.

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαφαίνεται η αναγκαιότητα λήψης επιπρόσθετων
μέτρων αντιμετώπισης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών ζητημάτων, στην 2η ομάδα μέτρων
του Προγράμματος, για την συνολική βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος της αγροτικής
πολιτικής που ασκείται στην χώρας μας.
Επιπλέον, όσον αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της 2ης ομάδας μέτρων του
Προγράμματος στο περιβάλλον της χώρας, αξίζει να σημειωθεί ότι:
• Από τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις να
υποστούν περιβαλλοντικές παράμετροι που προστατεύονται με αυστηρό πάγιο ρυθμιστικό
πλαίσιο όπως η πανίδα, η χλωρίδα, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και το ανάγλυφο
σημαντικών εκτάσεων, όμως η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο
αυτό θα αποτρέψει ενδεχόμενες μεταβολές στρατηγικού επιπέδου.
• Από τα έργα υποδομής για την εξοικονόμηση νερού ενδεχομένως αρνητική επίπτωση να
υποστούν οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της οικολογικής
κατάστασης και του δυναμικού των επιφανειακών υδάτων (μορφολογικές συνθήκες,
συνθήκες θρεπτικών ουσιών). Η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το αυστηρό
πάγιο ρυθμιστικό πλαίσιο που προστατεύει την οικολογική παροχή των επιφανειακών
υδάτων, θα αποτρέψει ενδεχόμενες μεταβολές στρατηγικού επιπέδου.
• Τέλος, από τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται ενδεχόμενες επιπτώσεις στα επίπεδα
ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι τοπικού
χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης σε
μεταγενέστερο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου.
Ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων αυτών των μεταβολών θα πραγματοποιηθεί με συστηματικό
τρόπο στην ενότητα 8.1.2. της παρούσας.
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Προσδιορισμός των επιπτώσεων 3ης ομάδας μέτρων( Προτεραιότητα 6)

Ως «3η ομάδα μέτρων» αποκαλείται η ομάδα μέτρων της Προτεραιότητας 6 του ΠΑΑ δημιουργία
βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών.
Ακολούθως παρουσιάζονται οι ενδεικτικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της
3ης ομάδας μέτρων, μαζί με την επισήμανση ότι το είδος των παρεμβάσεων είναι ενδεικτικό,
καθ΄όσον είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν ελαφρώς κατά τα ωριμότερα στάδια του
προγράμματος. Τα ενδεικτικά μέτρα και οι δράσεις είναι τα ακόλουθα:
•

•

Μέτρο 4: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
-

Υπομέτρο 4.2: Στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και η ανάπτυξη των
γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης ή του βάμβακος.

-

Υπομέτρο 4.3.: Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

Μέτρο 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
-

Υπομέτρο 6.2: Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητας σε
αγροτικές περιοχές.
Δράσεις υποστήριξης εκκίνησης επιχείρησης ή υφιστάμενης για μη γεωργικές
δραστηριότητες.

-

Υπομέτρο 6.4: Επενδύσεις σε δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων,
περιλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων όπου η εκροή στο πλαίσιο
της διαδικασίας παραγωγής αποτελεί προϊόν που δεν υπάγεται στο Παράρτημα Ι της
Συνθήκης.
Δράσεις υλοποίησης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες που διαθέτουν
επενδυτικό σχέδιο.

•

Μέτρο 7. Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές.
-

Υπομέτρο 7.1: Στήριξη για την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την
ανάπτυξη των Δήμων και των χωριών σε αγροτικές περιοχές και των βασικών υπηρεσιών
τους καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του NATURA 2000 και
άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας.
Δράση: Εκπόνηση ή επικαιροποίηση τοπικών προγραμμάτων σχεδιασμού για τις
περιοχές των Δήμων (επιχειρησιακά και τεχνικά προγράμματα Δήμων).
Δράση: Εκπόνηση ή επικαιροποίηση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης περιοχών
NATURA 2000 και περιοχών υψηλής φυσικής αξίας (για εντοπισμένες και μικρής
έκτασης περιοχές γεωργικού ή αγροτικού ενδιαφέροντος, καλύπτοντας "κενά" σε
ευρύτερης κλίμακας σχεδιασμού π.χ. από φορείς διαχείρισης).

-

Υπομέτρο 7.3 Επενδύσεις για δημιουργία ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασης της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και
την πρόβλεψη πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
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Δράση: Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης.
Δράση: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής (πλατφόρμας και περιεχόμενο) σε εθνικό ‐
εκντρικό επίπεδο με σκοπό την καταγραφή/ενημέρωση/προβολή σχετικά με την
αγροτική οικονομία, τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και τις αγροτικές περιοχές.
-

Υπομέτρο 7.4 Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών
υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του
πολιτισμού, καθώς και των σχετικών υποδομών.
Δράση: Επενδύσεις δημιουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού υποδομών
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (κέντρα φροντίδας παιδιών κ.λπ.)
Δράση: Επενδύσεις δημιουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού υποδομών
αναψυχής, πολιτισμού και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

•

Μέτρο 19. CLLD/ LEADER
-

Υπομέτρο 19.1.: Στήριξη για την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης
Δράση: Στήριξη για την προπαρασκευή των τοπικών στρατηγικών.

-

Υπομέτρο 19.2: Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική
ανάπτυξης (ιδιωτικά και δημόσια έργα)
Δράση: Στήριξη για υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξη.

-

Υπομέτρο 19.3: Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας
(διακρατική και διατοπική)
Δράση: Στήριξη της προετοιμασίας και υλοποίησης σχεδίων συνεργασίας.

-

Υπομέτρο 19.4: Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση.
Δράση: Στήριξη για αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας λειτουργία των Ομάδων
Τοπικής Δράσης.

Πίνακας 8‐3: Προσδιορισμός των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την 3η ομάδα μέτρων (Προτεραιότητα
6)
α/α

1.

Ερώτηση

Απάντηση

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών;
o την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την
1.2
αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;
1.1

ΟΧΙ‐2

Β

ΝΑΙ

+

1.3 o τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας;
ΝΑΙ
+
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με
2.
ουσιαστικό τρόπο:
2.1

o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά της περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές
δραστηριότητες);

ΝΑΙ
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+
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2.2

o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της
περιοχής (προσβασιμότητας στις περιοχές υπαίθρου κ.ά);

3.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

3.1 o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε
3.2
ρυπαντικά φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος);
4.

ΝΑΙ

+

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με
μόνιμη παρουσία;
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη
4.2
μόνιμη παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.);
4.1

4.3 o το συνολικό αριθμό των ειδών;
o τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες σταυλισμού,
4.4
διαθεσιμότητα νερού);

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐1

Α

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
5.1 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;
ΟΧΙ‐2
Β
5.

5.2 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;

ΟΧΙ‐2

Β

5.3 o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;
5.4 o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψη;

ΟΧΙ‐2
ΟΧΙ‐1

Β
Α

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ΟΧΙ‐2
6.1
ρύπανσης από στερεά απόβλητα;
6.

6.2

o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης από υγρά απόβλητα;

o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
6.3
ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση ζιζανιοκτόνων,
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.λπ.);
6.4 o την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος;

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐1

Α

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o την κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω μεταβολής στην
ΟΧΙ‐2
7.1
τομεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία;
7

o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων;
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
7.3
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης
και της υφαλμύρινσης;
7.4 o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;
7.2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

ΟΧΙ‐2

Β

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας
με ουσιαστικό τρόπο:
o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό
8.1
ΟΧΙ‐3
Γ
περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.);
8.
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8.2 o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;
8.3 o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;

ΟΧΙ‐1
ΟΧΙ‐1

Α
Α

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (από
9.1
ΟΧΙ‐1
Α
μηρυκαστικά, απορρόφηση από τη δασοκομία κ.ά.);
9.

o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες,
ΟΧΙ‐1
Α
διαθεσιμότητα νερού κά.);
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία,
10.
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
9.2

10.1 o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;
10.2 o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;

ΟΧΙ‐2
ΟΧΙ‐2

Β
Β

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
11.1 o μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;
ΟΧΙ‐2

Β

11.2 o την προώθηση και αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων;

α

11.

12.

ΟΧΙ‐1

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό
τρόπο:

12.1 o το ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων;

ΟΧΙ‐2

Β

12.2 o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;
12.3 o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;

ΟΧΙ‐2
ΟΧΙ‐2

Β
Β

ΝΑΙ
ΝΑΙ

+
‐

12.4 o τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη;
12.5 o την διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου;

Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές
πιέσεις προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο
13.1 o την διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων;
ΟΧΙ‐1
Α
13.

13.2 o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;
o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των
αποβλήτων;
13.4 o την αποδοτικότητα των πόρων;
13.3

o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές;
13.6 o το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα της αγροτικής πολιτικής;
13.5

ΟΧΙ‐1

Α

ΟΧΙ‐1

Α

ΟΧΙ‐1

Α

ΝΑΙ

+

ΝΑΙ

+

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής
μελέτης όπως:
14.1 o διασυνοριακές επιπτώσεις;
ΟΧΙ‐1
Α
14.

Με την εφαρμογή του εργαλείου κρισίμων ερωτήσεων, διαπιστώνεται ότι συνδυασμός μέτρων
της 3ης ομάδας του Προγράμματος, επηρεάζει θετικά καθοριστικούς παράγοντες για τον
πληθυσμό και τη βιοπικολότητα. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται στις παρεμβάσεις εγκαταστάσεις
νέων σε νέες εκτάσεις ώστε να μην διαταραχθεί η ποικιλομορφία του αγροτικού τοπίου από την
ομογενοποίηση του τοπίου, στοιχείο που οδηγεί σε απώλεια της βιοποικιλότητας των γεωργικών
εκτάσεων και διατάραξη των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων.
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Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί και στην 2η ομάδα μέτρων του Προγράμματος, όσον αφορά
τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις της 3ης ομάδας μέτρων του Προγράμματος στο περιβάλλον
της χώρας, αξίζει να σημειωθεί ότι:
• Από τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται ενδεχομένως αρνητικές επιπτώσεις να
υποστούν περιβαλλοντικές παράμετροι που προστατεύονται με αυστηρό πάγιο ρυθμιστικό
πλαίσιο όπως η πανίδα, η χλωρίδα, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και το ανάγλυφο
σημαντικών εκτάσεων, όμως η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο
αυτό θα αποτρέψει ενδεχόμενες μεταβολές στρατηγικού επιπέδου.
• Από τα έργα υποδομής για την εξοικονόμηση νερού ενδεχομένως αρνητική επίπτωση να
υποστούν οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της οικολογικής
κατάστασης και του δυναμικού των επιφανειακών υδάτων (μορφολογικές συνθήκες,
συνθήκες θρεπτικών ουσιών). Η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το αυστηρό
πάγιο ρυθμιστικό πλαίσιο που προστατεύει την οικολογική παροχή των επιφανειακών
υδάτων, θα αποτρέψει ενδεχόμενες μεταβολές στρατηγικού επιπέδου.
• Τέλος, από τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται ενδεχόμενες επιπτώσεις στα επίπεδα
ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι τοπικού
χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης σε
μεταγενέστερο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου.
8.1.1.4

Σύνοψη και συμπεράσματα

Στην ενότητα αυτή, η κάθε μία από τις τρεις ομάδες μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014‐2020, υποβλήθηκε στο «κόσκινο» (screen) των σαραντατεσσάρων κρίσιμων
ερωτήσεων που συνθέτουν το εργαλείο διάγνωσης για τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές
μεταβολές, βάσει της μεθοδολογίας που παρουσιάστηκε στην ενότητα 8.1.1. Μέσα από τη
διαδικασία αυτή, εντοπίσθηκαν κατ’ αρχήν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που δεν πρόκειται να
υποστούν τάσεις αλλαγής από την υλοποίηση του ΠΑΑ, είτε διότι τα έργα και οι δράσεις του
προγράμματος δεν συνοδεύονται από πιέσεις προς τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική συνιστώσα
είτε γιατί οι όποιες μεταβολές θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αντιμετωπίσιμες στο στάδιο των
μελλοντικών ΕΠΕ.
Με την ίδια διαδικασία, εντοπίσθηκαν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που αναμένεται να
μεταβληθούν από την υλοποίηση κάθε μίας ομάδας μέτρων του ΠΑΑ. Οι μεταβολές αυτές
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα και αφορούν σε εικοσιοεννέα από τους σαραντατέσσερις
δείκτες για τους οποίους εξετάσθηκε το ενδεχόμενο μεταβολής.
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί την ουσιαστική γέφυρα μεταξύ του τρέχοντος σταδίου και
του επόμενου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο χαρακτηρισμός της κάθε μεταβολής.
Πίνακας 8‐4: Σύνοψη των επηρεαζόμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων και των αντίστοιχων
μεταβολών που εκτιμάται ότι θα επέλθουν από την υλοποίηση του ΠΑΑ
α/α
1
2

Μεταβολές Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

1η ομάδα

©: αύξηση
ª: μείωση
(: μικτή τάση
o η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των
υπηρεσιών οικοσυστημάτων
o οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

2η ομάδα

3η ομάδα

(

(

(

(
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3

o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της
περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές δραστηριότητες)

©

©

©

4

o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής
(προσβασιμότητας στις περιοχές υπαίθρου κ.ά)

©

©

©

5

o η έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο

©

©

6

o η ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε ρυπαντικά
φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος)

©

7

o ο αριθμός, ο πληθυσμός ή ο βιότοπος σημαντικών ειδών πανίδας με μόνιμη
παρουσία

©

8

o ο αριθμός, ο πληθυσμός ή ο βιότοπος σημαντικών ειδών πανίδας με μη
μόνιμη παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.)

©

9

o οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες σταυλισμού, διαθεσιμότητα
νερού)

©

10 o ο αριθμός ή η εξάπλωση των απειλούμενων ειδών χλωρίδας

©

11 o ο αριθμός ή η εξάπλωση των ενδημικών ειδών χλωρίδας

©

12 o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψη

©

13

o η ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης
λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων,
λιπασμάτων, κ.λπ.)

14 o η ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος

©

©

©

©

15

o η κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω μεταβολής στην τομεακή
ζήτηση νερού από τη γεωργία

©

©

16

o η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων
ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων

©

©

17

o η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των επιπέδων
ρύπανσης των υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της
υφαλμύρινσης

©

18 o η συνολική κατανάλωση ενέργειας

©

©

19 o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

©

©

20

o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (από μηρυκαστικά,
απορρόφηση από τη δασοκομία κ.ά.)

©

©

21

o η κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες, διαθεσιμότητα
νερού κά.)

©

©

22 o η αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος

©

©

23 o η αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο

©

24 o η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη

©

©

©

25 o η διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου

©

©

ª

26 o τη διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων

©

©

27 o η αποδοτικότητα των πόρων

©

©

©

©

©

©

©

©

28

o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και τροφίμων
στις αγροτικές περιοχές

29 o το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα της αγροτικής πολιτικής
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Στάδιο 2: Εκτίμηση των χαρακτηριστικών των επιπτώσεων

Το Στάδιο 1 που προηγήθηκε, κατέληξε στο να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που
ενδέχεται να μεταβληθούν είτε λόγω των δράσεων κάθε μίας από τις ομάδες μέτρων. Στην
ενότητα αυτή πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός των μεταβολών, δηλαδή ο προσδιορισμός
μιας σειράς ιδιοτήτων κάθε μεταβολής, ώστε να εντοπισθούν λεπτομερώς όλες οι τάσεις
υποβάθμισης του περιβάλλοντος αλλά και να διαπιστωθούν οι θετικές συμβολές ορισμένων
δράσεων.
Ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων αυτών των μεταβολών πραγματοποιήθηκε με συστηματικό
τρόπο, ο οποίος μεθοδολογικά αναλύθηκε στην ενότητα 8.1.2. Τα αποτελέσματα του
προσδιορισμού των ιδιοτήτων, συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα, από τον οποίο προκύπτει
ότι:
• Θετικές επιδράσεις δέχονται εικοσιέξι περιβαλλοντικοί δείκτες,
• αρνητική επίπτωση εντοπίζεται σε έναν περιβαλλοντικό δείκτη,
• και αποκλειστικά μεικτές τάσεις εντοπίζονται σε δύο περιβαλλοντικούς δείκτες.
Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί την ουσιαστική γέφυρα μεταξύ του τρέχοντος σταδίου και
του επόμενου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων και θα εκτιμηθεί η
αναγκαιότητα ή μη λήψης μέτρων για την επαύξηση της περιβαλλοντικής συμβατότητας.
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Πίνακας 8‐5: Εποπτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των επιπτώσεων του ΠΑΑ

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Δ

Μ

~

Διατήρηση της ποικιλομορφίας του
αγροτικού τοπίου

+

Δ

Α

~

Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

+

Δ

Μ

~

Παράγοντες που επηρεάζουν τα
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

+

Π

Α

~

Παράγοντες που επηρεάζουν τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά

+

Δ

Μ

~

Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού
σε κίνδυνο

+

Δ

Μ

~

Ποιότητα ζωής μέσω της
διαφοροποίησης της έκθεσης σε
ρυπαντικά φορτία

+

Δ

Μ

~

Αριθμός, πληθυσμός ή βιότοπος
σημαντικών ειδών πανίδας με
μόνιμη παρουσία

+

Δ

Μ

~

Αριθμός, πληθυσμός ή βιότοπος
σημαντικών ειδών πανίδας με μη
μόνιμη παρουσία

+

Δ

Μ

~

Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

+

Π

Α

~

Αριθμός ή εξάπλωση των
απειλούμενων ειδών χλωρίδας

+

Δ

Μ

~

Αριθμός ή εξάπλωση των ενδημικών
ειδών χλωρίδας

+

Δ

Μ

~

Ρυθμός ετήσιας μέσης μεταβολής
της δασοκάλυψης

+

Π

Α

~

Ποιότητα σύστασης του εδάφους
μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης λόγω γεωργικών
δραστηριοτήτων

+

Δ

Μ

~

Ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα
στο έδαφος

+

Δ

Μ

~

Κατανάλωση και αποθέματα νερού,
λόγω μεταβολής στην τομεακή
ζήτηση νερού από τη γεωργία

+

Π

Α

~

Ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των
επιφανειακών υδάτων

+

Δ

Μ

~

Ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων

+

Δ

Μ

~

Ένταση

Ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας και την
αποκατάσταση των υπηρεσιών
οικοσυστημάτων

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 24

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική
Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται
Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής
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Δυνατότητα
πρόληψης

ΣΥΜΒΑΣΗ:

Παραμονή

+

Π

Μ

~

Ποσοστό συνεισφοράς στην
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

+

Π

Μ

~

Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του
θερμοκηπίου

+

Δ

Μ

~

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση
κινδύνων

+

Δ

Μ

!

Αντιληπτικότητα περιοχών με
φυσικό κάλλος

+

Π

Μ

~

Αντιληπτικότητα περιοχών με
αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο

+

Π

Μ

~

Χρησιμοποιούμενη γεωργική γη

+

Π

Α

~

Διαχείριση των γεωργικών
αποβλήτων

+

Π

Α

~

Αποδοτικότητα των πόρων

+

Π

Α

~

Επίπεδο καινοτομίας στους τομείς
γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές

+

Π

Α

~

Συνολικό οικολογικό αποτύπωμα
της αγροτικής πολιτικής

+

Δ

Μ

~

Έκταση

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Εμφάνιση

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Μεταβολή

Ένταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 25

υδάτων

8.1.3

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Στις δύο προηγηθείσες ενότητες, εντοπίστηκαν οι περιβαλλοντικές παράμετροι στις οποίες
αναμένονται μεταβολές λόγω της υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐
2020 και προσδιορίστηκαν οι ιδιότητες αυτών των μεταβολών. Συνοπτικά, η ανάλυση κατέληξε
στα εξής συμπεράσματα:
• Η υλοποίηση του ΕΠ αναμένεται να επηρεάσει σε στρατηγικό επίπεδο εικοσιεννέα
περιβαλλοντικούς δείκτες της Ελλάδας, από τους σαραντατέσσερις που εξετάσθηκαν για τη
σφαιρική αντιπροσώπευση του σημερινού περιβάλλοντος.
• Οι μεταβολές στους εικοσιέξι από τους εικοσιοεννέα δείκτες κινούνται προς τη θετική
κατεύθυνση.

Στους

τομείς

που

αντιπροσωπεύουν,

αναμένονται

βελτιώσεις

του

περιβάλλοντος.
• Οι υπόλοιπες τρεις μεταβολές κινούνται προς την αρνητική κατεύθυνση. Για τις επιπτώσεις
αυτές θα πρέπει να διαγνωσθεί
εάν υπάρχει η δυνατότητα να προληφθούν,
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εάν η πρόληψη τους δημιουργεί συγκρούσεις με προτεραιότητες του ΠΑΑ ή θέτει
σημαντικές δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων του και
ποιο είναι το είδος των μέτρων ώστε να προληφθεί ή να εξομαλυνθεί η προς το
δυσμενέστερο εξέλιξη.
Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων, θεωρήθηκε προσφορότερη η θεματική ανάλυση, βάσει του
σχετικού διαχωρισμού που προβλέπεται στο σημείο στ΄ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
2001/42/ΕΚ.
8.1.3.1

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στη
βιοποικιλότητα προέρχονται κυρίως από δράσεις της 2ης και 3ης ομάδας μέτρων του ΠΑΑ. Σε
συνοπτική μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 8‐6: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στη βιοποικιλότητα

1

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη
7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη
2
3
4
5
6

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

-

Δ

Μ

~

Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

-

Δ

Μ

~

Ένταση

Ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας και την
αποκατάσταση των υπηρεσιών
οικοσυστημάτων

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 26

Ειδικότερα, διαγνώσθηκε ότι με τον σχεδιασμό μέτρων του ΠΑΑ ενισχύονται τα οικοσυστήματα
που εξαρτώνται από την γεωργία και την δασοπονία:
• με την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα
οικοσυστήματα
• με την ανάδειξη των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τη χωρική ταυτότητα τους
• με την αποκατάσταση των εδαφικών και υδατικών πόρων με βάση τα εδαφικά και υδατικά
χαρακτηριστικά τους
• με την ορθολογική διαχείριση των οικοσυστημάτων και των εδαφουδατικών πόρων, με την
κατασκευή έργων υποδομής, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων.
Παράλληλα, όμως διαγνώσθηκε ότι:
• Η υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για
την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή.
Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό ή
κοινωνικό μας σύστημα. Η έλλειψη σε επίπεδο χώρας Σχεδίων Διαχείρισης και
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Προγραμμάτων Δράσης για τις ΠΠ συνεπάγεται έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των περιοχών. Ειδικότερα, δεν ρυθμίζονται θέματα
που αφορούν στο είδος και την ένταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σε κάθε
περιοχή καθώς και οι προβλεπόμενοι περιορισμοί. Επιπλέον, δεν γίνεται συστηματική
επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την
κατάσταση που βρίσκονται τα οικοσυστήματα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές
ελλείψεις στις γνώσεις μας σχετικά με την εξάπλωση και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των
ειδών της ελληνικής χλωρίδας, ενώ όσον αφορά την πανίδα, η πληρότητα των διαθέσιμων
δεδομένων είναι ικανοποιητική μόνο για συγκεκριμένες ομάδες σπονδυλόζωων και
ασπόνδυλων. Η έλλειψη δεδομένων για πολλά ακόμα είδη πανίδας υποδηλώνει την ανάγκη
για εντατικότερη επιστημονική έρευνα καθώς και για ενίσχυση της προστασίας και
ολοκληρωμένης διαχείρισης των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν τα διάφορα είδη.
• Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για την
επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η
χαμηλής έντασης γεωργία είναι ένα χαρακτηριστικό των εκτάσεων Υψηλής Φυσικής Αξίας
(ΥΦΑ)2 και ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Η ευκαιρία που δόθηκε με την έννοια της γεωργίας
Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι στόχοι διατήρησης της
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν μόνον προστατεύοντας
συγκεκριμένους οικοτόπους ή είδη, ή σχεδιάζοντας ορισμένες περιοχές για εφαρμογή ειδικής
διαχείρισης, όπως π.χ. τις περιοχές NATURA 2000. Όπως αναφέρεται στα σχετικά κείμενα της
ΕΕ, χρειάζεται να διατηρηθούν επίσης οι χρήσεις γης χαμηλής εντατικότητας που ευνοούν τις
δυναμικές των φυσικών διεργασιών και δημιουργούν ευκαιρίες για την αύξηση της
βιοποικιλότητας σε μεγάλες και συνεχείς εκτάσεις γης. Τα αγροτικά συστήματα χαμηλής
εντατικότητας ονομάστηκαν υψηλής φυσικής αξίας, είναι λιγότερο οικονομικά βιώσιμα από
τα δεσπόζοντα εντατικά, και βρίσκονται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) σε ορεινές και
μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ). Οι ΥΦΑ αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ορατές απειλές,
όπως η εγκατάλειψη και η εντατικοποίηση. Η διατήρηση των ΥΦΑ συστημάτων είναι
στρατηγική της πολιτικής της Ε.Ε. στα πλαίσια της Συνθήκης για τη Βιολογική Ποικιλότητας. Σε
αυτό δόθηκε ιδιαίτερη μνεία στη ‘Διακήρυξη του Κιέβου’ των Ευρωπαίων Υπουργών
Περιβάλλοντος όπου συμφωνήθηκε η λήψη πολιτικών μέτρων για τη διατήρηση και
προστασία των περιοχών αυτών.
Προχωρώντας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1.

Οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την υλοποίηση του ΠΑΑ είναι θετικές, όμως
συγκρινόμενες με τις ανάγκες ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και την
αποκατάσταση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων και αύξησης των εκτάσεων γης σε
περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας, συνηγορούν προς την κατεύθυνση ανάληψης πρόσθετων
μέτρων, διότι επηρεάζουν μια πολύτιμη περιβαλλοντική συνιστώσα, παρά τη μέση ένταση
της επιρροής αυτής.

2

Ως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας ορίζονται «οι γεωργικές εκτάσεις υψηλής αξίας, στις οποίες η γεωργία κατέχει πρωταρχική θέση
(συνήθως δεσπόζουσα) στις χρήσεις γης και όπου η γεωργία ευνοεί ή συνδέεται είτε με μεγάλη ποικιλομορφία ειδών και
ενδιαιτημάτων, είτε με την παρουσία ειδών, η διατήρηση των οποίων έχει μεγάλη σημασία σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό ή και
περιφερειακό επίπεδο, είτε και με τα δύο».
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2.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να προληφθούν, ενώ η εκ των υστέρων αναστροφή τους
είναι πολύ δύσκολη.

3.

Λαμβάνοντας υπόψη το μηχανισμό ενδεχόμενης εμφάνισης των συγκεκριμένων επιπτώσεων

4.

•

τα αναγκαία προληπτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο του προγράμματος,
ενώ η τήρησή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται και κατά την υλοποίηση ορισμένων
δράσεων στο μέλλον,

•

ο στόχος των μέτρων θα πρέπει να είναι η αποτροπή των αιτίων της απώλειας της
βιοποικιλότητα, της διαταραχής των υπηρεσιών οικοσυστημάτων και της μείωσης των
εκτάσεων των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας και όχι οι επιπτώσεις καθ’ εαυτές.

Το είδος των μέτρων θα πρέπει να είναι:
•

Να προταθούν λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων
εκτάσεων σε μέτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ιδίως για την υποστήριξη της
βιοποιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών και την επέκταση των περιοχών
υψηλής φυσικής αξίας.

•

Να ενταχθούν στο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΠΑΑ μετρήσιμοι
στόχοι που να συνάδουν με την στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

•

Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ σημαντικών για την
βιοποικιλότητα περιοχών και τουριστικών εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων των
οποίων η επέκταση ενισχύεται από το ΠΑΑ.

Συμπερασματικά, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από την υλοποίηση του ΠΑΑ
είναι μέσης έντασης και μπορούν να προληφθούν με κατάλληλα μέτρα, το είδος των οποίων
αναλύθηκε πιο πάνω. Η λεπτομερής διαμόρφωση των προτεινόμενων μέτρων πραγματοποιείται
στην ενότητα 8.2. της παρούσας.
8.1.3.2

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον πληθυσμό

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στον
πληθυσμό προέρχονται δράσεις που απαντώνται σε κάθε μία ομάδα μέτρων του ΠΑΑ. Σε
συνοπτική μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα.

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ:
ΣΤΑΔΙΟ:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014‐2020
Ο
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΜΕΕΠ) ‐ 3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Πίνακας 8‐7: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στον πληθυσμό

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Μηχανισμός

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Π

Α

~

Παράγοντες που επηρεάζουν τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά

+

Δ

Μ

~

Ένταση

Παράγοντες που επηρεάζουν τα
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά
της περιοχής

Έκταση

Μεταβολή

Κατεύθυνση

Χρονικός ορίζοντας

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση του ΠΑΑ
συνδέεται με θετικές επιπτώσεις στον πληθυσμό. Πράγματι, καθ΄όσον τα αποτελέσματα των
δράσεων θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οικονομικής ευημερίας των
αγροτικών περιοχών και την προσέλκυση νέων αγροτών στις περιοχές της υπαίθρου.
Συνεπώς, οι αναμενόμενες μεταβολές είναι θετικές και δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα.
8.1.3.3

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία

Οι παράγοντες της ανθρώπινης υγείας, είτε σε επίπεδο μεμονωμένων ατόμων είτε σε αυτό των
συλλογικών επιβαρύνσεων δεν αναμένεται να μεταβληθούν αισθητά λόγω της υλοποίησης του
ΠΑΑ, πέραν του ότι μειώνεται η έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο και σε ρυπαντικά
φορτία εφόσον δίνεται έμφαση και σε έργα που συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην άμβλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας των κλιματικών
αλλαγών καθώς και σε μέτρα προσαρμογής στα νέα περιβαλλοντικά και κλιματολογικά
δεδομένα.
Πίνακας 8‐8: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στην ανθρώπινη υγεία.

Αριθμός στήλης 

1

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη
2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Δυνατότητα
πρόληψης

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Δ

Μ

~

Ποιότητα ζωής μέσω της
διαφοροποίησης της έκθεσης σε
ρυπαντικά φορτία

+

Δ

Μ

~

Ένταση

Έκθεση τμημάτων του πληθυσμού
σε κίνδυνο

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση
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Συνεπώς, οι αναμενόμενες μεταβολές είναι θετικές και δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα.
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Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πανίδα

Οι καθοριστικοί παράγοντες της πανίδας, δεν αναμένεται να μεταβληθούν αισθητά ως προς τις
συνολικές αλλαγές που θα επέλθουν από την υλοποίησή τους. Συνδυαστικά με όσα
αναφέρθηκαν κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, διαπιστώθηκε ότι
αναμένονται μικρής έντασης μεταβολές σε ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες που
σχετίζονται εμμέσως με την πανίδα, υπό την έννοια ότι οι μεταβολές τους δευτερογενώς
ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις, κυρίως στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ορισμένων
ειδών πανίδας (μείωσης του βαθμού οχλήσεων σε περιόδους αναπαραγωγής, απαγόρευση
χρήσης ζιζανιοκτόνων, καλή μεταχείριση των ζώων) συνοδεύονται από θετικές επιπτώσεις στην
πανίδα της περιοχής. Οι παράγοντες αυτοί και οι αναμενόμενες μεταβολές τους συνοψίζονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 8‐9: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στην πανίδα

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Δ

Μ

~

Αριθμός, πληθυσμός ή βιότοπος
σημαντικών ειδών πανίδας με μη
μόνιμη παρουσία

+

Δ

Μ

~

Συνθήκες διαβίωσης των ζώων

+

Π

Α

~

Ένταση

Αριθμός, πληθυσμός ή βιότοπος
σημαντικών ειδών πανίδας με
μόνιμη παρουσία

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 30

Συνεπώς, οι αναμενόμενες μεταβολές είναι θετικές και δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα.
8.1.3.5

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα

Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1. και 8.1.2, η υλοποίηση του ΠΑΑ
αναμένεται να συνοδεύεται από απευθείας επιπτώσεις στρατηγικού επιπέδου στα
οικοσυστήματα της χώρας. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρεθηκαν κατά την
αξιολόγηση των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, διαπιστώθηκε ότι αναμένονται μεταβολές σε
κρίσιμους για τη χλωρίδα παράγοντες όπως το ποσοστό δασικής γης. Οι παράγοντες αυτοί και οι
αναμενόμενες μεταβολές τους συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 8‐10: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στην χλωρίδα

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

Δ

Μ

~

Αριθμός ή εξάπλωση των ενδημικών
ειδών χλωρίδας

+

Δ

Μ

~

Ρυθμός ετήσιας μέσης μεταβολής
της δασοκάληψης

+

Π

Α

~

Ένταση

+

Έκταση

Αριθμός ή εξάπλωση των
απειλούμενων ειδών χλωρίδας

Μεταβολή

Κατεύθυνση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Συνεπώς, οι αναμενόμενες μεταβολές είναι θετικές και δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα.
8.1.3.6

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο έδαφος

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σύμφωνα την ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1. και 8.1.2.
αναμένεται να μεταβληθούν και σχετίζονται, έστω και εμμέσως, με τα εδαφικά χαρακτηριστικά,
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 8‐11: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο έδαφος

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Δ

Μ

~

Ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα
στο έδαφος

+

Δ

Μ

~

Ένταση

Ποιότητα σύστασης του εδάφους
μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης λόγω γεωργικών
δραστηριοτήτων

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 31

Ειδικότερα, διαγνώσθηκε ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΠΑΑ (αποδοτική χρήση των
εισροών στις γεωργικές εκτάσεις και αειφορική διαχείριση των εδαφικών οικοσυστημάτων,
προώθηση δράσεων καινοτομίας, κατάρτισης και ενημέρωσης για τη αντιμετώπιση του
φαινομένου διάβρωσης των εδαφών) αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του
εδάφους.
Παράλληλα το έδαφος είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και
βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό εθνικό ρυθμό διάβρωσης
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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εδαφών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ βρίσκεται πάνω από τη μέση τιμή για την ΕΕ των 27.
Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, σε
περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανικό άνθρακα/οργανική ουσία. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση
και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που
θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται
σημαντικές δαπάνες.
Προχωρώντας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1.

Η συνολική μεταβολή στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο δεν αναμένεται αρνητική. Οι επιπτώσεις
στο έδαφος από την υλοποίηση του ΠΑΑ είναι εν μέρει σημαντικές, διότι επηρεάζουν σε
μικρό βαθμό μια περιβαλλοντική συνιστώσα που αποτελεί τη βάση πολλών
περιβαλλοντικών λειτουργιών.

2.

Οι επιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να προληφθούν, αλλά και η εκ των υστέρων αναστροφή
τους είναι εφικτή.

3.

Λαμβάνοντας υπόψη το μηχανισμό ενδεχόμενης εμφάνισης των συγκεκριμένων επιπτώσεων

4.

•

ορισμένα από τα αναγκαία προληπτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο του
προγράμματος, ενώ η τήρησή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται και κατά την υλοποίηση
ορισμένων δράσεων στο μέλλον,

•

τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν στα αίτια των επιπτώσεων και όχι στις επιπτώσεις
καθαυτές∙ συνεπώς, ο στόχος των μέτρων θα πρέπει να είναι η συγκράτηση τάσεων
υπέρμετρης εντατικοποίησης των καλλιεργειών εις βάρος του περιβάλλοντος και
ειδικότερα του εδάφους.

Το είδος των μέτρων θα πρέπει να είναι:
•

Ενημέρωση των καλλιεργητών, αλλά και του διοικητικού και επιχειρηματικού πλέγματος
που σχετίζεται με την αγροτική ανάπτυξη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
εντατικής γεωργίας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή προστιθέμενη αξία που έχουν τα
προϊόντα της.

•

Λεπτομερής αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που κατευθύνονται προς
ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της αειφορικής αγροτικής
ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης
στο συνολικό μίγμα των δράσεων που σκοπεύουν να ενισχύσουν θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από κονδύλια που προορίζονται
για την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά συμβατότερα αποτελέσματα.

Η λεπτομερής διαμόρφωση των προτεινόμενων μέτρων πραγματοποιείται στην ενότητα 8.2. της
παρούσας.
8.1.3.7

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα νερά

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση του ΠΑΑ δεν
συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στα νερά της χώρας, εξαιτίας της αειφορικής χρήσης
υδατικών πόρων που αναμένεται με την υιοθέτηση εφαρμογής των εξειδικευμένων Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής για κάθε Υδατικό Διαμερίσματα της χώρας, κυρίως με
ορθολογικό προγραμματισμό των αρδεύσεων.
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Πίνακας 8‐12: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στα νερά

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Π

Α

~

Ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των
επιφανειακών υδάτων

+

Δ

Μ

~

Ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων

+

Δ

Μ

~

Ένταση

Κατανάλωση και αποθέματα νερού,
λόγω μεταβολής στην τομεακή
ζήτηση νερού από τη γεωργία

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 33

Παρά ταύτα, έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα νερά ενδέχεται να επέλθουν ως παράπλευρη
απόρροια μεταβολών σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, με κυριότερους αυτούς του
εδάφους. Παραδείγματος χάριν, οι ρυθμίσεις για τη συγκράτηση της υπερβολικής αύξησης στη
χρήση λιπασμάτων, οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο της πρόληψης επιπτώσεων στο έδαφος,
αναμένεται να προλάβουν επίσης την εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού ή άλλων αλλοιώσεων
στην ποιότητα των νερών.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συνάγεται ότι το είδος των μέτρων που προτείνονται στο
πλαίσιο πρόληψης των επιπτώσεων σε άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, είναι επαρκή και
για την προστασία των υδάτων.
8.1.3.8

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στον αέρα

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στον αέρα
προέρχονται δράσεις που απαντώνται στις δύο πρώτες ομάδες μέτρων του ΠΑΑ Σε συνοπτική
μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα.
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Πίνακας 8‐13: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στον αέρα

1

2

3

4

5

Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

6

Εμφάνιση

Παραμονή

+

Π

Μ

~

Ποσοστό συνεισφοράς στην
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

+

Π

Μ

~

Ένταση

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση

ΚΕΦ. 8‐ 34

Η προώθηση της λειτουργίας βραχέων αλυσίδων διάθεσης τροφίμων θα συμβάλει σημαντικά
στη μείωση αφενός του κόστους μεταφοράς των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή και
αφετέρου στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος λόγω μειωμένης κατανάλωσης
καυσίμων και κατ επέκταση μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Επίσης με την διευκόλυνση της προμήθειας και της χρήσης ΑΠΕ υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για τους σκοπούς της βιο‐οικονομίας,
και την μείωση εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία, δίδεται η
δυνατότητα να εξαλειφθεί η απειλή που παρατηρείται από την απουσία επενδυτικού
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση επενδύσεων.
Συνεπώς, καθ΄όσον τα αποτελέσματα των δράσεων θα συμβάλουν θετικά στην συνολική
κατανάλωση ενέργειας, και στο ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι
αναμενόμενες μεταβολές είναι θετικές και δεν απαιτούνται επιπλέον μέτρα.
Από τα έργα υποδομής που προγραμματίζονται ενδεχόμενες επιπτώσεις στα επίπεδα
ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι τοπικού χαρακτήρα
και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης σε μεταγενέστερο στάδιο
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου.
8.1.3.9

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στους κλιματικούς παράγοντες

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στον
πληθυσμό προέρχονται δράσεις που απαντώνται σε κάθε μία ομάδα μέτρων του ΠΑΑ. Σε
συνοπτική μορφή, περιγράφονται στον επόμενο πίνακα.
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Πίνακας 8‐14: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στους κλιματικούς παράγοντες
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Στη στήλη 7 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Πιθανή
: Απίθανη

7

8

9
Δυνατότητα
περιορισμού ή
αντιστροφής

Αριθμός στήλης 

Στη στήλη 5 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Α : Άμεση
Μ : Μεσοπρόθεσμη

Δυνατότητα
πρόληψης

Στις στήλες 2, 3, 8 και 9 τα σύμβολα σημαίνουν:
: Μικρή
: Μέση
: Ευρεία
: Δεν απαιτείται

Στη στήλη 6 τα σύμβολα σημαίνουν:
~ : Μόνιμη
! : Προσωρινή

Αθροιστικότητα
ή συνέργεια

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

Δ

Μ

~

Κλιματική αλλαγή και διαχείριση
κινδύνων

+

Δ

Μ

!

Ένταση

+

Έκταση

Σύνολο εκπεμπόμενων αερίων του
θερμοκηπίου του θερμοκηπίου

Μεταβολή

Κατεύθυνση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Παρατηρώντας τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το 1990 ως σήμερα για την Ελλάδα
διαπιστώνουμε μία συνεχή μείωση στη χρήση ενέργειας στη γεωργία τα τελευταία χρόνια, με
σημαντικές πτωτικές τάσεις τα έτη 2009‐2011 (η χρησιμοποιούμενη ενέργεια σχεδόν
υποτριπλασιάστηκε την τριετία αυτή). Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία. Η μείωση οφείλεται στη μείωση εκπομπής
του Ν2Ο από τα εδάφη, λόγω του περιορισμού της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων αζώτου.
Άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη γεωργία
(πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου, ποσότητα παραγωγής κτλ) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την τάση
των εκπομπών. Εάν και η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της
οικονομικής μεγέθυνσης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι
αειφόρος και αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των
γεωργικοκτηνοτροφικών αποβλήτων.
Έτσι, με τα μέτρα του προγράμματος προωθούν:
• την αξιοποίηση βιομάζας, υπολειμμάτων και υποπροϊόντων των γεωργικών και
κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς και της μεταποίησης
• την αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων για την μείωση των εκπομπών CO2
• την προώθηση δράσεων καινοτομίας, κατάρτισης και ενημέρωσης για την αποδοτική χρήση
των πόρων, τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία από τις
πυρκαγιές και τις πλημμύρες και τη διάβρωση του εδάφους.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συνάγεται αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, ότι η γεωργία
μπορεί να είναι μέρος της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος με τρεις
βασικούς τρόπους: α) μειώνοντας τις δικές της εκπομπές αερίων, β) βελτιώνοντας τη λειτουργία
αποθήκευσης διοξειδίου άνθρακα των γεωργικών εδαφών και γ) συμβάλλοντας στην παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοδιασπώμενων προϊόντων.
Προκειμένου λοιπόν οι επιλογές του ΠΑΑ να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κατευθύνσεις:
•

της Στρατηγικής της Ευρώπης 2020,

•

με το 7ο Πρόγραμμα Δράσεις για το Περιβάλλον
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στην ενότητα 8.2, προτείνονται μια δέσμη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με την επίδραση του
ΠΑΑ στους κλιματικούς παράγοντες.
8.1.3.10

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στα υλικά περιουσιακά στοιχεία

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση του ΠΑΑ δεν
συνδέεται με οποιεσδήποτε επιπτώσεις στρατηγικού επιπέδου στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.
Πράγματι, στο Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται δράσεις που να αφορούν είτε σε
κρατικοποιήσεις ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων είτε σε ιδιωτικοποιήσεις ή μετοχοποιήσεις
δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Οι όποιες απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων χρειαστούν
για την υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν προς ένταξη στο ΠΑΑ, εκτιμώνται ως τοπικού
χαρακτήρα, χωρίς αναμενόμενες διαταραχές σε επίπεδο Χώρας. Οι επιπτώσεις των εξελίξεων
αυτών μπορούν να αντιμετωπισθούν πλήρως με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.
8.1.3.11

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά

Όπως διαπιστώθηκε κατά τα στάδια προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των επιπτώσεων, ως
προς την πολιτιστική κληρονομιά αναμένονται θετικές αλλαγές, λόγω της προώθησης και αγοράς
παραδοσιακών προϊόντων που θα ενισχύσουν τον βαθμό ανάδειξης του πλούσιου πολιτιστικού
αποθέματος της χώρας, δεν συνοδεύονται από ουσιαστικές μεταβολές στρατηγικού επιπέδου.
Παράλληλα, θα πρέπει να τονισθεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας της πολιτισμικής
κληρονομιάς είναι απολύτως επαρκές ως προς τη δυνατότητα του να αποτρέπει δυσμενείς
επιπτώσεις στις αρχαιότητες και τα μνημεία.
Βάσει των διαπιστώσεων αυτών, δεν απαιτούνται η εισαγωγή επιπλέον μέτρων στο ΠΑΑ για την
προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.
8.1.3.12

Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο τοπίο

Η ανάλυση των ενοτήτων 8.1.1 και 8.1.2. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στο τοπίο
προέρχονται κυρίως από δράσεις της 1ης και 2ης ομάδας μέτρων του ΠΑΑ. Σε συνοπτική μορφή,
περιγράφονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 8‐15: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο τοπίο

Αριθμός στήλης 
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Μεταβολή

Έκταση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Κατεύθυνση
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• Με τις ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, είναι πιθανόν αφενός να αυξηθεί η
χρησιμοποιούμενη γεωργική γη και αφετέρου να μεταβληθεί προς την αρνητική κατεύθυνση
το τοπίο, καθώς αυξάνεται η ομογενοποίηση του και διαταράσσεται η ποικιλομορφία αυτού
και των ενδιαιτημάτων του, οδηγώντας σε απώλεια της βιοποικιλότητας των γεωργικών
εκτάσεων και διατάραξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος.
• Επιπλέον επιλεγμένα μέτρα του ΠΑΑ συμβάλουν θετικά τόσο στην αντιληπτικότητα περιοχών
με φυσικό κάλλος όσο και σε περιοχές με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο.
Προχωρώντας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1.

Η συνισταμένη κατεύθυνση ως προς τις επιπτώσεις του ΠΑΑ στο τοπίο είναι επί το πλείστον
θετική.

2.

Η αρνητική επίπτωση είναι δυνατόν να προληφθεί, ενώ η εκ των υστέρων αναστροφή τους
είναι πολύ δύσκολη.

3.

Λαμβάνοντας υπόψη το μηχανισμό ενδεχόμενης εμφάνισης των συγκεκριμένων επιπτώσεων

4.

•

τα αναγκαία προληπτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο του προγράμματος,
ενώ η τήρησή τους θα πρέπει να διασφαλίζεται και κατά την υλοποίηση ορισμένων
δράσεων στο μέλλον,

•

ο στόχος των μέτρων θα πρέπει να είναι η αποτροπή των αιτίων που οδηγούν σε
ομογενοποίηση του αγροτικού τοπίου και όχι οι επιπτώσεις καθ’ εαυτές.

Το είδος των μέτρων θα πρέπει να είναι:
•

Να ενσωματωθεί στο ΠΑΑ, η ολοκληρωμένη προστασία και αποκατάσταση των
χορτολιβαδικών εκτάσεων με πλήρη ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εκτάσεων
αυτών, με την διαφοροποίηση σε τύπους, ποιότητες και διαχείριση όπου απαιτείται.

•

Να ενσωματωθούν στο ΠΑΑ, λεπτομερείς μελέτες εκτιμήσεις των πιθανών επιπτώσεων
των γεωργικών, δασοπονικών (πχ δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων
κλπ), αλλά και άλλων πρακτικών χρήσης βιολογικών πόρων (π.χ. συλλογές κλπ) σε
περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας για την χώρα.

Συμπερασματικά, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο τοπίο από την υλοποίηση του ΠΑΑ είναι μικρής
έντασης και μπορούν να προληφθούν με κατάλληλα μέτρα, το είδος των οποίων αναλύθηκε πιο
πάνω. Η λεπτομερής διαμόρφωση των προτεινόμενων μέτρων πραγματοποιείται στην ενότητα
8.2. της παρούσας.
8.1.3.13

Αξιολόγηση των επιπτώσεων
περιβαλλοντικών πιέσεων

από

τις

μεταβολές

των

πολυτροπικών

Μέχρι το σημείο αυτό, η αξιολόγηση των επιπτώσεων κάλυψε τις κατηγορίες που
χρησιμοποιούνται στο σημείο στ΄ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ για την αδρή
ταξινόμηση των περιβαλλοντικών μέσων. Όπως όμως έχει ήδη αναφερθεί, πέραν των
κατηγοριών αυτών αναμένονται μεταβολές σε μια σειρά παραγόντων που λειτουργούν αιτιακά
ως προς την άσκηση πολυτροπικών περιβαλλοντικών πιέσεων∙ με άλλα λόγια, πρόκειται για
αποτελέσματα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που μεταβάλλουν περισσότερες από μια
περιβαλλοντικές παραμέτρους.
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Πίνακας 8‐16: Σύνοψη των επιπτώσεων του ΠΑΑ από τις μεταβολές των πολυτροπικών
περιβαλλοντικών πιέσεων
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! : Προσωρινή

Στη στήλη 4 τα σύμβολα
σημαίνουν:
Π : Πρωτογενής
Δ : Δευτερογενής

Στη στήλη 1 τα σύμβολα σημαίνουν:
+ : Θετική
- : Αρνητική

Εμφάνιση

Παραμονή

Π

Α

~

Αποδοτικότητα των πόρων

+

Π

Α

~

Επίπεδο καινοτομίας στους τομείς
γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές

+

Π

Α

~

Συνολικό οικολογικό αποτύπωμα
της αγροτικής πολιτικής

+

Δ

Μ

~

Ένταση

+

Έκταση

Διαχείριση των γεωργικών
αποβλήτων

Μεταβολή

Κατεύθυνση

Μηχανισμός

Χρονικός ορίζοντας

Στην ενότητα 8.1.1 εκτιμήθηκαν οι μεταβολές που πρόκειται να επέλθουν σε τέτοιους
παράγοντες από την υλοποίηση του ΠΑΑ. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές
αυτές διεξάγεται κατά το ακόλουθο σκεπτικό:
1.

Λόγω των παρεμβάσεων των μέτρων για τη διαχείριση και ορθή διάθεση των γεωργικών
αποβλήτων, θεραπεύεται σε μεγάλο βαθμό ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της
σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα και αναστέλλονται μια σειρά από πιέσεις,
προερχόμενες από την ανεξέλεγκτη διάθεση των γεωργικό‐κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Συνεπώς:
• οι στρατηγικού επιπέδου επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση και ορθή
διάθεση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων είναι θετικές και δεν απαιτούν
επιπλέον μέτρα στο επίπεδο του προγράμματος,
• οι οποίες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα έργα που θα επιλεγούν προς υλοποίηση
στο πλαίσιο των παραπάνω παρεμβάσεων, εξαντλούνται σε τοπικό επίπεδο και
μπορούν να αντιμετωπισθούν πλήρως κατά τα στάδια της ΑΕΠΟ σύμφωνα με το Ν.
4014/2011.

2.

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για την εξασφάλιση
ενέργειας από τη διαχείρισης γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, για την αποδοτικότητα
των πόρων και για την αύξηση του επιπέδου καινοτομίας σε γεωργία, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές, αναμένεται να βελτιώσουν συνδυαστικά με τα υπόλοιπα
μέτρα του ΠΑΑ τη συνολική οικολογική αποτύπωση της αγροτικής πολιτικής. Αν και η
αύξηση δεν αναμένεται να είναι θεαματική, η εξέλιξη κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση
και δεν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο προγράμματος, πέραν ορισμένων
διαθεματικών που συμβάλλουν στην αύξηση του οικολογικού αποτυπώματος του ΠΑΑ.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την
περίοδο 2014‐2020, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αναμένονται πιέσεις σε δύο περιβαλλοντικές
συνιστώσες: στη βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Στις συνιστώσες αυτές, οι επιδράσεις του
προγράμματος αποτελούνται από συνδυασμό θετικών και αρνητικών συνεισφορών, οπότε τα
μέτρα που προτάθηκαν στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών πλευρών3. Οι υπόλοιπες
περιβαλλοντικές συνιστώσες είτε παραμένουν ανεπηρέαστες από το πρόγραμμα είτε
βελτιώνονται.
Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης εστιάζονται στην εκ των προτέρων αποτροπή των
επιπτώσεων, συμμορφούμενα πλήρως με την αρχή της πρόληψης, και στοχεύουν κυρίως στην
πρόληψη των αιτίων της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής επιδείνωσης, παρά στα αποτελέσματα,
δηλαδή τις επιπτώσεις καθαυτές. Η αναδρομή στα αίτια των επιπτώσεων ανέδειξε ότι το σύνολο
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΑΑ για την οικολογική βιωσιμότητα της αγροτικής
παραγωγής, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάληψη μέριμνας προς δύο κατευθύνσεις, τις
εξής:
1.

για την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου

2.

για τη μετατροπή σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2
και αποδοτικής χρήσης των πόρων

Κατά την αναζήτηση του καταλληλότερου επιπέδου για τη λήψη μέτρων, διαπιστώθηκε ότι τα
προτεινόμενα μέτρα είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί στο τελικό έγγραφο προγραμματισμού, μετά
την αξιολόγησή τους κατά τη διαδικασία της ΚΥΑ με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006,
εφόσον αφορούν την υλοποίηση του Προγράμματος και άπτονται σε ευρύτερο επίπεδο
περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ειδικότερα:
1.

Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου απαιτούνται
ιδίως τα εξής:
• Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και εκπόνηση ειδικής
μελέτης για τον καθορισμό ενός νομικού πλαισίου μέσω του οποίου θα
παρακολουθούνται τα αποτελέσματα στην βιοποικιλότητα, ώστε να αξιολογείται η
αποτελεσματικότητα της γεωργικής πολιτικής έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στην Ε.Ε.
• Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση
της οργανικής ύλης του. Λεπτομερής αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που
κατευθύνονται προς ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της αειφορικής

3

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.3937/2011)
μέσω του οποίου αντικείμενο προστασίας είναι τα σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
άγρια είδη και τα είδη συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και άλλων
ομάδων οργανισμών. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν
ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων όπως αλσύλλια, παραδοσιακές
καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, ξερολιθιές αναβαθμίδες. Επιπλέον είναι γνωστό ότι η διαφοροποίηση της παραγωγής, τοπικών
φυτών, μυκήτων ή αυτοχθόνων κτηνοτροφικών ειδών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς και αναμένεται ότι θα
υιοθετηθεί.
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αγροτικής ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στο συνολικό μίγμα των δράσεων που σκοπεύουν να ενισχύσουν θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από κονδύλια που προορίζονται για
την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά συμβατότερα αποτελέσματα.
• Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου,
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη χρήση λιπασμάτων. Ενθαρρυντικό είναι
το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά
43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη
προγραμματική περίοδο (2007‐2010) σε σχέση με την πρώτη (2000‐2006). Η αύξηση των
εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση καταδεικνύει την
ανάγκη για συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν πρακτικές
ορθολογικής χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.
• Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές
ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια
πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών. Δεν υπάρχει
ακόμη συστηματική καταγραφή της ποικιλότητας των φυσικών αγροτικών, λιβαδικών και
δασικών τοπίων. Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο
συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων, όχι όμως και στον αριθμό των περιστατικών. Και οι
δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μέτρων και
προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των δασών καθώς, η δυνατότητα
ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη συχνότητα εμφάνισης των
πυρκαγιών.
• Ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εκτάσεων σε μέτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο με
απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος από τη γεωργική
δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας των παραγωγικών πόρων, και την
επίτευξη των στόχων του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής4. Για τον σκοπό
αυτό, οι δράσεις που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ συνιστάται να μην επικαλύπτουν δράσεις που
προνοούνται από το «πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το
περιβάλλον και ειδικότερα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα και να είναι ελκυστικές για τους γεωργούς
να ενταχθούν.
2.

Για τη μετατροπή της αγροτικής πολιτικής σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών επιπέδων CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων, απαιτούνται ιδίως τα εξής:

4

Με το «πρασίνισμα», είναι υποχρεωτικό οι αγρότες στα κράτη μέλη της ΕΕ για να εισπράξουν το 30% των άμεσων ενισχύσεων, να
ακολουθήσουν τα 3 βασικά μέτρα που είναι:
‐ διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων
‐ διαφοροποίηση καλλιεργειών (ένας γεωργός πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον 2 καλλιέργειες όταν η καλλιεργήσιμη γη του
υπερβαίνει τα 10 εκτάρια και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες όταν η καλλιεργήσιμη γη του υπερβαίνει τα 30 εκτάρια. Η κύρια
καλλιέργεια μπορεί να καλύπτει το πολύ το 75% της καλλιεργήσιμης γης. Εξαιρούνται οι δενδρώδεις καλλιέργειες.
‐ διατήρηση μιας «περιοχής οικολογικής εστίασης», τουλάχιστον 5% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, για εκμεταλλεύσεις
με έκταση μεγαλύτερη από 15 εκτάρια (εξαιρουμένων των μόνιμων λειμώνων). Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 7%, μετά την
έκθεση της Επιτροπής για μια νέα νομοθετική πρόταση το 2017.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αξιολογηθεί η χρησιμότητα του μέτρου διαφοροποίησης των καλλιεργειών, και αντίστοιχα να
ενταχθεί η όποια τροποποίηση αυτό υποστεί στο ΠΑΑ του 2014‐2020.
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• Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και
καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση
της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Για την αποφυγή πιθανών αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις πρέπει να
υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.
• Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Μείωση των συνολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της
διατροφής. Διευκόλυνση της προμήθειας και της χρήσης υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για τους σκοπούς της βιο‐
οικονομίας, π.χ. επενδύσεις σε γεωργικές εκμ/σεις ή πλησίον τους για επεξεργασία
βιομάζας. Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων χρήσης βιοδιασπώμενων προϊόντων, εφόσον
παρατηρείται μια αναδυόμενη τάση που αφορά την εντονότερη χρήση ανανεώσιμων
αγροτικών πόρων στη βιομηχανία, όπως τα αγροτικά υλικά, τα βιοπλασικά ή τα βιοχημικά
υλικά.
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Πίνακας 8‐17: Σύνοψη προτάσεων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Κατεύθυνση
περιβαλλοντικής μέριμνας

Για την προστασία, τη
διατήρηση και την ενίσχυση
του φυσικού κεφαλαίου
απαιτούνται ιδίως τα εξής:

Πρόταση

Τα μέτρα που είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί στο τελικό έγγραφο προγραμματισμού, μετά την αξιολόγησή τους κατά τη διαδικασία του ΚΥΑ
107017/28.8.2006, είναι ενδεικτικά
• Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και εκπόνηση ειδικής μελέτης για τον καθορισμό ενός νομικού
πλαισίου μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται τα αποτελέσματα στην βιοποικιλότητα, ώστε να αξιολογείται η
αποτελεσματικότητα της γεωργικής πολιτικής έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στην Ε.Ε.
• Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση της οργανικής ύλης του. Λεπτομερής
αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που κατευθύνονται προς ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της
αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στο συνολικό μίγμα των
δράσεων που σκοπεύουν να ενισχύσουν θα πρέπει να τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από κονδύλια που
προορίζονται για την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά συμβατότερα αποτελέσματα.
• Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη
χρήση λιπασμάτων. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά 43,2%
στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη προγραμματική περίοδο (2007‐2010) σε σχέση με την
πρώτη (2000‐2006). Η αύξηση των εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση καταδεικνύει την ανάγκη για
συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν πρακτικές ορθολογικής χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.
• Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα
πολλαπλά οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών. Δεν
υπάρχει ακόμη συστηματική καταγραφή της ποικιλότητας των φυσικών αγροτικών, λιβαδικών και δασικών τοπίων. Επιπλέον, τις
τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων, όχι όμως και στον αριθμό των
περιστατικών. Και οι δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μέτρων και προγραμμάτων για την
προστασία και διαχείριση των δασών καθώς, η δυνατότητα ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη συχνότητα
εμφάνισης των πυρκαγιών.
• Ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εκτάσεων σε μέτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο με απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία
του περιβάλλοντος από τη γεωργική δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας των παραγωγικών πόρων, και την επίτευξη των
στόχων του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, οι δράσεις που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ συνιστάται
να μην επικαλύπτουν δράσεις που προνοούνται από το «πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το
περιβάλλον και ειδικότερα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα και να είναι
ελκυστικές για τους γεωργούς να ενταχθούν.
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Κατεύθυνση
περιβαλλοντικής μέριμνας

Για τη μετατροπή της
αγροτικής πολιτικής σε μια
πράσινη και ανταγωνιστική
οικονομία χαμηλών
επιπέδων CO2 και
αποδοτικής χρήσης των
πόρων, απαιτούνται ιδίως
τα εξής

Πρόταση

Τα μέτρα που είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί στο τελικό έγγραφο προγραμματισμού, μετά την αξιολόγησή τους κατά τη διαδικασία του ΚΥΑ
107017/28.8.2006, είναι ενδεικτικά
• Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και καταβολή προσπαθειών προς την
κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη
συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Για την αποφυγή πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing),
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.
• Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και
κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής. Διευκόλυνση της προμήθειας και της χρήσης υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για τους σκοπούς της βιο‐οικονομίας, π.χ. επενδύσεις σε γεωργικές εκμ/σεις
ή πλησίον τους για επεξεργασία βιομάζας. Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων χρήσης βιοδιασπώμενων προϊόντων, εφόσον
παρατηρείται μια αναδυόμενη τάση που αφορά την εντονότερη χρήση ανανεώσιμων αγροτικών πόρων στη βιομηχανία, όπως τα
αγροτικά υλικά, τα βιοπλασικά ή τα βιοχημικά υλικά.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ενιαία ή θεματική παρακολούθηση;

Οι παραδοσιακές μορφές παρακολούθησης του περιβάλλοντος συγκροτούνται με θεματικό
τρόπο: σταθμοί παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, δίκτυα για την ποιότητα των νερών
κ.ά. Συνήθως, η ευθύνη λειτουργίας κάθε τέτοιου δικτύου, η συλλογή των στοιχείων και η
εξαγωγή συμπερασμάτων ανήκει σε διαφορετικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες
έχουν εξειδικευμένες αρμοδιότητες και εμπειρία σε ένα θεματικό πεδίο του περιβάλλοντος ή σε
ένα ολιγάριθμο σύνολο τέτοιων θεμάτων. Παρόμοια συγκρότηση παρατηρείται και σε
μη‐κυβερνητικές οργανώσεις που μεριμνούν για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.
Τα πλεονεκτήματα από την κλασσική θεματική οργάνωση των δικτύων παρακολούθησης του
περιβάλλοντος είναι προφανή: τα στοιχεία συλλέγονται από ειδικούς, οι οποίοι έχουν την
κατάρτιση να επιλύουν προβλήματα ακρίβειας ή αξιοπιστίας των μετρήσεων∙ παράλληλα, η
γνώση συσσωρεύεται και δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε κάθε νέο σύνολο μετρήσεων. Με
λίγα λόγια, η θεματική εξειδίκευση αποδίδει σαφή πλεονεκτήματα, εκεί που οι ανάγκες
απαιτούν ακρίβεια και εμβάθυνση στην καταγραφή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών
παραμέτρων.
Όμως, οι ανάγκες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ είναι αρκετά διαφορετικές,
ιδίως ως προς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Η ακρίβεια δεν είναι το πρώτο ζητούμενο∙ προηγείται η σφαιρικότητα των μετρήσεων.

•

Η σφαιρικότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης ετερογενών περιβαλλοντικών μεγεθών έχει
μεγάλη σημασία. Το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης» πρόκειται να περιλάβει έργα και
δράσεις σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα αντικειμένων και οι αλλαγές στο περιβάλλον που
ενδέχεται να επέλθουν από ορισμένες δράσεις χαρακτηρίζονται από σύνθετα «μονοπάτια
επίδρασης», δηλαδή αλυσίδες αίτιων ‐ αιτιατών. Με μια θεματική προσέγγιση στην
καταγραφή των αλλαγών, δεν είναι βέβαιο ότι αλλαγές εκτός του θεματικού πεδίου θα
ανιχνεύονταν και θα θεωρούνταν πρόδρομοι (αίτια) άλλων αλλαγών. Αντίθετα, μια
διαθεματική, σφαιρική παρακολούθηση των αλλαγών δεν είναι πιθανό να πάσχει από
τέτοιες ελλείψεις.

Οι διαπιστώσεις αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με το ότι η διοικητική δομή της Χώρας
χαρακτηρίζεται από τομεακή και όχι θεματική κατανομή αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, το
ΥΠΕΚΑ ασκεί αρμοδιότητες επί του συνόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίες δεν
ανταγωνίζονται με παρεμφερή καθήκοντα άλλων Υπηρεσιών.
Οι προηγούμενες αναλύσεις συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι μια συνολική, ενιαία και
διαθεματική προσέγγιση στο ζήτημα της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
κατά την υλοποίηση του ΠΑΑ είναι η πιο πρόσφορη επιλογή.
8.3.2

Περιβαλλοντική ή συνολική παρακολούθηση;

Ένα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει κατά το σχεδιασμό συστημάτων παρακολούθησης των
περιβαλλοντικών αλλαγών αφορά το εύρος των μεταβλητών που παρακολουθούνται∙
ειδικότερα, προκύπτει συχνά το ερώτημα αν θα πρέπει να παρακολουθούνται και οι αιτιακοί
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παράγοντες, όπως τα έργα και οι ρυθμοί ανάπτυξης ή μόνο τα αποτελέσματα, δηλαδή οι
αλλαγές σε πτυχές του περιβάλλοντος.
Η παραδοσιακή διαμόρφωση των συστημάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης εστιάζει μόνο
σε περιβαλλοντικές μεταβλητές. Αυτή η επιλογή καθιερώθηκε για μια ποικιλία λόγων, οι οποίοι
όμως δε σχετίζονται με την ορθότητά της. Μια από τις κύριες αιτίες ήταν η εξής: Όταν τα
συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης εισάγονταν για πρώτη φορά σε χώρες όπως η
ΗΠΑ, η Σουηδία και η Γαλλία, η πρωτοβουλία ανήκε στις υπηρεσίες περιβάλλοντος, οι οποίες
είχαν καθαρά τομεακές αρμοδιότητες. Παράλληλα, το αρχικό ενδιαφέρον έθετε ως
προτεραιότητα την καταγραφή της τότε τρέχουσας κατάστασης, η οποία τις περισσότερες φορές
δεν ήταν καθόλου καλή (π.χ. φωτοχημικό νέφος του Los Angeles, ρύπανση Σηκουάνα κ.ά.). Οι
υπεύθυνοι για τις δυσμενείς αυτές καταστάσεις ήταν σε γενικές γραμμές γνωστοί, οπότε η
βαρύτητα αποδιδόταν στη διαπίστωση του βαθμού ρύπανσης και στην πρόταση κατάλληλων
πολιτικών βελτίωσης, παρά στην ακριβή καταγραφή της επιμέρους συμμετοχής κάθε
υπευθύνου. Καθώς τα συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης εξελίσσονταν, το
ενδιαφέρον των καταγραφών μετατοπίστηκε στη διαπίστωση της χρονικής μεταβολής των
περιβαλλοντικών παραμέτρων, αφήνοντας και πάλι εκτός καταγραφής την παράλληλη εξέλιξη
των αιτιακών παραγόντων, είτε γιατί αυτή ήταν δύσκολη σε σχέση με τους πεπερασμένους
πόρους κάθε συστήματος, είτε διότι ο προσανατολισμός των υπηρεσιών που είχαν την ευθύνη
των συστημάτων παρακολούθησης ήταν και πάλι αμιγώς περιβαλλοντικός, οπότε οι
αναπτυξιακές εξελίξεις βρίσκονταν εκτός των ενδιαφερόντων τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως
διαφαίνεται από την πιο πάνω συνοπτική ανάλυση, οι λόγοι που τα κλασσικά συστήματα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης εστιάζονται στην καταγραφή κυρίως περιβαλλοντικών
παραμέτρων και όχι αναπτυξιακών ή άλλων αιτιακών παραγόντων, προέρχονται από τις
καταβολές τους και όχι από την ορθότητα μιας τέτοιας επιλογής.
Οι ανάγκες για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του
ΠΑΑ είναι αρκετά διαφορετικές, κυρίως ως προς τα ακόλουθα ζητήματα:
•

Οι προς παρακολούθηση επιπτώσεις προέρχονται από έργα και δραστηριότητες του ΠΑΑ.
Αυτή η αιτιακή συσχέτιση μεταξύ έργων των προγραμμάτων και επιπτώσεων στο
περιβάλλον, η οποία αναγνωρίζεται και στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ,5 καθιστά δυνατή τη
διαπίστωση της επιμέρους συμμετοχής κάθε έργου στην περιβαλλοντική αλλαγή, αλλά
κυρίως κατευθύνει τις ενδεχομένως απαιτούμενες ενέργειες στο σωστό στόχο. Τα έργα και
οι δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι δυνατόν να
καταγράφονται λεπτομερώς, ενώ οι μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
από κάθε έργο αναμένεται να δίνουν μια σαφή εκτίμηση για τις περιβαλλοντικές αλλαγές
που οφείλονται στο έργο αυτό.

•

Οι επιπτώσεις από άλλα σχέδια και προγράμματα ενδέχεται να εμπλέκονται με τις
επιπτώσεις του ΠΑΑ. Αν και το υπό μελέτη Πρόγραμμα φαίνεται ότι θα αποτελέσει το
μεγαλύτερο οργανωμένο σύνολο έργων και δραστηριοτήτων αγροτικής πολιτικής για την
περίοδο 2014‐2020, παράλληλα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα ενδέχεται να έχουν
επίσης επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μια τέτοια πιθανότητα συνδυασμένων επιπτώσεων
εντοπίζεται σε σχέση με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών

5.
Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία εστιάζει μόνο σε εκείνα τα σχέδια και προγράμματα που θέτουν το πλαίσιο αδειών για
μελλοντικά έργα και δραστηριότητες.
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Διαμερισμάτων της χώρας. Συνεπώς, το σύστημα παρακολούθησης των επιπτώσεων του
ΠΑΑ θα πρέπει αφ’ ενός να είναι σε θέση να καταγράφει το μέγεθος της συνολικής
περιβαλλοντικής μεταβολής αλλά αφ’ ετέρου θα πρέπει να μπορεί να εντοπίσει την αιτία
και την προέλευσή της. Το θέμα υπερβαίνει τον απλό καταμερισμό ευθυνών∙ όπως ήδη
αναφέρθηκε, η καταγραφή της προέλευσης μιας επίπτωσης είναι χρήσιμη κυρίως για τον
ορθό προσανατολισμό των δράσεων αντιμετώπισής της.
Με βάση τα στοιχεία αυτά, συνάγεται ότι η παρακολούθηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ θα πρέπει
να καταγράφει τόσο τις μεταβολές στις περιβαλλοντικές παραμέτρους όσο και τα στοιχεία της
πορείας υλοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων του προγράμματος.
8.3.3

Περιοδικότητα καταγραφής

Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι αρκετά εκτενής. Η αρχική πρόβλεψη
περιλαμβάνει επτά έτη, ενώ η εμπειρία από τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δείχνει
ότι δεν είναι ασυνήθιστες οι μικρές παρατάσεις.
Παράλληλα, οι επιπτώσεις στρατηγικού επιπέδου από τα έργα και τις δραστηριότητες του
προγράμματος δεν αναμένεται να εμφανιστούν ακαριαία∙ συνήθως πρόκειται για μεταβολές που
χρειάζονται κάποιο χρόνο ωρίμανσης. Η ωρίμανση αυτή συνίσταται είτε στη σταδιακή αποδοχή
και χρήση των υποδομών που δημιουργούνται είτε στην απόκριση των οικοσυστημάτων στις
μεταβολές κάποιων εκ των υποστρωματικών παραγόντων τους.
Συνεκτιμώντας τα δύο παραπάνω στοιχεία, προτείνεται μια διετής περιοδικότητα στην
καταγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα τρία πρώτα ζεύγη ετών και μια
απολογιστική έκθεση στο τέλος του τελευταίου έτους. Ειδικότερα, προτείνεται η δημοσίευση
τριών εκθέσεων με διετή περίοδο αναφοράς στο τέλος των ετών 2015, 2017 και 2019, ενώ στο
τέλος του 2020 προτείνεται η εκπόνηση μιας συνολικής, απολογιστικού τύπου έκθεσης για τις
συγκεντρωτικές καταγραφές των επιπτώσεων του ΠΑΑ. Η έκθεση του 2020 μπορεί να αναβληθεί
για ένα έτος, εάν έχει προηγηθεί παράταση του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του ΠΑΑ.
8.3.4

Περιεχόμενο της παρακολούθησης

Σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά δεδομένα της παρακολούθησης, τα αποτελέσματα των
καταγραφών θα πρέπει να είναι ομοιογενή, ώστε να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητά τους από
διετία σε διετία. Παράλληλα, θα είναι καλό να εξασφαλισθεί συγκρισιμότητα με τις εκτιμήσεις
της παρούσας μελέτης.
Μια ουσιαστική πτυχή του περιεχομένου της παρακολούθησης είναι η διατήρηση του
στρατηγικού χαρακτήρα των αποτελεσμάτων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση
περιβαλλοντικών δεικτών.
Και οι τρεις προηγούμενες ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν με τη χρήση, κατά την
παρακολούθηση, των δεικτών της παρούσας μελέτης. Ειδικότερα, μπορεί να καταγράφονται οι
μεταβολές είτε στο σύνολο των δεικτών του κεφαλαίου 8 είτε σε ένα κρίσιμο υποσύνολο, το
οποίο μπορεί να αποτελείται από εκείνους τους δείκτες που η παρούσα μελέτη εκτιμά ότι είναι
πιθανόν να μεταβληθούν προς το δυσμενέστερο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
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Πίνακας 8‐18: Προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης στις διετής εκθέσεις παρακολούθησης

α/α

Μεταβολές Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

Προτεινόμενοι Δείκτες παρακολούθησης

Βιοποικιλότητα

1

Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που
υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για την
o η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και
υποστήριξη της βιοποικιλότητας (%)
την αποκατάσταση των υπηρεσιών
Ποσοστό γεωργικής γη που υπάγεται σε συμβάσεις
οικοσυστημάτων
διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας
(%)

2

o οι περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

Ποσοστό των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας που
έγιναν επεμβάσεις βάσει του ΠΑΑ (%)

Πληθυσμός

3

4

o παράγοντες που επηρεάζουν τα
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της
περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές
δραστηριότητες)

o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά της περιοχής (προσβασιμότητας
στις περιοχές υπαίθρου κ.ά)

Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που
λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την
πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την
αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό ή/και για νέους
γεωργούς (%)
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε
υποστηριζόμενα έργα (πλήθος)
Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται
από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και επωφελείται
από βελτιωμένες υπηρεσίες /υποδομές (%)

Ανθρώπινη υγεία
5

o η έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο

6

o η ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της
έκθεσης σε ρυπαντικά φορτία (ατμόσφαιρα,
νερά, έδαφος)

Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων και
γεωργικής γης που υπάγονται σε συμβάσεις
διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας
και /ή τη διαχείριση των υδάτων και του εδάφους (%)

Πανίδα
7

o ο αριθμός, ο πληθυσμός ή ο βιότοπος σημαντικών
ειδών πανίδας με μόνιμη παρουσία

8

o ο αριθμός, ο πληθυσμός ή ο βιότοπος σημαντικών Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI)
ειδών πανίδας με μη μόνιμη παρουσία
(μεταναστευτικά είδη κ.λπ.)

9

o οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες
σταυλισμού, διαθεσιμότητα νερού)

Αριθμός Μονάδας Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) που
εντάσσονται στο Μέτρο 14 (πλήθος)

Χλωρίδα
10

o ο αριθμός ή η εξάπλωση των απειλούμενων
ειδών χλωρίδας

11

o ο αριθμός ή η εξάπλωση των ενδημικών ειδών
χλωρίδας

12

o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη
δασοκάλυψη

Εκτάσεις που αναδασώνονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ
(εκτάρια)

Έδαφος

13

o η ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω
ρύθμισης των επιπέδων ρύπανσης λόγω
γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση
ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων,
κ.λπ.)

Ποσοστό της γεωργικής γης και δασικής γης που
υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση
της διαχείρισης του εδάφους (%)
Ποσοστό της γεωργικής γης και δασικής γης που
υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη πρόληψη
της διάβρωσης του εδάφους (%)
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o η ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος

Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που
υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες
συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του
διοξειδίου του άνθρακα (%)

15

o η κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω
μεταβολής στην τομεακή ζήτηση νερού από τη
γεωργία

Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο
αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (%)

16

o η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης των
επιφανειακών υδάτων

Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε
συμβάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των
υδάτων (%)

17

o η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων
Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε
υδάτων, λόγω των επιπέδων ρύπανσης των
συμβάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των
υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της
υδάτων (%)
υφαλμύρωσης

14
Ύδατα

Αέρας
18

o η συνολική κατανάλωση ενέργειας

Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση
ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων
σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (%)

19

o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ

Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από
υποστηριζόμενα έργα (ΜWh)

Κλιματικοί παράγοντες
20

o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του
θερμοκηπίου (από μηρυκαστικά, απορρόφηση
από τη δασοκομία κ.ά.)

21

o η κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων
(πλημμύρες, διαθεσιμότητα νερού κά.)

Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε
συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (%)
Μειωμένες εκπομπές μεθανίου (CH4 %κ.ό.) και
υποξειδίου του αζώτου (N2O ppm) (%)
Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (NH3 ppm) (%)

Τοπίο
22

o η αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος

23

o η αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο
ανθρωπογενές τοπίο

24

o η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη

Ποσοστό μεταβολής της χρησιμοποιούμενης
γεωργικής γης (%)

25

o η διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού
τοπίου

Ποσοστό γεωργικής γη που υπάγεται σε συμβάσεις
διαχείρισης για την υποστήριξη των τοπίων (%)

Ποσοστό αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (%)

Πολυτροπικές περιβαλλοντικές πιέσεις
26

o τη διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων

Αριθμός επενδύσεων στην διαχείριση αποβλήτων
(πλήθος)
Αύξηση της αποδοτικότητας προς τη χρήση ύδατος
στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (% ως
προς την κατανάλωση νερού/m2 καλλιέργειας)

27

o η αποδοτικότητα των πόρων
Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση
ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων
σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (%)

28

o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας,
κτηνοτροφίας και τροφίμων στις αγροτικές
περιοχές

Αριθμός έργων καινοτομίας στο περιβάλλον (πλήθος)
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Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 και Π5 (εκ. ευρώ)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα συνεκτικότερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με
μια υβριδική προσέγγιση στις δύο παραπάνω δυνατότητες, ως εξής:
•

Εφόσον υιοθετηθεί η περιοδικότητα που προτάθηκε στην ενότητα 8.3.3, μπορεί να
καταγράφεται και να δημοσιεύεται ανά διετία η αλλαγή στα μεγέθη των δεικτών που
αναφέρει ο Πίνακας 8‐18

•

Στην τελική έκθεση της παρακολούθησης, κατά τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, θα
πρέπει να καταγραφούν οι αλλαγές στο σύνολο των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για
τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, τους οποίους παρουσιάζει ο Πίνακας 10‐1. (και
εφαρμόζεται για την ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων στους πίνακας 8‐1, 8‐2 και 8‐3).

Οι πηγές των δεδομένων για τις εκάστοτε τιμές των παραπάνω δεικτών μπορούν να
εξασφαλίζονται από ένα εύρος πηγών, όπως:
•

τα στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία,

•

οι εκθέσεις του Yale Center for Environmental Law and Policy6,

•

οι μελέτες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων,

•

πρωτοβουλίες καταγραφών και μετρήσεων που μπορούν να αναληφθούν κατά την
υλοποίηση του ΠΑΑ, εφόσον οι προηγούμενες πηγές δεν προσφέρουν επαρκή πληρότητα
στοιχείων.

Σε ότι αφορά τα δεδομένα των έργων και δραστηριοτήτων που υλοποιούνται βάσει του ΠΑΑ,
μια περιεκτική καταγραφή είναι αρκετή. Τα στοιχεία που μπορούν να συνθέτουν μια τέτοια
καταγραφή, ανά έργο ή δραστηριότητα είναι
•

ο τίτλος

•

ο στόχος

•

μια συνοπτική περιγραφή, η οποία θα περιλαμβάνει το μέγεθος και τα βασικά
χαρακτηριστικά, και

•

ο βαθμός υλοποίησης.

8.4

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Στην προηγούμενη ενότητα, τα ζητήματα που άπτονται των διαφόρων πτυχών της
παρακολούθησης των επιπτώσεων του ΠΑΑ, προσεγγίσθηκαν με αναλυτικό τρόπο, ώστε οι
προτάσεις της μελέτης να τεκμηριώνονται με διαφανείς συλλογισμούς. Στην παρούσα ενότητα,
οι προτάσεις αυτές κωδικοποιούνται στον πίνακα της επόμενης σελίδας, σε μια μορφή που να
εξασφαλίζει ευχέρεια στην ενδεχόμενη υιοθέτησή της.
6

Το 2014 Environmental Performance Index είναι ένα κοινό πρόγραμμα μεταξύ του Yale Center for Environmental Law & Policy

(YCELP) και του Center for International Earth Science Information Network (CIESIN) του Πανεπιστημίου Κολομβίας, σε συνεργασία
με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και με την υποστήριξη από την οικογένεια McCall MacBain Foundation. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε http://epi.yale.edu/about
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Μια σημαντική επισήμανση που σχετίζεται με το μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής του ΠΑΑ
είναι η εξής: στο κεφάλαιο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να τεθεί ένα επαρκώς σαφές πλαίσιο
κατευθύνσεων για το περιεχόμενο της παρακολούθησης, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται
δεσμεύσεις που θα εμποδίσουν την υιοθέτηση καταλληλότερων επιλογών στο μέλλον, όταν η
υλοποίηση του ΠΑΑ αρχίζει να αντικαθιστά τις εκτιμήσεις με βεβαιότητες. Στο πνεύμα αυτό,
εξίσου σημαντική με την εγκυρότητα των καταγραφών είναι μια κριτική θεώρηση των επιλογών
της παρακολούθησης, ιδίως κατά την πρώτη έκθεση διετούς εφαρμογής της.
Πίνακας 8‐19: Σύνοψη προτάσεων για την παρακολούθηση

Πτυχή

Πρόταση

Υπεύθυνος
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
παρακολούθησης

Περιοδικές εκθέσεις
Μορφή
της • τρεις διετείς εκθέσεις για τις διετίες 2014‐2015, 2016‐2017 και 2018‐2019,
παρακολούθησης • μια απολογιστική έκθεση για το εναπομείναν διάστημα και για το σύνολο
της προγραμματικής περιόδου, στο τέλος του καταληκτικού έτους.

Η παρακολούθηση καταγράφει στοιχεία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
με όρους μεταβολής στην τιμή ορισμένων δεικτών της παρούσας μελέτης,
καθώς και στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος, κυρίως σε
ότι αφορά τα ενταγμένα έργα και δραστηριότητες.
• Για τα περιβαλλοντικά δεδομένα, στις τρεις διετείς εκθέσεις
καταγράφονται οι μεταβολές στους είκοσι εννέα δείκτες που περιέχει ο
Περιεχόμενο της
Πίνακας 8‐18, για τους οποίους η παρούσα μελέτη εκτιμά ότι θα
παρακολούθησης
μεταβληθούν.
Στην
απολογιστική
τελική
καταγράφονται
οι
σαραντατέσσερις μεταβολές που περιέχει ο Πίνακας 10‐1 και
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων.
• Για τα σχετικά με την υλοποίηση στοιχεία, καταγράφονται δεδομένα των
έργων και δραστηριοτήτων με συνοπτική μορφή, ώστε να καθίσταται
δυνατός ο συσχετισμός του προγράμματος με τις περιβαλλοντικές
μεταβολές.

Πηγές

Για τις μεταβολές των περιβαλλοντικών δεικτών:
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Πτυχή

Πρόταση

δεδομένων

• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία,
• Yale Center for Environmental Law and Policy7,
• Μελέτες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων και
δραστηριοτήτων,
• Πρωτοβουλίες καταγραφών και μετρήσεων που μπορούν να αναληφθούν
κατά την υλοποίηση του ΠΑΑ, εφόσον οι προηγούμενες πηγές δεν
προσφέρουν επαρκή πληρότητα στοιχείων.
• Για την πορεία υλοποίησης, οι καταγραφές του Φορέα Υλοποίησης.

7

http://epi.yale.edu/files/2014epi_backcasted_scores_0.xls
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ‐ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 9‐1

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

9

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Από την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, διαφαίνονται τέσσερα
βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, για την περιβαλλοντική εκτίμηση της
συμβολής του Προγράμματος στις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Ειδικότερα:
1.

Η υποβάθμιση και η απώλεια του φυσικού κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες
για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική
αλλαγή. Αυτό έχει υψηλό παρεπόμενο κόστος που δεν αποτιμάται δεόντως στο οικονομικό
ή κοινωνικό μας σύστημα. Η έλλειψη Σχεδίων Διαχείρισης και Προγραμμάτων Δράσης για
τις ΠΠ συνεπάγεται έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των περιοχών. Ειδικότερα, δεν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο είδος και
την ένταση των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή καθώς και οι
προβλεπόμενοι περιορισμοί. Επιπλέον, δεν γίνεται συστηματική επιστημονική
παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την κατάσταση που
βρίσκονται τα οικοσυστήματα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στις
γνώσεις μας σχετικά με την εξάπλωση και τα οικολογικά χαρακτηριστικά των ειδών της
ελληνικής χλωρίδας, ενώ όσον αφορά την πανίδα, η πληρότητα των διαθέσιμων
δεδομένων είναι ικανοποιητική μόνο για συγκεκριμένες ομάδες σπονδυλόζωων και
ασπόνδυλων. Η έλλειψη δεδομένων για πολλά ακόμα είδη πανίδας υποδηλώνει την
ανάγκη για εντατικότερη επιστημονική έρευνα καθώς και για ενίσχυση της προστασίας και
ολοκληρωμένης διαχείρισης των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν τα διάφορα είδη.

2.

Οι αντίθετες προς την αειφορία χρήσεις γης αναλώνουν γόνιμα εδάφη, με συνέπειες για
την επισιτιστική ασφάλεια και την επίτευξη των σχετικών με τη βιοποικιλότητα στόχων. Η
χαμηλής έντασης γεωργία είναι ένα χαρακτηριστικό των εκτάσεων Υψηλής Φυσικής Αξίας
(ΥΦΑ)1 και ευνοεί τη βιοποικιλότητα. Η ευκαιρία που δόθηκε με την έννοια της γεωργίας
Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι στόχοι διατήρησης της
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να συναντηθούν μόνον προστατεύοντας
συγκεκριμένους οικοτόπους ή είδη, ή σχεδιάζοντας ορισμένες περιοχές για εφαρμογή
ειδικής διαχείρισης, όπως π.χ. τις περιοχές NATURA 2000. Όπως αναφέρεται στα σχετικά
κείμενα της ΕΕ, χρειάζεται να διατηρηθούν επίσης οι χρήσεις γης χαμηλής εντατικότητας
που ευνοούν τις δυναμικές των φυσικών διεργασιών και δημιουργούν ευκαιρίες για την
αύξηση της βιοποικιλότητας σε μεγάλες και συνεχείς εκτάσεις γης. Τα αγροτικά
συστήματα χαμηλής εντατικότητας ονομάστηκαν υψηλής φυσικής αξίας, είναι λιγότερο
οικονομικά βιώσιμα από τα δεσπόζοντα εντατικά, και βρίσκονται κυρίως (αλλά όχι
αποκλειστικά) σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (ΟΜΠ). Οι ΥΦΑ αγροτικές περιοχές
αντιμετωπίζουν ορατές απειλές, όπως η εγκατάλειψη και η εντατικοποίηση. Η διατήρηση
των ΥΦΑ συστημάτων είναι στρατηγική της πολιτικής της Ε.Ε. στα πλαίσια της Συνθήκης
για τη Βιολογική Ποικιλότητας. Σε αυτό δόθηκε ιδιαίτερη μνεία στη ‘Διακήρυξη του Κιέβου’
των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος όπου συμφωνήθηκε η λήψη πολιτικών μέτρων
για τη διατήρηση και προστασία των περιοχών αυτών.

1

Ως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας ορίζονται «οι γεωργικές εκτάσεις υψηλής αξίας, στις οποίες η γεωργία κατέχει πρωταρχική θέση
(συνήθως δεσπόζουσα) στις χρήσεις γης και όπου η γεωργία ευνοεί ή συνδέεται είτε με μεγάλη ποικιλομορφία ειδών και
ενδιαιτημάτων, είτε με την παρουσία ειδών, η διατήρηση των οποίων έχει μεγάλη σημασία σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό ή και
περιφερειακό επίπεδο, είτε και με τα δύο».

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 9‐2

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

3.

Το έδαφος είναι εξαιρετικά κατακερματισμένο, επηρεάζοντας τη συνδετικότητα των
οικοσυστημάτων, την υγεία τους και την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες, καθώς
και βιώσιμα ενδιαιτήματα για τα είδη. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό εθνικό ρυθμό
διάβρωσης εδαφών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ενώ βρίσκεται πάνω από τη μέση τιμή για
την ΕΕ των 27. Επιπλέον, η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις, μεταξύ των
ευρωπαϊκών χωρών, σε περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανικό άνθρακα/οργανική
ουσία. Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να
προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες
ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι η αλλαγή του κλίματος αναμένεται τελικά να μεταβάλλει τα αποθέματα
τροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της μεταβολής στη βροχόπτωση, της πιθανής
αύξησης της θερμοκρασίας και του CO2, της αύξησης των ακραίων καιρικών συμβάντων,
της μεταβολής στη διασπορά εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, με ενδεχόμενες
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η εκτίμηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και
της επιρροής του στην υγεία του ανθρώπου απαιτεί μια νέα προοπτική η οποία
επικεντρώνεται στα οικοσυστήματα και στην αναγνώριση ότι τα θεμέλια της
μακροπρόθεσμης καλής υγείας των πληθυσμών βασίζεται σε μεγάλο μέρος στη διατήρηση
της λειτουργικότητας των οικοσυστημάτων.

4.

Παρατηρώντας τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το 1990 ως σήμερα για την
Ελλάδα διαπιστώνουμε μία συνεχή μείωση στη χρήση ενέργειας στη γεωργία τα τελευταία
χρόνια, με σημαντικές πτωτικές τάσεις τα έτη 2009‐2011 (η χρησιμοποιούμενη ενέργεια
σχεδόν υποτριπλασιάστηκε την τριετία αυτή). Παρόμοια μείωση ακολουθούν και οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία. Η μείωση οφείλεται
στη μείωση εκπομπής του Ν2Ο από τα εδάφη, λόγω του περιορισμού της χρήσης
συνθετικών λιπασμάτων αζώτου. Άλλες παράμετροι που σχετίζονται με τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και τη γεωργία (πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου, ποσότητα
παραγωγής κτλ) δεν επηρεάζουν ουσιαστικά την τάση των εκπομπών. Εάν και η Ελλάδα
έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης από τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των πόρων και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, η χρήση των πόρων εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι αειφόρος και
αποδοτική, ενώ δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των
γεωργικοκτηνοτροφικών αποβλήτων.

Στα πλαίσια της ΣΕΠΕ διαγνώσθηκε ότι με τον σχεδιασμό των μέτρων του ΠΑΑ κατά την περίοδο
2014‐2020 επιτυγχάνεται:
α) Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικολότητας στη γεωργία και τη
δασοπονία. Αφορά στην προτεραιότητα 4 (περιοχή εστίασης 4Α,4Β,4Γ) και στην
προτεραιότητα 5 (περιοχή εστίασης 5Α).
Ειδικότερα:
• Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και κυρίως όσον
αφορά στα ύδατα, θα γίνει με βάση τις ανάγκες των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών
απορροής όπως αυτές περιγράφονται για τις περιοχές Natura 2000. Έτσι θα επιτευχθεί η
πλέον στοχευμένη και όσο το δυνατό συλλογική παρέμβαση. Σε λεκάνες απορροής, όπου
το πρόβλημα εστιάζεται στην απόληψη και χρήση νερού, το σχέδιο διαχείρισης δύναται να
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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περιλαμβάνει εμπλουτισμό και συγκράτηση νερού με αναδασώσεις, προστασία δασών,
διευθετήσεις χειμάρρων και ολοκληρωμένη διαχείριση βοσκοτόπων, συντήρηση δικτύων
άρδευσης και στράγγισης, επενδύσεις αποδοτικής χρήσης του νερού στην εκμετάλλευση
και υιοθέτηση ανθεκτικών στη ξηρασία καλλιεργειών.
• Σε περιοχές Natura 2000, κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, η εφαρμογή της βιολογικής
γεωργίας θα έχει θετικά αποτελέσματα ειδικότερα ως προς την ποιότητα του νερού, κ.λπ.
Το Μέτρο συνεισφέρει στις περιοχές εστίασης (ΠΕ) 4Β και 4Γ της 4ης Ενωσιακής
Προτεραιότητας «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» και στην Περιοχή Εστίασης 5Δ «Μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία». Το Μέτρο επίσης
συμβάλει στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυσης της χερσαίας και υδρόβιας
άγριας χλωρίδας και πανίδας μέσω της περιορισμένης χρήσης λιπασμάτων και
βελτιωτικών χαμηλής διαλυτότητας και το σημαντικό περιορισμό φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και τυχόν μεταβολιτών αυτών, με θετικές επιπτώσεις επί της χερσαίας και
υδρόβιας άγριας χλωρίδας και πανίδας.
• Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και ενέργειες για την προστασία‐διάσωση των
εγχωρίων φυλών και ποικιλιών, στα πλαίσια της βιοποικιλότητας. Ενδεικτικά αξίζει να
σημειωθεί, ότι μειονέκτημα των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση είναι
οι χαμηλές τους αποδόσεις που έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος για τους
εκτροφείς τους. Έτσι, οι εκτροφείς συχνά προβαίνουν στην αντικατάσταση των φυλών
αυτών με άλλες πιο αποδοτικές φυλές ή σε ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις με σκοπό την
αύξηση των αποδόσεων. Η δράση του ΠΑΑ έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνοτρόφων με
ενίσχυση τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά αναπαραγωγικά ζώα των
αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει
στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας μέσω της ενθάρρυνσης αύξησης του
γονιδιακού αποθέματος των εκτρεφόμενων ζώων, της διατήρησης των φυσικών πόρων,
της προστασίας του εδάφους μέσω της αποτροπής διάβρωσής του, καθώς και της
αξιοποίησης και βελτίωσης των βοσκοτόπων.
• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλλουν στην αποκατάσταση, διατήρηση και
ενίσχυσης της άγριας χλωρίδας και πανίδας μέσω δεσμεύσεων που αφορούν στην άγρια
ζωή όπως η ασυγκόμιστη παραγωγή αλλά και δεσμεύσεων όπως είναι η αγρανάπαυση και
η εκ περιτροπής βόσκηση του βοσκότοπου και μέσω της διατήρησης και ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας των γενετικών πόρων. Ωστόσο και οι υπόλοιπες δεσμεύσεις που αφορούν
στην ποιότητα των νερών συμβάλουν σαφώς στην ισορροπία των οικοσυστημάτων και
άρα και στην προστασία της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, η βελτίωση της ποιότητας των
επιφανειακών και υπογείων υδάτων, επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της περιεκτικότητας
του σε νιτρικά και φυτοπροστατευτικά προερχόμενα από τη γεωργική δραστηριότητα.
Στην επίτευξη του στόχου, συμβάλουν η Αγρανάπαυση, η Αμειψισπορά με ξηρικές
καλλιέργειες, η μείωση εισροών στις δενδροκαλλιέργειες και οι ζώνες ανάσχεσης.
• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλλουν στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους
και βελτίωση της διαχείρισης αυτού (Άρθρο 5, παράγραφος 4γ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013).
Τόσο η κάλυψη του εδάφους κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών,
περιόδων υψηλών βροχοπτώσεων από τα φυτά της ξηρικής αμειψισποράς, όσο και η
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ελάχιστη κατεργασία του εδάφους στις υπό αγρανάπαυση εκτάσεις μειώνουν τις απώλειες
παραγωγικού εδάφους λόγω διάβρωσης.
• Επιπλέον, με δράσης χορήγησης αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του
δικτύου NATURA 2000, σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα,
δίνονται ενισχύσεις για την λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας σε περιοχές του
δικτύου ΝΑΤURA 2000, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και
των οικοτόπων των ειδών , καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη , εφ’
όσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά
τους στόχους που τίθενται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την 79/409/ΕΟΚ και για την
διευθέτηση συγκεκριμένων προβλημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή τους. Η
αποζημίωση βάσει του μέτρου αυτού είναι να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των
συγκεκριμένων μειονεκτημάτων και να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των
περιοχών Natura 2000 για να διασφαλιστεί η ελαχίστη προστασίας των εν λόγω χώρων.
• Tέλος, το μέτρο 13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά
μειονεκτήματα» συνεισφέρει στην 4η προτεραιότητα και συγκεκριμένα στην περιοχή
εστίασης 4Α «αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών NATURA 2000, και εντός των περιοχών που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας
και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων. Επιπλέον, συνεισφέρει έμμεσα και στην
περιοχή εστίασης 4Γ «πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης
του εδάφους» καθώς δεν εγκαταλείπεται η γεωργική δραστηριότητα όποτε μειώνεται ο
κίνδυνος της διάβρωσης του εδάφους λόγω εγκατάλειψης της.
β) Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αφορά στην προτεραιότητα 5 (περιοχές
εστίασης 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε).
Ειδικότερα:
• Οι παρεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα προσμετρούνται προς την κατεύθυνση
μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διότι τα δάση αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή και
επηρεάζονται από αυτή. Η Δάσωση έχει μια ευνοϊκή επίπτωση στο έδαφος, το νερό, τον
αέρα και τη βιοποικιλότητα. Η Δάσωση και η δημιουργία δασικών εκτάσεων
ανταποκρίνονται στην ανάγκη ενίσχυσης των οικοσυστημάτων και στη δέσμευση του
άνθρακα και για μια στροφή σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Δάσωση,
επίσης, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη των φυσικών
κινδύνων και πυρκαγιών και συμβάλλει στην προσαρμογή της αλλαγής του κλίματος. Το
μεγάλο πρόβλημα μετά από μια δασική πυρκαγιά και που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση
είναι ο κίνδυνος διάβρωσης των εδαφών τα οποία έχουν χάσει το προστατευτικό τους
κάλυμμα και οι πλημμύρες που ακολουθούν. Πριν από οποιαδήποτε αναδάσωση πρέπει
να γίνουν τα κατάλληλα έργα αποτροπής της διάβρωσης και συγκράτησης των
επιφανειακών ρεόντων υδάτων. Γι’ αυτό προτείνονται παρεμβάσεις με ορεινά
αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για την αποφυγή αυτών των επιπτώσεων. Προς
την κατεύθυνση αυτή, έχουν προσδιοριστεί και οι αρχές καθορισμού των κριτηρίων
επιλογής (ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, περιοχές που απειλούνται από διάβρωση,
επικλινείς εκτάσεις ιδίως αυτές που βρίσκονται σε περιοχές αιολικής ή υδατικής
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διάβρωσης, περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος – δίκτυο NATURA 2000‐ για την
διατήρηση και βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας τους, ερημοποιημένες πιλοτικές
περιοχές κ.ά.).
• Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης
ύδατος από τη γεωργία. Η διατήρηση των υδατικών πόρων επιτυγχάνεται μέσω της
μείωσης της ζήτησης/κατανάλωσης του αρδευτικού ύδατος. Αφορά τις πρακτικές της
Αγρανάπαυσης και της Αμειψισποράς με ξηρικές καλλιέργειες. Τα φυτά της ξηρικής
αμειψισποράς αφενός δεν αρδεύονται, αφετέρου εκμεταλλεύονται αποτελεσματικότερα
το νερό των βροχοπτώσεων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποδοτικότερη χρήση
του ύδατος από τη γεωργία. Επιπλέον συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία. Το υπομέτρο 10.1 συμβάλει στην άμβλυνση
των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας επί της κλιματικής αλλαγής μέσω: i) της
μείωσης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N2O) λόγω μη εφαρμογής αζωτούχων
λιπασμάτων στις υπο αγρανάπαυση γεωργικές εκτάσεις και τις γεωργικές εκτάσεις της
παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης καθώς και λόγω μείωσης της εφαρμογής αζωτούχων
λιπασμάτων στα λιγότερο απαιτητικά σε άζωτο φυτά της ξηρικής αμειψισποράς, ii)
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τη γεωργική δραστηριότητα
τόσο λόγω μείωσης ή της μη εφαρμογής, κατά περίπτωση χημικών εισροών (αζωτούχα και
άλλα λιπάσματα – φυτοπροστατευτικά προϊόντα) στις υπό αγρανάπαυση γεωργικές
εκτάσεις , τις γεωργικές εκτάσεις της παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης και τις εκτάσεις υπό
ξηρική αμειψισπορά και η μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων στις δενδροκαλλιέργειες
των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών και επομένως μείωσης των εκπεμπόμενων κατά την
παραγωγή των εισροών αυτών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, όσο και λόγω της
μειωμένης καταναλισκόμενης ενέργειας για τη διαχείριση των αγροτεμαχίων. Μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιτυγχάνεται, επίσης, μέσω της αποφυγής
καύσης των κλαδεμάτων της ελαιοκαλλιέργειας. Επιπλέον, το υπομέτρο 10.1 συμβάλει
στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, μέσω της αντικατάστασης των
αρδευομένων καλλιεργειών από ξηρικές, οι οποίες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις
συνθήκες ξηρασίας που αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής
Τέλος, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα συμβάλουν στην προώθηση της διατήρησης και
δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία (Άρθρο 5,
παράγραφοι 5α, 5δ και 5ε του Καν. (ΕΕ) 1305/2013). Η ελαχιστοποίηση της κατεργασίας
του εδάφους στις υπό αγρανάπαυση εκτάσεις και στις γεωργικές εκτάσεις της παρυδάτιας
ζώνης ανάσχεσης, εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της αποδέσμευσης του δεσμευμένου
στο έδαφος άνθρακα προς την ατμόσφαιρα.
• Το υπομέτρο 10.2. διατήρηση και στη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων
στη γεωργία συνεισφέρει στην προτεραιότητα 5 αφού οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί
τοπικών καλλιεργούμενων ποικιλιών και οι αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων είναι
προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και επομένως πιο ανθεκτικές στην κλιματική
αλλαγή. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του γενικού στόχου της ΚΓΠ ‐ μέσω της
στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης – που αφορά στη διασφάλιση αφενός της βιώσιμης
διαχείρισης των φυσικών πόρων και αφετέρου της δράσης για το κλίμα (Άρθρο 4,
παράγραφος β του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
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• Το μέτρο της βιολογικής γεωργίας, συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου (N2O) λόγω
μείωσης της εφαρμογής λιπασμάτων και την απαγόρευση ανόργανων αζωτούχων
λιπασμάτων, καθώς και της αμειψισποράς με ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής
λίπανσης. Τέλος, η βιολογική γεωργία συμβάλει στην πρόληψη των ζημιών που
προκαλούνται από βλαβερούς οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια – ως αποτέλεσμα της
κλιματική αλλαγής ‐ βασιζόμενο πρωτίστως στην προστασία από τους φυσικούς εχθρούς,
στην επιλογή ειδών και ποικιλιών, στην αμειψισπορά και στις καλλιεργητικές τεχνικές.
• Επιπλέον, ενοποιείται η αντιμετώπιση μεμονωμένων περιοχών και περιβαλλοντικών
προβλημάτων, σε χωροταξικά ενιαίες μονάδες αυξάνοντας τη συνέργεια ανάμεσα στις
οδηγίες της ΕΕ όπως, η οδηγία για τα νερά (διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής
ποταμών), η οδηγία για τα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα (διαχειριστικά σχέδια
περιοχών Natura 2000), και οι οδηγίες για τις νιτρικά ευαίσθητες περιοχές και την
ορνιθοπανίδα (πουλιά). Για την επίτευξη των στόχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
εργαλεία του άρθρου 17 (υπομέτρα 4.1 και 4.2) για την υποστήριξη επενδύσεων χρήσης
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις ενεργοβόρες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την
αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας. Θερμοκηπιακές
καλλιέργειες (ενεργοβόρες) καθώς και επιχειρήσεις της μεταποίησης με υποπροϊόντα ή
απόβλητα όπως η σταβλισμένη κτηνοτροφία, τα ελαιουργεία και οι μονάδες επεξεργασίας
γάλακτος μπορούν να εισάγουν είτε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είτε να αξιοποιήσουν
τα υποπροϊόντα και απόβλητα για παραγωγή ενέργειας. Με χρήση επίσης του εργαλείου
του άρθρου 21 (μέτρο 8.6) μπορούν να στηριχθούν επενδύσεις για δασοκομικές
τεχνολογίες, επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων στον τομέα της
αξιοποίησης δασικών υποπροϊόντων.
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την
περίοδο 2014‐2020, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αναμένονται μεικτές πιέσεις σε δύο
περιβαλλοντικές συνιστώσες: στη βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Στις συνιστώσες αυτές, οι
επιδράσεις του προγράμματος αποτελούνται από συνδυασμό θετικών και αρνητικών
συνεισφορών, οπότε τα μέτρα που προτάθηκαν στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών
πλευρών2. Οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές συνιστώσες είτε παραμένουν ανεπηρέαστες από το
πρόγραμμα είτε βελτιώνονται.
Ως εκ τούτου, μέσω της ΣΕΠΕ, τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων εστιάζονται στην εκ των προτέρων αποτροπή των επιπτώσεων, συμμορφούμενα
πλήρως με την αρχή της πρόληψης, και στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη των αιτίων της
ενδεχόμενης περιβαλλοντικής επιδείνωσης, παρά στα αποτελέσματα, δηλαδή τις επιπτώσεις
καθαυτές. Η αναδρομή στα αίτια των επιπτώσεων ανέδειξε ότι το σύνολο των περιβαλλοντικών

2

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.3937/2011)
μέσω του οποίου αντικείμενο προστασίας είναι τα σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
άγρια είδη και τα είδη συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και άλλων
ομάδων οργανισμών. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν
ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων όπως αλσύλλια, παραδοσιακές
καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, ξερολιθιές αναβαθμίδες. Επιπλέον είναι γνωστό ότι η διαφοροποίηση της παραγωγής, τοπικών
φυτών, μυκήτων ή αυτοχθόνων κτηνοτροφικών ειδών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς και αναμένεται ότι θα
υιοθετηθεί.
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επιπτώσεων του ΠΑΑ για την οικολογική βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, μπορεί να
αντιμετωπισθεί με την ανάληψη μέριμνας προς δύο κατευθύνσεις, τις εξής:
i. για την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου
ii. για τη μετατροπή σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 και
αποδοτικής χρήσης των πόρων
Κατά την αναζήτηση του καταλληλότερου επιπέδου για τη λήψη μέτρων, διαπιστώθηκε ότι τα
προτεινόμενα μέτρα είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί στο τελικό έγγραφο προγραμματισμού, μετά
την αξιολόγησή τους κατά τη διαδικασία της ΚΥΑ με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006,
εφόσον αφορούν την υλοποίηση του Προγράμματος και άπτονται σε ευρύτερο επίπεδο
περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ειδικότερα:
i.
Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου
απαιτούνται ιδίως τα εξής:
• Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και εκπόνηση ειδικής
μελέτης για τον καθορισμό ενός νομικού πλαισίου μέσω του οποίου θα
παρακολουθούνται τα αποτελέσματα στην βιοποικιλότητα, ώστε να αξιολογείται η
αποτελεσματικότητα της γεωργικής πολιτικής έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στην Ε.Ε.
• Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση
της οργανικής ύλης του. Λεπτομερής αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που
κατευθύνονται προς ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της αειφορικής
αγροτικής ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στο συνολικό μίγμα των δράσεων που σκοπεύουν να ενισχύσουν θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από κονδύλια που προορίζονται για
την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά συμβατότερα αποτελέσματα.
• Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου,
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη χρήση λιπασμάτων. Ενθαρρυντικό είναι
το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά
43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη
προγραμματική περίοδο (2007‐2010) σε σχέση με την πρώτη (2000‐2006). Η αύξηση των
εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση καταδεικνύει την
ανάγκη για συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν πρακτικές
ορθολογικής χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.
• Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές
ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια
πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών. Δεν υπάρχει
ακόμη συστηματική καταγραφή της ποικιλότητας των φυσικών αγροτικών, λιβαδικών και
δασικών τοπίων. Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο
συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων, όχι όμως και στον αριθμό των περιστατικών. Και οι
δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μέτρων και
προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των δασών καθώς, η δυνατότητα
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ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη συχνότητα εμφάνισης των
πυρκαγιών.
• Ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εκτάσεων σε μέτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο με
απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος από τη γεωργική
δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας των παραγωγικών πόρων, και την
επίτευξη των στόχων του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής3. Για τον σκοπό
αυτό, οι δράσεις που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ συνιστάται να μην επικαλύπτουν δράσεις που
προνοούνται από το «πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το
περιβάλλον και ειδικότερα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα και να είναι ελκυστικές για τους γεωργούς
να ενταχθούν.
ii.
Για τη μετατροπή της αγροτικής πολιτικής σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών επιπέδων CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων, απαιτούνται ιδίως τα εξής:
• Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και
καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση
της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Για την αποφυγή πιθανών αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις πρέπει να
υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.
• Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Μείωση των συνολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της
διατροφής. Διευκόλυνση της προμήθειας και της χρήσης υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για τους σκοπούς της βιο‐
οικονομίας, π.χ. επενδύσεις σε γεωργικές εκμ/σεις ή πλησίον τους για επεξεργασία
βιομάζας. Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων χρήσης βιοδιασπώμενων προϊόντων, εφόσον
παρατηρείται μια αναδυόμενη τάση που αφορά την εντονότερη χρήση ανανεώσιμων
αγροτικών πόρων στη βιομηχανία, όπως τα αγροτικά υλικά, τα βιοπλασικά ή τα βιοχημικά
υλικά.

3

Με το «πρασίνισμα», είναι υποχρεωτικό οι αγρότες στα κράτη μέλη της ΕΕ για να εισπράξουν το 30% των άμεσων ενισχύσεων, να
ακολουθήσουν τα 3 βασικά μέτρα που είναι:
‐ διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων
‐ διαφοροποίηση καλλιεργειών (ένας γεωργός πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον 2 καλλιέργειες όταν η καλλιεργήσιμη γη του
υπερβαίνει τα 10 εκτάρια και τουλάχιστον 3 καλλιέργειες όταν η καλλιεργήσιμη γη του υπερβαίνει τα 30 εκτάρια. Η κύρια
καλλιέργεια μπορεί να καλύπτει το πολύ το 75% της καλλιεργήσιμης γης. Εξαιρούνται οι δενδρώδεις καλλιέργειες.
‐ διατήρηση μιας «περιοχής οικολογικής εστίασης», τουλάχιστον 5% της αρόσιμης έκτασης της εκμετάλλευσης, για εκμεταλλεύσεις
με έκταση μεγαλύτερη από 15 εκτάρια (εξαιρουμένων των μόνιμων λειμώνων). Το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 7%, μετά την
έκθεση της Επιτροπής για μια νέα νομοθετική πρόταση το 2017.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αξιολογηθεί η χρησιμότητα του μέτρου διαφοροποίησης των καλλιεργειών, και αντίστοιχα να
ενταχθεί η όποια τροποποίηση αυτό υποστεί στο ΠΑΑ του 2014‐2020.
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10 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
10.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ένα σχέδιο ή πρόγραμμα, εξ’ αντικειμένου
χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, κυρίως διότι:
• ο γενικός χαρακτήρας που διακρίνει τις ρυθμίσεις ενός Προγράμματος, ενδέχεται να
συσκοτίζει ως ένα βαθμό τα θέματα εκείνα που κατά την εφαρμογή μπορεί να αποδειχθούν
μείζονος περιβαλλοντικής σημασίας, αλλά και
• η ευρύτητα που πρέπει να χαρακτηρίζει την αποτύπωση της κατάστασης του περιβάλλοντος
πριν την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος, ενδέχεται να εμποδίσει ως ένα βαθμό την
εμβρίθεια με την οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν ορισμένες περιβαλλοντικές μεταβολές με
αυξημένο ειδικό βάρος.
Κατανοώντας αυτές τις εγγενείς αδυναμίες, η ομάδα μελέτης προσανατολίστηκε στη σύνθεση
μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που να χαρακτηρίζεται από το μέγιστο βαθμό αναλυτικότητας
που επιτρέπει το στρατηγικό επίπεδο, ώστε να εντοπισθεί κάθε πιθανό ζήτημα μείζονος
περιβαλλοντικής σημασίας, ακόμη και αν, για ορισμένα ζητήματα, η προσέγγιση αυτή ενδέχεται
να καταλήγει σε υπερβολικά λεπτομερή ανάλυση. Στη βάση αυτού του σκεπτικού, συντέθηκε μια
μεθοδολογία τριών σταδίων. Συνοπτικά:
• Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η πιθανότητα να επηρεαστεί κάποια περιβαλλοντική
παράμετρος από ένα ή περισσότερα τμήματα του Προγράμματος. Τα δεδομένα που
συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό αυτό είναι αφ’ ενός το περιεχόμενο του Προγράμματος
και αφ’ ετέρου οι ιδιότητες του περιβάλλοντος της χώρας.
• Στο δεύτερο στάδιο, για τις μεταβολές που εκτιμήθηκαν ως πιθανές, εκτιμώνται τα
χαρακτηριστικά των αλλαγών π.χ. η θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής, η μονιμότητα
ή ο περιορισμένος χρόνος παραμονής της κ.ά.
• Στο τρίτο στάδιο, με βάση τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων, και σε συνδυασμό με την
ευαισθησία του περιβάλλοντος ως προς τη συγκεκριμένη μεταβολή, αξιολογείται η
αναγκαιότητα λήψης μέτρων είτε προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των αρνητικών
επιπτώσεων, είτε προς μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους από τις θετικές
επιπτώσεις.
Η μεθοδολογική προσέγγιση για το κάθε ένα εκ των τριών σταδίων παρουσιάζεται στις
ακόλουθες ενότητες.

10.1.1 Μεθοδολογiα του σταδiου προσδιορισμού των επιπτωσεων
Στο στάδιο αυτό αποσκοπείτε να εντοπισθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται να
επηρεαστούν από κάποιο τμήμα του Προγράμματος, μαζί με τις αιτίες της επίδρασης.
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Για τις ανάγκες του σταδίου αυτού, η μέθοδος διάγνωσης διαμορφώθηκε ως μια υβριδική
σύνθεση τμημάτων των μεθόδων που προτείνονται στα σημαντικά συγγράμματα του σχετικού
επιστημονικού πεδίου.1
Αφετηρία της σύνθεσης, αποτέλεσε η μέθοδος των κρίσιμων ερωτήσεων του Handbook on SEA
for Cohesion Policy 2007‐2013. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ομογενή υποσύνολα του
σχεδίου ή προγράμματος υποβάλλονται σε ένα «κόσκινο» (screen) ερωτήσεων ώστε να
εκτιμηθεί η πιθανότητα και η κατεύθυνση μεταβολής σε σχέση με έναν περιβαλλοντικό στόχο. Η
βασική διαφορά της μεθόδου που συγκροτήθηκε για την παρούσα μελέτη, είναι ότι στρέφει τις
κρίσιμες ερωτήσεις από τους περιβαλλοντικούς στόχους στις περιβαλλοντικές παραμέτρους.
Αυτή η επιλογή προωθεί σε σημαντικό την αναλυτικότητα της διάγνωσης, για τον εξής λόγο: ένας
περιβαλλοντικός στόχος εξαρτάται από έναν αριθμό περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στρέφοντας
τις κρίσιμες ερωτήσεις στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, μπορεί να διαπιστωθεί όχι μόνο εάν
το σχέδιο ή πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου, αλλά και ποιες
επιμέρους μεταβολές συνθέτουν τη συνολική συμβολή∙ έτσι, οι περαιτέρω εκτιμήσεις μπορούν
να εστιάσουν στους λεπτομερείς αιτιακούς παράγοντες των επιπτώσεων και να προτείνουν
κατάλληλα μέτρα.
Με βάση το συλλογισμό αυτό, για τη διάγνωση των περιβαλλοντικών μεταβολών που ενδέχεται
να συνοδεύουν το Πρόγραμμα, τα προτεινόμενα μέτρα και έργα, υποβάλλονται σε μια μακρά
σειρά ερωτημάτων του τύπου «ενδέχεται να επιφέρουν μεταβολές [στην περιβαλλοντική
παράμετρο x];», οπού το x αναφέρεται σε ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι
ερωτήσεις ομαδοποιούνται θεματικά
• στους δεκατρείς περιβαλλοντικούς παράγοντες κατάστασης του σημείου στ΄ του
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και του σημείου Ζ΄ της ΚΥΑ οικ.107017/2006 (ΦΕΚ
1225Β/5.9.2006), δηλαδή βιοποικιλότητα, πληθυσμός, υγεία των ανθρώπων, πανίδα, χλωρίδα,
έδαφος, ύδατα, αέρας, κλιματικοί παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, τοπίο
και σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων
• αλλά και σε παράγοντες που αφορούν κυρίως σε περιβαλλοντικές πιέσεις που δύναται να
μεταβληθούν εκτός χώρας, όπως οι διασυνοριακές πιέσεις.
Τα κριτήρια για να εκτιμηθεί εάν σε κάποια περιβαλλοντική παράμετρο αναμένονται ή όχι
μεταβολές επελέγησαν ώστε να αρμόζουν στο στρατηγικό χαρακτήρα της μελέτης αυτής, ως
εξής:
• Ως μεταβολές σε μια περιβαλλοντική παράμετρο νοούνται οι διαφοροποιήσεις που
αναμένονται στο επίπεδο αναφοράς της περιβαλλοντικής παραμέτρου, δηλαδή σε επίπεδο
χώρας ή σε μια περιοχή ευρύτερη από αυτή κάθε επιμέρους έργου. Συνεπώς, επιπτώσεις
τοπικού χαρακτήρα, στην άμεση περιοχή γύρω από κάθε μελλοντικό έργο ή δραστηριότητα

1. Greening Regional Development Programmes Network, Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February
2006, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση www.environment‐agency.gov.uk/grdp.
Scottish Executive, Strategic Environmental Assessment Tool Kit, September 2006.
Jones C., Baker M., Carter J., Jay S., Short M., Wood C., Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning:
An International Evaluation, Earthscan Publications Ltd, 2005, ISBN 1844071103.
Therivel, R., Strategic Environmental Assessment in Action, Earthscan Publications Ltd, 2004, ISBN 1844070425.
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του Προγράμματος, δεν θεωρούνται ως μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα. Παράλληλα,
συνεκτιμάται το γεγονός ότι αυτές οι τοπικού χαρακτήρα μεταβολές μπορούν να προληφθούν
ή να αντιμετωπισθούν επαρκώς στα επόμενα στάδια σχεδιασμού, μέσω της διαδικασίας
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και η επιταγή της
Οδηγίας 2001/42, αλλά και της ΚΥΑ οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006) για αποφυγή
επικαλύψεων των διαδικασιών περιβαλλοντικής εκτίμησης. Ανακεφαλαιώνοντας, οι
μεταβολές τοπικού χαρακτήρα επαφίενται προς εκτίμηση και πρόληψη για τα επόμενα
στάδια, αυτά των ΕΠΟ, και δεν αναγνωρίζονται ως μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα που θα
πρέπει να προληφθούν στο τρέχον επίπεδο του σχεδιασμού.
• Ως αναμενόμενες μεταβολές θεωρούνται όχι μόνο πρωτογενείς αλλαγές που συνδέονται απ’
ευθείας με την εφαρμογή μιας ομάδας μέτρων ή έργων του Προγράμματος, αλλά και
διαφοροποιήσεις που είναι πιθανόν να προκληθούν δευτερογενώς, αρκεί να διαπερνούν το
φίλτρο του πρώτου κριτηρίου.
• Τέλος, τα δύο παραπάνω κριτήρια διάγνωσης χρησιμοποιούνται και για τις διασυνοριακές
επιπτώσεις. Ειδικότερα, εάν μια μεταβολή θεωρείται πιθανή σε στρατηγικό επίπεδο,
εξετάζεται κατά πόσο η επίπτωση αυτή ενδέχεται να επεκτείνεται και έξω από τα σύνορα της
χώρας.
Το εργαλείο που δημιουργείται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, είναι ένας πίνακας
σαρανταπέντε (45) κρίσιμων ερωτήσεων, σε δεκατέσσερα θεματικά πεδία. Στον πίνακα αυτό,
ζητείται να εκτιμηθεί το εάν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές, στρατηγικού επιπέδου, στην
περιβαλλοντική παράμετρο x. Η δομή των ερωτήσεων είναι τέτοια ώστε να δέχονται απαντήσεις
ναι/όχι, ενώ η τεκμηρίωση των απαντήσεων πραγματοποιείται με τυποποιημένο τρόπο. Κατά τη
συγκρότηση του πίνακα κρίσιμων ερωτήσεων, έγινε κατανοητό ότι οι αρνητικές απαντήσεις,
δηλαδή οι εκτιμήσεις μη‐μεταβολής της περιβαλλοντικής παραμέτρου x, μπορούσαν να
τυποποιηθούν σε συγκεκριμένο αριθμό αιτιολογικών τεκμηριώσεων, ενώ για τις θετικές,
αρκούσε μια ένδειξη της κατεύθυνσης, δηλαδή εάν η μεταβολή θα είναι θετική ή αρνητική. Και
τούτο διότι, στα επόμενα στάδια, οι θετικές απαντήσεις, δηλαδή οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών
μεταβολών, θα τύχουν λεπτομερούς ανάλυσης.
Η μορφή και το περιεχόμενο του εργαλείου των κρίσιμων ερωτήσεων, φαίνεται στην ενότητα
ακολούθως.
Πίνακας 10‐1: Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι επιπτώσεις του
προτεινόμενου Προγράμματος
α/α

Ερώτηση

Απάντηση

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o τη συνολική έκταση περιοχών που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα
1.1
Προστατευόμενων Περιοχών;
1.

o την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την
αποκατάσταση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων;
1.3 o τις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας;
1.2

2.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τον πληθυσμό, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
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o παράγοντες που επηρεάζουν τα κοινωνικοοικονομικά
2.1
χαρακτηριστικά της περιοχής (απασχόληση, εισόδημα, παραγωγικές
δραστηριότητες);
o παράγοντες που επηρεάζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της
περιοχής (προσβασιμότητας στις περιοχές υπαίθρου κ.ά);
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την υγεία των ανθρώπων,
3.
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

2.2

3.1 o την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε κίνδυνο;
o την ποιότητα ζωής μέσω της διαφοροποίησης της έκθεσης σε
3.2
ρυπαντικά φορτία (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος);
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την πανίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με
4.1
μόνιμη παρουσία;
4.

4.2

o τον αριθμό, τον πληθυσμό ή του βιοτόπους σημαντικών ειδών με μη
μόνιμη παρουσία (μεταναστευτικά είδη κ.λπ.);

4.3 o το συνολικό αριθμό των ειδών;
4.4

o τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων (συνθήκες σταυλισμού,
διαθεσιμότητα νερού);

5.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την χλωρίδα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:

5.1 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των απειλούμενων ειδών;
5.2 o τον αριθμό ή την εξάπλωση των ενδημικών ειδών;
5.3 o το συνολικό αριθμό ειδών χλωρίδας;
5.4 o το ρυθμό ετήσιας μέσης μεταβολής στη δασοκάλυψη;
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το έδαφος, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o την ποιοτική σύσταση του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
6.1
ρύπανσης από στερεά απόβλητα;
6.

o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
ρύπανσης από υγρά απόβλητα;
o την ποιότητα σύστασης του εδάφους μέσω ρύθμισης των επιπέδων
6.3
ρύπανσης λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων (χρήση ζιζανιοκτόνων,
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, κ.λπ.);
6.4 o την ικανότητα αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος;
6.2

7
7.1

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα ύδατα, επηρεάζοντας με
ουσιαστικό τρόπο:
o την κατανάλωση και τα αποθέματα νερού, λόγω μεταβολής στην
τομεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία;

o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
επιπέδων ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων;
o την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω των
7.3
επιπέδων ρύπανσης των υπόγειων υδάτων συμπεριλαμβανομένης
και της υφαλμύρινσης;
7.2

7.4 o την οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών σωμάτων;
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8.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει την ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας
με ουσιαστικό τρόπο:

8.1

o τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων στο υφιστάμενο ατμοσφαιρικό
περιβάλλον (PM, O3, SO2, NO2 κ.λπ.);

8.2 o τη συνολική κατανάλωση ενέργειας ;
8.3 o το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ;
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τους κλιματικούς παράγοντες,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
o το σύνολο των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (από
9.1
μηρυκαστικά, απορρόφηση από τη δασοκομία κ.ά.);
9.

9.2

o την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων (πλημμύρες,
διαθεσιμότητα νερού κά.);

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:
10.1 o το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακίνητης περιουσίας;
10.

10.2 o την υφιστάμενη αξία ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιών;
11.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει τη πολιτιστική κληρονομιά,
επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο:

11.1 o μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς;
11.2 o την προώθηση και αγορά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων;
Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να μεταβάλει το τοπίο, επηρεάζοντας με ουσιαστικό
12.
τρόπο:
12.1 o το ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων;
12.2 o την αντιληπτικότητα περιοχών με φυσικό κάλλος;
12.3 o την αντιληπτικότητα περιοχών με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;
12.4 o τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη;
12.5 o την διατήρηση της ποικιλομορφίας του αγροτικού τοπίου;
Η υλοποίηση του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει μεταβολές στις διατροπικές
πιέσεις προς το περιβάλλον, επηρεάζοντας με ουσιαστικό τρόπο
13.1 o την διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων;
13.

13.2 o την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων;
13.3

o την εξασφάλιση ενέργειας από τις πρακτικές διαχείρισης των
αποβλήτων;

13.4 o την αποδοτικότητα των πόρων;
13.5

o το επίπεδο καινοτομίας στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και
τροφίμων στις αγροτικές περιοχές;

13.6 o το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα της αγροτικής πολιτικής;
14.

Η υλοποίηση του Προγράμματος πρόκειται να συνοδεύεται από επιπτώσεις εκτός της περιοχής
μελέτης όπως:

14.1 o διασυνοριακές επιπτώσεις;
Για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα στη στήλη της αιτιολόγησης ισχύουν τα εξής:
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Η αιτιολόγηση των απαντήσεων κωδικοποιείται ως εξής:
ΟΧΙ‐1: Α: Δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές. Οι εξεταζόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν τη
δυνατότητα να μεταβάλλουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο.
ΟΧΙ 2: Β: Η περιβαλλοντική παράμετρος προστατεύεται με αυστηρό πάγιο ρυθμιστικό πλαίσιο.
Συνεπώς, η αυτονόητη συμμόρφωση του Προγράμματος με το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει
ενδεχόμενες μεταβολές.
ΟΧΙ‐3: Γ: Δεν αναμένονται μεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Ενδεχόμενες επιπτώσεις θα είναι
τοπικού χαρακτήρα και χωρίς διαθεματική έκταση, με δυνατότητα πλήρους αντιμετώπισης
σε μεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κάθε έργου.
ΝΑΙ : +

Είναι πιθανή μεταβολή προς τη θετική κατεύθυνση.

ΝΑΙ : ‐

Είναι πιθανή μεταβολή προς την αρνητική κατεύθυνση.

Συνοψίζοντας, στο στάδιο αυτό, του προσδιορισμού των επιπτώσεων, επιχειρείται μια διαλογή,
με λεπτομερή κριτήρια στρατηγικού επιπέδου, ώστε το επόμενο στάδιο να εστιάσει μόνο σε
ουσιαστικές μεταβολές που αναμένονται σε επίπεδο χώρας ή περιοχής με σημαντική έκταση. Με
τον τρόπο αυτό, στο επόμενο στάδιο, του χαρακτηρισμού, περνούν μόνο οι περιβαλλοντικοί
παράγοντες που είναι πιθανόν να επηρεαστούν, μαζί με τις αιτίες που τους επηρεάζουν.

10.1.2 Μεθοδολογία του σταδίου χαρακτηρισμού των επιπτώσεων
Για τις επιπτώσεις που εισέρχονται στο στάδιο αυτό, προσδιορίζονται οκτώ ιδιότητες, οι εξής:
1. η κατεύθυνση της επίπτωσης, δηλαδή εάν πρόκειται για θετική ή αρνητική μεταβολή,
2. η έκταση της επίπτωσης, δηλαδή η εκτιμώμενη γεωγραφική της εξάπλωση,
3. η ένταση της επίπτωσης με όρους τάξης μεγέθους, δηλαδή εάν πρόκειται για μικρής, μέσης ή
μεγάλης έντασης μεταβολή,
4. ο μηχανισμός εμφάνισης, δηλαδή εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή επίπτωση,
5. ο χρονικός ορίζοντας της μεταβολής, δηλαδή εάν πρόκειται για βραχυ‐, μεσο‐ ή
μακροπρόθεσμη αλλαγή,
6. η συσσώρευση ή/και η συνέργεια που η υπό χαρακτηρισμό μεταβολή μπορεί να
παρουσιάσει είτε με άλλες επιπτώσεις του Προγράμματος είτε με άλλα περιβαλλοντικά
προβλήματα της περιοχής,
7. η δυνατότητα πρόληψης και
8. η δυνατότητα εκ των υστέρων αντιμετώπισης.
Ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων αυτών για κάθε επίπτωση, πραγματοποιείται λαμβάνοντας
υπόψη αφ’ ενός την κατάσταση της επηρεαζόμενης περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χώρα και
αφ’ ετέρου τους αιτιακούς παράγοντες που προκαλούν την επίπτωση, βάσει των σχετικών
χαρακτηριστικών του Προγράμματος.
Αφού ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των συνολικά οκτώ χαρακτηριστικών για κάθε μεταβολή
που εκτιμήθηκε ως πιθανή, δημιουργείται ένας συνοπτικός, αλλά ιδιαίτερα χρήσιμος, πίνακας
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των επιπτώσεων. Εκεί μπορούν εύκολα να διαχωριστούν οι θετικές επιδράσεις από τις αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι τελευταίες, καθώς και οι θετικές επιδράσεις που έχουν
περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, οδηγούνται στο τρίτο στάδιο, ώστε να αξιολογηθεί η
αναγκαιότητα και η δυνατότητα λήψης μέτρων.

10.1.3 Μεθοδολογία του σταδίου αξιολόγησης των επιπτώσεων
Ο σκοπός του σταδίου αυτού είναι να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά κάθε επίπτωσης ώστε αφ’
ενός να διαπιστωθεί εάν η ένταση, η έκταση, η δυνατότητα πρόληψης, η αντιστάθμιση ή μη από
άλλες επιπτώσεις και οι άλλες ιδιότητες της επίπτωσης επιτρέπουν τη λήψη μέτρων και αφ’
ετέρου, σε καταφατική περίπτωση, να εντοπισθεί το είδος των μέτρων που προσφέρεται
περισσότερο για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών.
Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της αναγκαιότητας ή μη για λήψη μέτρων στο παρόν επίπεδο
εκπόνησης του προγράμματος εκπορεύεται τόσο από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και την ΚΥΑ με α.π.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/28.8.2006 όσο και από τη φύση και τη διαδοχή των σταδίων
σχεδιασμού. Το κριτήριο αυτό είναι:
«Θα πρέπει να ληφθούν ενεργητικά μέτρα στο τρέχον, πρώιμο επίπεδο σχεδιασμού, ή η
επίπτωση μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά σε επόμενα ωριμότερα στάδια
σχεδιασμού;»
Η αιτιολόγηση της προσέγγισης αυτής έχει ως εξής:
•

Στο τρέχον, στρατηγικό στάδιο σχεδιασμού, τα χαρακτηριστικά των έργων και των
δράσεων είναι γνωστά μόνο σε αδρό βαθμό, ενώ σε επόμενα στάδια θα
συγκεκριμενοποιηθούν περισσότερο. Για το λόγο αυτό, τα ωριμότερα εκείνα στάδια είναι
προσφορότερα για λήψη λεπτομερών μέτρων και την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς τους.

•

Η διαδικασία για τη λήψη μέτρων ανά έργο ή δράση είναι γνωστή και καθιερωμένη:
πρόκειται για τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) που καθορίζεται
στους Νόμους 1650/1986, 3010/2002, 4014/2011, καθώς και και στις κατ’ επιταγίν αυτών
ΚΥΑ. Συνεπώς, για τα ζητήματα που μπορούν αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν κατά
την ΕΠO, το στάδιο εκείνο είναι προσφορότερο.

•

Παράλληλα, στο τρέχον στάδιο σχεδιασμού θα πρέπει να εξεταστούν τα οργανωμένα
σύνολα έργων ως προς το σφαιρικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δηλαδή ως προς τις
συνολικές αλλαγές που θα επέλθουν από την υλοποίησή τους. Η υπερβολική προσήλωση
στην αντιμετώπιση ανά έργο ή δράση, ενδέχεται να υποβαθμίσει τη δυνατότητα σφαιρικής
εκτίμησης.

•

Τέλος, λαμβάνεται υπόψη η φύση της επίπτωσης, καθώς και αυτή των ενδεχόμενων
μέτρων. Εάν τα μέτρα εκφεύγουν από το επίπεδο του έργου, τότε η αντιμετώπιση της
επίπτωσης πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στρατηγικό επίπεδο

Για την ομαλή και αξιόπιστη εφαρμογή του κριτηρίου που διατυπώθηκε πιο πάνω, εξετάζονται
μια σειρά από ιδιότητες της περιβαλλοντικής μεταβολής:
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1.

Η μεταβολή προέρχεται από ένα ή από περισσότερα έργα/δράσεις; Αν οι αιτίες
εντοπίζονται σε ένα μόνο έργο, το γεγονός αυτό είναι ένας καλός δείκτης για την
παραπομπή της αντιμετώπισης στη διαδικασία ΕΠΟ του συγκεκριμένου έργου. Αντίθετα,
εάν η μεταβολή προέρχεται από συνδυασμό έργων και δράσεων, τότε στο τρέχον στάδιο
απαιτούνται ενέργειες συντονισμού και μέτρα για τη συνολική αντιμετώπιση της
επίπτωσης.

2.

Η χωρική εξάπλωση της μεταβολής περιορίζεται στην περιοχή επίδρασης ενός ή
περισσότερων έργων; Αν η απάντηση είναι καταφατική, η αντιμετώπιση στη διαδικασία
ΕΠΟ είναι μάλλον προσφορότερη. Αν όμως η εξάπλωση της μεταβολής είναι ευρύτερη της
περιοχής επίδρασης των έργων ή δράσεων το τρέχον, στρατηγικό επίπεδο είναι το
προσφορότερο για την αντιμετώπιση.

10.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Τόσο η Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και η ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, απαιτούν την
παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου ή
προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και αντιμετώπισης.
Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
• επιπτώσεις που έχουν υποστεί εκτίμηση και για τις οποίες έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα με
την έγκριση του Προγράμματος, για τις επιπτώσεις αυτές η παρακολούθηση οφείλει να
καταγράφει τη διατήρησή τους ή μη εντός του πλαισίου που προβλέπεται στη μελέτη
εκτίμησης.
• επιπτώσεις που έχουν διαφύγει της εκτίμησης, γι’ αυτές απαιτείται ο έγκαιρος εντοπισμός
τους και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπισή τους.
Το σύστημα παρακολούθησης που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να καλύπτει και τις δύο παραπάνω
κατηγορίες επιπτώσεων. Για το λόγο αυτό, η παρακολούθηση οφείλει να είναι σφαιρικού
χαρακτήρα.
Ένα πρώτο ζήτημα που χρήζει ανάλυσης είναι το ποιοι δείκτες θα πρέπει να
παρακολουθούνται. Το φάσμα δυνατοτήτων ξεκινά από το ένα άκρο, την παρακολούθηση
αδιακρίτως όλων των δεικτών της παρούσας μελέτης ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η
παρακολούθηση ελάχιστων σε αριθμό αλλά αντιπροσωπευτικών δεικτών. H επιλογή, μέσα σε
αυτό το φάσμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της
εκτίμησης των επιπτώσεων, αναφορικά με το ποιες περιβαλλοντικές παράμετροι αναμένεται να
επιδεινωθούν, ποιες αναμένεται να βελτιωθούν και τέλος ποιες αναμένεται να μείνουν
ανεπηρέαστες από την υλοποίηση του Προγράμματος (οι τελευταίες δεν σημαίνει ότι θα μείνουν
αμετάβλητες∙ απλώς, μέσα στους παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξή τους δεν
περιλαμβάνονται επιρροές του προγράμματος). Προφανώς, οι περιβαλλοντικές συνιστώσες στις
οποίες αναμένονται πιέσεις από την εφαρμογή εντός σχεδίου ή προγράμματος θα πρέπει να
παρακολουθούνται κατά προτεραιότητα, ενώ οι ουδέτερες και οι βελτιούμενες δεν είναι
απαραίτητο να παρακολουθούνται λεπτομερώς.
Η μέθοδος της παρακολούθησης, δηλαδή τα «εργαλεία» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την καταγραφή και επεξεργασία των μεταβολών στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, αποτελούν
το επόμενο προς ανάλυση ζήτημα. Εδώ, το φάσμα δυνατοτήτων ξεκινά από μελέτες βάσης, με
αποκλειστικό σκοπό την καταγραφή της κατάστασης σε ένα ή περισσότερα περιβαλλοντικά
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θέματα, και φθάνει έως την εξαγωγή έμμεσων συμπερασμάτων, μέσω της ανάλυσης
υφιστάμενων καταγραφών και αποτυπωμένων τάσεων, χωρίς την πραγματοποίηση απευθείας
μετρήσεων. Το κριτήριο για να εντοπισθεί η βέλτιστη μέθοδος εντός του φάσματος αυτού, είναι
οι δυνατότητες των διαδικασιών υλοποίησης του σχεδίου ή προγράμματος, ιδίως δε αυτές που
σχετίζονται με την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, δηλαδή με τους κύριους παράγοντες
γένεσης περιβαλλοντικών πιέσεων.2 Τα περισσότερα εξ αυτών των έργων και δραστηριοτήτων
του Προγράμματος, θα χρειαστεί, στην πρώιμη φάση του σχεδιασμού τους να υποβληθούν στη
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η εκπόνηση Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ΜΠΕ αποτελεί ένα αναλυτικό εργαλείο εκτίμησης των
επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, οπότε περιλαμβάνει δυο από τα βασικά στοιχεία που
απαιτεί η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών μεταβολών του Προγράμματος: την καταγραφή
της κατάστασης του περιβάλλοντος τη χρονική «στιγμή» πριν από το έργο και την εκτίμηση των
επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον αυτό. Συνεπώς διαφαίνεται ότι η
αξιοποίηση των ΜΠΕ των έργων και δραστηριοτήτων του Προγράμματος για τους σκοπούς της
παρακολούθησης των επιπτώσεων του Προγράμματος θα πρέπει να είναι ουσιαστική.
Ένα τρίτο ζήτημα που χρήζει ανάλυσης είναι η χρονική οργάνωση της παρακολούθησης, δηλαδή
η βέλτιστη επιλογή μεταξύ μιας υπερλεπτομερούς, π.χ. τριμηνιαίας περιόδου παρακολούθησης
και μιας αδρομερούς, συγκεντρωτικής περιόδου π.χ. τριετίας. Για την επιλογή της περιόδου, θα
πρέπει κατ’ αρχήν να ληφθεί υπόψη ο επταετής χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του
προγράμματος, αλλά και το ενδεχόμενο παράτασής, το οποίο είναι βάσιμο σύμφωνα με την
εμπειρία των τεσσάρων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. Παράλληλα, θα πρέπει να
συνυπολογιστεί ότι, οι περισσότερες επιπτώσεις του προγράμματος δεν πρόκειται να
εμφανισθούν άμεσα, αλλά μετά από μια περίοδο «επώασης», η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται
από λίγους μήνες έως λίγα έτη. Συνεπώς, η παρακολούθηση των επιπτώσεων δεν θα πρέπει να
λειτουργεί με χαρακτήρα κατεπείγουσας καταγραφής. Αντίθετα, πολύ σημαντικότερη είναι η
αποτύπωση της πλήρους έντασης των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών, μετά τoν
κύκλο γένεσής τους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συνεκτιμώντας και τη διαφορετική βαρύτητα
που θα πρέπει να αποδίδεται στις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζονται δυσμενώς
από το πρόγραμμα, σε σχέση με αυτές που παραμένουν ανεπηρέαστες ή βελτιώνονται,
διαφαίνεται ότι η βέλτιστη χρονική οργάνωση της παρακολούθησης είναι:
• μια πλήρης έκθεση ανά διετία, με αναφορά στις μεταβολές όλων των περιβαλλοντικών
παραμέτρων που εξετάσθηκαν στην παρούσα μελέτη ή και άλλων που να επαυξάνουν τη
σφαιρικότητα,
• μια συγκεντρωτική έκθεση, στο στάδιο που έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του 80% του
προγράμματος, με αναφορά στις μεταβολές κρίσιμων δεικτών που συνδέονται με εκείνες τις
περιβαλλοντικές συνιστώσες που εκτιμήθηκε ότι θα επηρεαστούν δυσμενώς, ώστε να

2.
Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία 2001/42/ΕΚ εστιάζει μόνο σε εκείνα τα σχέδια και προγράμματα που θέτουν το
πλαίσιο αδειών για μελλοντικά έργα και δραστηριότητες, του είδους εκείνου που απαιτεί περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Τόσο στα ερμηνευτικά κείμενα που εκδόθηκαν για την υποβοήθηση της εναρμόνισης του δικαίου των
κρατών – μελών, όσο και ειδικότερα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006, η εστίαση αυτή τηρείται.
Συνεπώς, σχέδια και προγράμματα που θέτουν πλαίσια πολιτικής ή «άυλων» δράσεων, θεωρείται ότι δεν
συνοδεύονται από συγκεκριμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην πράξη, αναγνωρίζεται ότι οι όποιες μεταβολές
πρόκειται να επέλθουν στο περιβάλλον μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε στα μετέπειτα στάδια εφαρμογής των
πολιτικών είτε όταν οι «άυλες» δράσεις αρχίζουν να έχουν απτό αποτέλεσμα στο περιβάλλον.
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υπάρχει περιθώριο ανάληψης διορθωτικών μέτρων, εάν τα αποτελέσματα της έκθεσης αυτής
καταδείξουν ως αναγκαίο το ενδεχόμενο αυτό.
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11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την
περίοδο 2014‐2020, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αναμένονται πιέσεις σε δύο περιβαλλοντικές
συνιστώσες: στη βιοποικιλότητα και στο τοπίο. Στις συνιστώσες αυτές, οι επιδράσεις του
προγράμματος αποτελούνται από συνδυασμό θετικών και αρνητικών συνεισφορών, οπότε τα
μέτρα που προτάθηκαν στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών πλευρών1. Οι υπόλοιπες
περιβαλλοντικές συνιστώσες είτε παραμένουν ανεπηρέαστες από το πρόγραμμα είτε
βελτιώνονται. Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης εστιάζονται στην εκ των προτέρων
αποτροπή των επιπτώσεων, συμμορφούμενα πλήρως με την αρχή της πρόληψης, και στοχεύουν
κυρίως στην πρόληψη των αιτίων της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής επιδείνωσης, παρά στα
αποτελέσματα, δηλαδή τις επιπτώσεις καθαυτές. Η αναδρομή στα αίτια των επιπτώσεων
ανέδειξε ότι το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΑΑ για την οικολογική
βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την ανάληψη μέριμνας
προς δύο κατευθύνσεις, τις εξής:
1.

για την προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου

2.

για τη μετατροπή σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 και
αποδοτικής χρήσης των πόρων

Παράλληλα, οι ανάγκες παρακολούθησης των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον,
αναλύθηκαν υπό το πρίσμα των πιο πάνω διαπιστώσεων, συνεκτιμώντας ότι οι εκτιμήσεις για
ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με ελάχιστη διάρκεια επτά ετών, αναπόφευκτα περιέχουν κάποιο
βαθμό αβεβαιότητας. Οι προτάσεις για την παρακολούθηση διαμορφώνουν ένα σπονδυλωτό
σχήμα που αποτελείται από την διετή αποτύπωση αντιπροσωπευτικών δεικτών για τις
περιβαλλοντικές συνιστώσες που επηρεάζονται από την υλοποίηση του ΠΑΑ, και μια
συγκεντρωτική, αναλυτική έκθεση αποτίμησης των επιπτώσεων του προγράμματος, στο στάδιο
κατά το οποίο συμπληρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης, ώστε να παραμένει
περιθώριο ανάληψης διορθωτικών δράσεων, εάν διαφανεί τέτοια ανάγκη.
Συμπυκνώνοντας τα πορίσματα για τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης και παρακολούθησης των
επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον, στην κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του
προγράμματος προτείνεται να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διατάξεις:
Προτάσεις για το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014‐2020

Α.
Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, πραγματοποιούνται μέτρα με τις κατευθύνσεις:

1

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η ορθή εφαρμογή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.3937/2011)
μέσω του οποίου αντικείμενο προστασίας είναι τα σημαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
άγρια είδη και τα είδη συγγενή των καλλιεργούμενων ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και άλλων
ομάδων οργανισμών. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που έχουν
ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων όπως αλσύλλια, παραδοσιακές
καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, ξερολιθιές αναβαθμίδες. Επιπλέον είναι γνωστό ότι η διαφοροποίηση της παραγωγής, τοπικών
φυτών, μυκήτων ή αυτοχθόνων κτηνοτροφικών ειδών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τους παραγωγούς και αναμένεται ότι θα
υιοθετηθεί.

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 11‐2

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

1.

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου απαιτούνται
ιδίως τα εξής:
• Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και εκπόνηση ειδικής
μελέτης για τον καθορισμό ενός νομικού πλαισίου μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται
τα αποτελέσματα στην βιοποικιλότητα, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της
γεωργικής πολιτικής έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στην Ε.Ε.
• Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την αύξηση
της οργανικής ύλης του. Λεπτομερής αξιολόγηση των επιλέξιμων δαπανών του ΠΑΑ που
κατευθύνονται προς ενίσχυση της ποιότητας του εδάφους, υπό το πρίσμα της αειφορικής
αγροτικής ανάπτυξης. Δαπάνες με χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης στο συνολικό μίγμα των δράσεων που σκοπεύουν να ενισχύσουν θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αρκετά χαμηλότερη προτεραιότητα από κονδύλια που προορίζονται για
την ενίσχυση δράσεων με περιβαλλοντικά συμβατότερα αποτελέσματα.
• Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου,
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από τη χρήση λιπασμάτων. Ενθαρρυντικό είναι
το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, καταγράφεται μείωση συγκεντρώσεων νιτρικών κατά
43,2% στα επιφανειακά και 37,1% στα υπόγεια ύδατα της χώρας για τη δεύτερη
προγραμματική περίοδο (2007‐2010) σε σχέση με την πρώτη (2000‐2006). Η αύξηση των
εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση καταδεικνύει την
ανάγκη για συνέχιση των προγραμμάτων και δράσεων που προωθούν πρακτικές
ορθολογικής χρήση των λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών.
• Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής, η οποία θα καλύπτει τις πολλαπλές
ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα συμβάλλει σε μια
πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των δασών. Δεν υπάρχει
ακόμη συστηματική καταγραφή της ποικιλότητας των φυσικών αγροτικών, λιβαδικών και
δασικών τοπίων. Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μία μείωση στο
συνολικό ύψος των καμένων εκτάσεων, όχι όμως και στον αριθμό των περιστατικών. Και οι
δύο τιμές είναι σημαντικές να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μέτρων και
προγραμμάτων για την προστασία και διαχείριση των δασών καθώς, η δυνατότητα
ανάκαμψης των οικοσυστημάτων εξαρτάται και από τη συχνότητα εμφάνισης των
πυρκαγιών.
• Ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων εκτάσεων σε μέτρα με περιβαλλοντικό αντίκτυπο με
απώτερο στόχο την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος από τη γεωργική
δραστηριότητα και τη διαφύλαξη της αειφορίας των παραγωγικών πόρων, και την επίτευξη
των στόχων του πρώτου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, οι
δράσεις που θα ενταχθούν στο ΠΑΑ συνιστάται να μην επικαλύπτουν δράσεις που
προνοούνται από το «πρασίνισμα» του πρώτου πυλώνα, να είναι όντως επωφελείς για το
περιβάλλον και ειδικότερα για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημικών υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα και να είναι ελκυστικές για τους γεωργούς
να ενταχθούν.

2.

Για τη μετατροπή της αγροτικής πολιτικής σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία
χαμηλών επιπέδων CO2 και αποδοτικής χρήσης των πόρων, απαιτούνται ιδίως τα εξής:
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• Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια και
καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου έως το 2050, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση
της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Για την αποφυγή πιθανών αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις πρέπει να
υποβάλλονται σε εξέταση «κλιματικής συμβατότητας» (climate proofing), όπου αυτό
κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει συσχέτιση.
• Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Μείωση των συνολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της
διατροφής. Διευκόλυνση της προμήθειας και της χρήσης υποπροϊόντων, αποβλήτων,
υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός τροφίμων για τους σκοπούς της βιο‐
οικονομίας, π.χ. επενδύσεις σε γεωργικές εκμ/σεις ή πλησίον τους για επεξεργασία
βιομάζας. Ενσωμάτωση κατάλληλων μέτρων χρήσης βιοδιασπώμενων προϊόντων, εφόσον
παρατηρείται μια αναδυόμενη τάση που αφορά την εντονότερη χρήση ανανεώσιμων
αγροτικών πόρων στη βιομηχανία, όπως τα αγροτικά υλικά, τα βιοπλασικά ή τα βιοχημικά
υλικά.
Β.
Για την παρακολούθηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης στο περιβάλλον, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
1.

Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω ενός σπονδυλωτού σχήματος που αποτελείται
από, διετείς εκθέσεις σχετικά με κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους που εκτιμήθηκε
ότι θα επηρεαστούν και μια συγκεντρωτική συγκριτική ανάλυση του συνόλου των
περιβαλλοντικών μεταβολών στη φάση εκείνη που έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος
της υλοποίησης του ΠΑΑ.

2.

Στις διετείς εκθέσεις αποτυπώνονται οι επιπτώσεις του ΠΑΑ, διαμέσου των ακόλουθων
εικοσιεννέα δεικτών
2.1.

Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις
διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας (%)

2.2.

Ποσοστό γεωργικής γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη
της βιοποικιλότητας (%)

2.3.

Ποσοστό των περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας που έγιναν επεμβάσεις βάσει του
ΠΑΑ (%)

2.4.

Ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ
για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον
εκσυγχρονισμό ή/και για νέους γεωργούς (%)

2.5.

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (πλήθος)

2.6.

Ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης και επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες /υποδομές (%)

2.7.

Ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων και γεωργικής γης που υπάγονται σε
συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και /ή τη διαχείριση
των υδάτων και του εδάφους (%)

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΚΕΦ. 11‐4

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

2.8.

Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI)

2.9.

Αριθμός Μονάδας Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) που εντάσσονται στο Μέτρο 14 (πλήθος)

2.10. Εκτάσεις που αναδασώνονται στο πλαίσιο του ΠΑΑ (εκτάρια)
2.11. Ποσοστό της γεωργικής γης και δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης
για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους (%)
2.12. Ποσοστό της γεωργικής γης και δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης
για τη πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (%)
2.13. Ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης
οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα
(%)
2.14. Ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (%)
2.15. Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτων (%)
2.16. Ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις για τη βελτίωση της
διαχείρισης των υδάτων (%)
2.17. Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη
μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (%)
2.18. Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (ΜWh)
2.19. Ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (%)
2.20. Μειωμένες εκπομπές μεθανίου (CH4 %κ.ό.) και υποξειδίου του αζώτου (N2O ppm)
(%)
2.21. Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (NH3 ppm) (%)
2.22. Ποσοστό αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης
(%)
2.23. Ποσοστό μεταβολής της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης (%)
2.24. Ποσοστό γεωργικής γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη
των τοπίων (%)
2.25. Αριθμός επενδύσεων στην διαχείριση αποβλήτων (πλήθος)
2.26. Αύξηση της αποδοτικότητας προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα
έργα του ΠΑΑ (% ως προς την κατανάλωση νερού/m2 καλλιέργειας)
2.27. Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη
μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (%)
2.28. Αριθμός έργων καινοτομίας στο περιβάλλον (πλήθος)
2.29. Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 και Π5 (εκ. ευρώ)

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014‐

ΚΕΦ. 11‐5

2020
ΣΤΑΔΙΟ:

3.

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Η συγκεντρωτική αποτίμηση των επιπτώσεων του ΠΑΑ στο περιβάλλον, πραγματοποιείται
διαμέσου μιας εκτενούς αποτύπωσης όλων των μεγεθών που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 8
της ΣΕΠΕ, στο χρονικό στάδιο που θα έχει υλοποιηθεί π.χ. το 80% του προγράμματος, ώστε
να υπάρχει περιθώριο μέτρων αντιστάθμισης ή αναστροφής, εάν κάτι τέτοιο αποδειχθεί
αναγκαίο. Το περιεχόμενο της σχετικής μελέτης θα πρέπει να περιλαμβάνει τη διαπίστωση
των συγκριτικών μεταβολών που θα έχουν επέλθει στο χρόνο εκπόνησής της, σε σχέση με
τη σημερινή κατάσταση του περιβάλλοντος και τη σύνδεση των μεταβολών που θα
διαπιστωθούν με τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ που θα έχουν ολοκληρωθεί.

Γ.
Για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης
των ενδεχόμενων επιπτώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο περιβάλλον,
λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες της ΣΕΠΕ που συνοδεύει την κανονιστική πράξη
περιβαλλοντικής έγκρισης του προγράμματος.
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12 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΠΕ
Οι συνήθεις δυσκολίες κατά τη φάση εκπόνησης Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ανακύπτουν για την εξασφάλιση επικαιροποιημένων στοιχείων που είναι
απαραίτητα για τη διεξοδική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ανθρωπογενούς και
φυσικού περιβάλλοντος, και αφετέρου για την εξασφάλιση ενός Προσχεδίου του Προγράμματος
που είναι απαραίτητο για την διεξοδική εξέταση (εκτίμηση‐ χαρακτηρισμός‐αξιολόγηση) των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Προγράμματος στο περιβάλλον, καθ΄όσον γίνεται παράλληλη
εκπόνηση της ετοιμασίας του Προγράμματος και της ΣΕΠΕ.
Στην προκείμενη περίπτωση, οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίσθηκαν ομαλώς λόγω:
¬ της γνώσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για το χρονικό ορίζοντα 2020 και των
Κατευθυντήριων γραμμών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της περιόδου 2014‐2020 για
τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
¬ της υιοθέτησης μιας μεθοδολογίας υβριδικού τύπου, η οποία έχει ήδη εφαρμοσθεί σε
αρκετές μελέτες Τομεακών και Εθνικών Προγραμμάτων από την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο 2007‐2013 και περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 10 της
παρούσας.
Από τα ανωτέρω αναφερόμενα καθιστάτε σαφές, ότι η ομάδα μελέτης, δεν αντιμετώπισε
ιδιαίτερα προβλήματα κατά την φάση εκπόνησης της παρούσας μελέτης, πέραν του στενού
χρονικoύ ορίζοντα που τίθεται για την υποβολή του Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (17η
Ιουλίου του 2014), και την εκ παραλλήλου διαμόρφωση αυτού.
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Για την ορθή εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος στα περιβαλλοντικά θέματα
απαιτούνται τα εξής:
α) Μελέτες:
• Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης να βασιστούν στην Εθνική Στρατηγική για τη
βιοποικιλότητα η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πολιτικής αποδοχής και αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του 2014. Ενδεικτικά ορισμένες βασικές μελέτες και έρευνες, όπως η
ολοκλήρωση του εδαφολογικού χάρτη της χώρας και η κατάρτιση μιας αντίστοιχης βάσης
δεδομένων, καθώς και η ενίσχυση για τη βιοποικιλότητας του εδάφους συμπεριλαμβάνονται
στις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα. Παράλληλα, έχει
προωθηθεί και υλοποιείται η επεξεργασία ενός πλαισίου δράσεων προτεραιότητας (PAF) η
εκπόνηση του οποίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των δράσεων που αφορούν τη
βιοποικιλότητα κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.
• Σε ότι αφορά τις δασικές πυρκαγιές σημαντικό ρόλο στον τομέα έχει η Ειδική Γραμματεία
Δασών του ΥΠΕΚΑ, η οποία έχει συμβάλει στη σύνταξη Αντιπυρικών Σχεδίων Πρόληψης
Δασικών Πυρκαγιών με παράλληλη εκπόνηση χαρτών απειλής εκδήλωσης πυρκαγιών. Η
Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β΄ 1108/2010) και η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων έχει δρομολογήσει την υλοποίηση εφαρμογής της με την κατάρτιση
Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών
Κινδύνων Πλημμύρας. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Καταπολέμηση της ερημοποίησης με στόχο την αντιμετώπιση της σφράγισης ‐ διάβρωσης του
εδάφους και της ερημοποίησης θα πρέπει συνδυαστεί με την εθνική στρατηγική για την
αγροτική ανάπτυξη.
• Μέσω, της σχετικής νομοθεσίας για τα νερά και της θεσμοθέτησης των Σχεδίων Διαχείρισης
των Λεκανών Απορροής Ποταμών επιδιώκεται να ισχυροποιηθούν οι μηχανισμοί
παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας (χημικής, βιολογικής και οικολογικής) των
υδάτων με άμεσο αποτέλεσμα την μέτρηση και εντοπισμό των πηγών ρύπανσης και
επακόλουθα τον καθορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μέτρων αποκατάστασης.
• Τέλος, απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης πολιτικής γης, είναι τα
ολοκληρωμένα κτηματολόγια, τα χωροταξικά σχέδια χρήσεων γης οι δασικοί χάρτες και οι
εδαφολογικοί χάρτες καθώς και λεπτομερείς μελέτες εκτιμήσεις των πιθανών επιπτώσεων
των γεωργικών, δασοπονικών αλλά και άλλων πρακτικών χρήσης βιολογικών πόρων σε
περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας για την Ελλάδα.
β) Έρευνες:
• Να εντοπισθούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε αγροδασικά συστήματα υψηλής
φυσικής αξίας και στις κύριες εδαφοκλιματικές περιοχές της χώρας
• Να περιγραφούν και να εξηγηθούν οι βασικές εισροές, εκροές και ροές των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων.
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To κεφάλαιο αυτό είναι υπό διαμόρφωση και θα συμπληρωθεί με πληροφορίες σχετικές με:
• του εταίρους που συμμετείχαν στη διαβούλευση
• τα τυχόν πρακτικά των διαβουλεύσεων
μετά την διεξαγωγή της διαβούλευσης, προκειμένου να παρουσιασθεί ο τρόπος ενσωμάτωσης
των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης της ΣΕΠΕ στο ΠΑΑ 2014‐2020.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
• ΥΠΑΑΤ, Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, «Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014‐2020»‐ 1ο Προσχέδιο , 2014
• Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014‐2020, Σχέδιο, 2014
• ΠΑΣΕΓΕΣ, Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014‐2020, «Προϋποθέσεις ενεργοποιήσεις νέων
δικαιωμάτων», Έκτακτη έκδοση 2014
• ΠΑΣΕΓΕΣ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 «Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων
Κατανομής Άμεσων Ενισχύσεων», 2014
• ΠΑΣΕΓΕΣ, Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Γεωργίας στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, 2014
• ΠΑΣΕΓΕΣ, Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα, 2014
• ΥΠΕΚΑ, «Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα», 2014
• The Scottish Government, Proposals for Scotland Rural Development Programme 2014‐2020 –
Strategic Environmental Assessment – Environment Report, January 2014
• Institute for European Environmental Policy, High Nature Value farming throughout EU‐27 and
its financial support under the CAP March 2014
• Department of Agriculture, Food and the Marine, Strategic Environmental Assessment of the
Draft Development Programme for Ireland, May 2014
• Department for Environment Food & Rural Affairs, Strategic Environmental Assessment of the
Draft Rural Development Programme in England ‐Environmental Report, June 2014
• G. Pe’er, L.V. Dicks,P, Visconti, R.Arlettaz, A. Baldi κ.ά. Supplementary Materials for EU
agricultural reform fails on Biodiversity & ΕU agricultural reform fails on biodiversity. Science
vol 344. Issue 6188, 2014
• ENVIROPLAN A.E., Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία,
2014
• ENVIROPLAN A.E., Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• ENVIROPLAN A.E.,Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,
2013
• WWF Ελλάς, Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014‐2020, Προτάσεις του WWF
Ελλάς, 2013
• Welsh Government, Strategic Environmental Assessment: Environmental Report, 2014‐2020
Rural Development Plan, March 2013
• European Commission «Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic
Environmental Assessment», 2013
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• Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας
εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014‐2020, 2012
• ΥΠΕΚΑ, «Εθνική Απογραφή Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου», 2012
• ΥΠΕΚΑ «Ιστορικό και χαρακτηριστικά του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα», 2012,
διαθέσιμο
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=sAQ4jrOlk%2bo%3d&tabid=432&language=el‐
GR
• Doorn, Anne van, Berien Elbersen, Implementation of High Nature Value farmland in agri‐
environmental policies: What can be learned from other EU member states?, 2012.
• WWF Ελλάς, Ενίσχυση της Προστασίας της Φύσης, «Πρόταση του WWF Ελλάς για ένα
συνεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», Κείμενο
για διάλογο, 2011
• Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, «Οι
Περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην
Ελλάδα», 2011
• Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, «Η οικονομική
αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία και τα γεωργικά εδάφη»,
2011
• Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, «Η Επίδραση της
Κλιματικής Μεταβολής στη Γεωργία», 2011
• ΥΠΕΚΑ, Ειδική Γραμ.Δασών «Απολογισμός Δραστηριοτήτων Δασικών Υπηρεσιών 2011»
• Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, Τελική έκθεση για το έργο «Μελέτη υπολογισμού των
δεικτών βάσης του ΠΑΑ 2007‐2013 που αφορούν τη μέτρηση φυτοφαρμάκων και νιτρικών σε
επιφανειακά και υπόγεια νερά»,2011
• Ευρωπαϊκές Κοινότητες, «Αειφόρες γεωργία και διατήρηση της ποιότητας των εδαφών»,
Διαδικασίες υποβάθμισης του εδάφους ‐ Ενημερωτική δελτίο αρ.3, Μάιος 2009
• Ευρωπαϊκές Κοινότητες, «Αειφόρες γεωργία και διατήρηση της ποιότητας των εδαφών»,
Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα ‐ Ενημερωτική δελτίο αρ.9, Μάιος 2009
• ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ «Μαζί για την υγεία: Στρατηγική Προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008 –
2013»
• ENVIROPLAN A.E., Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013,
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης /ΕΥΔΕΠ, 2008
• Hellenic Ornithological Society (HOS)/BirdLife partner in Greece, Dimalexis T., Markopoulou D.,
Kourakli P., Manolopoulos A., Vitaliotou M.,Chouvardas D., Identification of High Nature Value
agricultural and forestry land, 2008
• Planning AE – Δ. Αργυρόπουλος, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, 2007 διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=3e8e6111374e9e31
• ENVIROPLAN A.E., Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
σύμφωνα με το Ν. 2742/99, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007
• ENVIROPLAN A.E., Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
Προγραμματική Περίοδο 2007‐2013, Κυπριακή Δημοκρατία, 2006
• Yale Center for Environmental Law and Policy, University of Yale and Center for International
Earth Science Information Network, Columbia University, Pilot 2006 Environmental
Performance Index, in collaboration with World Economic Forum and Joint Research Centre,
European Commission
• Yale Center for Environmental Law and Policy, University of Yale and Center for International
Earth Science Information Network, Columbia University, 2005 Environmental Sustainability
Index, in collaboration with World Economic Forum and Joint Research Centre, European
Commission
• European Commission, DG Environment, (prepared by ERM), Handbook on Environmental
Assessment on Regional Development Plans and EU Structural Funds Programmes, 1998.
• European Commission, DG Environment, A Study to develop and implement an overall strategy
for EIA‐SEA Research in the EU, 1997
• European Commission, DG Environment, Case studies on SEA, 1997.
• Sadler, B. and Verheem, R., Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future
Directions, Report No. 53, Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, The
Hague, The Netherlands, 1996.
• University of Manchester EIA Centre, EIA Leaflet Series 13: Strategic Environmental
Assessment, 1995
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2020
ΣΤΑΔΙΟ:

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
1.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΟΣ

Ο Γεώργιος Λώλος, είναι Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος, με M.Sc. Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (GIS και
Decision Support Systems). Είναι μέτοχος, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος του Δ.Σ. και νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας ENVIROPLAN A.E.
Ο κ. Λώλος Γεώργιος, είναι κάτοχος πτυχίου μελετών τάξης Γ κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) και
τάξης Γ κατηγορίας 23 (Γεωργικές μελέτες). Έχει εξαιρετικά πλούσια εμπειρία σε όλο το φάσμα έργων
Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος και άριστη γνώση στην εκπόνηση περιβαλλοντικών και
γεωργικών μελετών. Διαθέτει πλήθος επιστημονικών ανακοινώσεων και έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση
ερευνητικών προγραμμάτων. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για διάφορα έργα ή προγράμματα. Διαθέτει 24 έτη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για
αναπτυξιακά και τεχνικά έργα (Τεχνικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ), Μελέτες Κόστους Οφέλους, Αιτήσεις για Χρηματοδότηση, καθώς και Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου για την κατασκευή και λειτουργία αναπτυξιακών και τεχνικών έργων).
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία σε παρόμοιας φύσης
αντικείμενο με την παρούσα σύμβαση είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
"Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή", Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• Εμπειρογνωμοσύνη Δημιουργίας Συστήματος Γεωργικών Συμβούλων,
• Μελέτη Αξιολόγησης Τεχνολογιών Εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια του ερευνητικού
προγράμματος RES‐Integration
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ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Ο κ. Λώλος Θεοφάνης, είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, μέτοχος και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας
ENVIROPLAN A.E. διαθέτει πτυχίο μελετών τάξης Β’ κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) και τάξης Γ
κατηγορίας 15 (Βιομηχανικές μελέτες). Έχει εξαιρετικά πλούσια εμπειρία σε όλο το φάσμα εκπόνησης
μελετών και διαχείρισης έργων Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος. Διαθέτει πολύ μεγάλη
εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για διάφορα έργα ή προγράμματα.
Διαθέτει 24 έτη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για αναπτυξιακά και τεχνικά έργα (Τεχνικές μελέτες,
τεύχη δημοπράτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ), Μελέτες Κόστους Οφέλους,
Αιτήσεις για Χρηματοδότηση, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την κατασκευή και λειτουργία
αναπτυξιακών και τεχνικών έργων).
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία σε παρόμοιας φύσης
αντικείμενο με την παρούσα σύμβαση είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
"Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή", Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ

Ο κ. Τσομπανίδης Χρήστος, είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, μέτοχος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
της εταιρείας ENVIROPLAN A.E. διαθέτει πτυχίο μελετών τάξης Γ’ κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές
μελέτες) και τάξης Γ κατηγορίας 18 (Χημικοτεχνικές μελέτες). Έχει εξαιρετικά πλούσια εμπειρία σε όλο το
φάσμα εκπόνησης μελετών και διαχείρισης έργων για την Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.
Διαθέτει 24 έτη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για αναπτυξιακά και τεχνικά έργα (Τεχνικές μελέτες,
τεύχη δημοπράτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ), Μελέτες Κόστους Οφέλους,
Αιτήσεις για Χρηματοδότηση, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την κατασκευή και λειτουργία
αναπτυξιακών και τεχνικών έργων).
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία σε παρόμοιας φύσης
αντικείμενο με την παρούσα σύμβαση είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
"Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή", Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ – ΜΑΝΟΥ

Η κ. Πασχάλη Μάνου Κωνσταντία, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, μέτοχος και μέλος του Δ.Σ.
της εταιρείας ENVIROPLAN A.E. διαθέτει πτυχίο μελετών τάξης Γ’ κατηγορίας 10 (Συγκοινωνιακές μελέτες)
και τάξης Γ κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες). Έχει εξαιρετικά πλούσια εμπειρία σε όλο το φάσμα
εκπόνησης μελετών και διαχείρισης έργων για την Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος. Διαθέτει 44
έτη γενική εμπειρία και πάνω από 20 σε θέματα έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Διαθέτει πολύ
μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για αναπτυξιακά και τεχνικά έργα (Τεχνικές μελέτες, τεύχη
δημοπράτησης, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ και ΜΠΕ), Μελέτες Κόστους Οφέλους,
Αιτήσεις για Χρηματοδότηση, καθώς και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την κατασκευή και λειτουργία
αναπτυξιακών και τεχνικών έργων).
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία σε παρόμοιας φύσης
αντικείμενο με την παρούσα σύμβαση είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
"Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή", Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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5.

Ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ) – 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΙΚΑΙΡΕ

Η κα Κικάϊρε Σπυριδούλα είναι Περιβαλλοντολόγος του Παν. Αιγαίου και διαθέτει 12 έτη επαγγελματικής
εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Αποτελεί στέλεχος της εταιρείας ENVIROPLAN A.E. και
απασχολείται στο τομέα εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάφορα έργα και κυρίως
για έργα διαχείρισης περιβάλλοντος. Διαθέτει εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και σε Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες περιοχών που χρήζουν ειδικής προστασίας καθώς
επίσης και σε ειδικά περιβαλλοντικά θέματα όπως ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος κ.α. Ενδεικτικά
πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
"Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή", Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ, 2013
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
6.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Ο κος Φραγκάκης Παναγιώτης είναι Περιβαλλοντολόγος με εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαφόρων έργων και σε θέματα Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Επίσης
διαθέτει εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/και μελετών /εμπειρογνωμοσυνών για έργα διαχείρισης περιβάλλοντος.
Είναι εγγεγραμμένος δικαστικός εμπειρογνώμων σε δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον,
εγγεγραμμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και Πειραιώς.
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
"Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή", Κυπριακής Δημοκρατίας, 2013
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος
Ανάπτυξη της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
7.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΧΑΛΙΚΙΑ

Η κα Χαλικιά Άρτεμις είναι γεωλόγος με μεγάλη εμπειρία σε μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος και
υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. Είναι κάτοχος πτυχίου μελετών κατηγορίας 20Α (Γεωλογικές μελέτες) και
21Α (Γεωτεχνικές μελέτες) και αποτελεί στέλεχος της εταιρείας ENVIROPLAN A.E. Διαθέτει πολύ μεγάλη
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων,
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από σχέδια και έργα διαχείρισης αποβλήτων).
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία σε παρόμοιας φύσης
αντικείμενο με την παρούσα σύμβαση είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
8.

ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η Βλαχαντώνη Ευαγγελία, Γεωλόγος. είναι μόνιμη συνεργάτης της εταιρείας ENVIROPLAN A.E.
Η κ. Βλαχαντώνη Ευαγγελία είναι Γεωλόγος με πολυετή εμπειρία σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
διαφόρων έργων. Επίσης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Έχει εκπονήσει πλήθος μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα αγροτικής
ανάπτυξης, έργα ύδρευσης, έργα άρδευσης, συγκοινωνιακά έργα, υδραυλικά έργα κ.α. καθώς επίσης και
γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες για έργα διαχείρισης περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία είναι τα εξής: 1)
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 3) Παροχή Υπηρεσιών για Αξιολόγηση της Πορείας Υλοποίησης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση,
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή".
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Στρατηγική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της περιόδου 2014‐2020, Κυπριακή Δημοκρατία, 2014
MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.
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9. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο κος Γραμματικός Βασίλειος είναι Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με μεγάλη εμπειρία σε τοπογραφικές
μελέτες διαφόρων έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα
πληροφοριών (GIS). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία Διαθέτει εμπειρία επίσης και θέματα σχεδιασμού έργων
ΧΥΤΑ. Είναι στέλεχος της εταιρείας ENVIROPLAN A.E. και είναι υπεύθυνος σε θέματα χαρτογραφίας και GIS
καθώς και τοπογραφικών μελετών.
Ενδεικτικά πρόσφατα έργα από τα οποία προκύπτει η επαγγελματική του εμπειρία είναι τα εξής:
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αειφόρος
Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Προγραμματική Περίοδο
2007‐2013, 2006
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με το Ν. 2742/99, 2007
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής
Μακεδονίας ‐ Θράκης της Προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013, 2008
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, 2009
• Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Τοπικού Σχεδίου για την περιοχή Νότια της Λευκωσίας, 2012
• Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας,ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ, 2013

MΕΛΕΤΗΤΗΣ: ENVIROPLAN A.E.

