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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Περιβαλλοντική έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

2023-2027.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) «Εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2001/42/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί με τις KYA υπ’ αρ. 40238/2017 (Β΄ 3759) και 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β΄ 1923).

2. Το με α.π. 238/23.05.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διεθνών Σχέσεων, με το οποίο υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

(ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/52056/3626/24.05.2022).

3. Το από 9.6.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και 

Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62618/4319/17.06.2022 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, στο οποίο 

αναφέρθηκε η διαδικτυακή ανάρτηση της ΣΜΠΕ 
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(http://www.agrotikianaptixi.gr/el/keimeno-synimmena-paa/diavoyleyseis) και στο πλαίσιο 

του άρθρου 7 της ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, ζητήθηκε:

4.1. Από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Αρχή Σχεδιασμού, να 

δημοσιοποιήσει στο κοινό την έναρξη της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ και να δώσει στο 

ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του.

4.2. Από τα Περιφερειακά Συμβούλια να διατυπώσουν τη γνώμη τους επί του 

περιεχομένου της ΣΜΠΕ και να θέσουν στη διάθεση του κοινού, όποτε ζητηθεί, τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου ΣΜΠΕ.

4.3. Από τις ακόλουθες Δημόσιες Αρχές να διατυπώσουν τη γνώμη τους επί του 

περιεχομένου της ΣΜΠΕ:

4.3.1. Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.3.2. Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4.3.3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΣΣ ΚΓΠ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.

4.3.4. Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

4.3.5. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 

Περιοχών - Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας-Αττικής, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.3.6. Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 

Περιοχών - Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.3.7. Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.3.8. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.3.9. Διεύθυνση Προστασίας Δασών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

4.3.10. Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.

4.3.11. Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.3.12. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.3.13. Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, του Υπουργείου 

Τουρισμού.
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4.3.14. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4.3.15. Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

4.3.16. Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.

4.3.17. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4.3.18. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4.3.19. Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.

4.3.20. Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.

4.3.21. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

4.3.22. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4.3.23. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4.3.24. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου.

4.3.25. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4.3.26. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4.3.27. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4.3.28. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4.3.29. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Αττικής.

4.3.30. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4.3.31. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

4.3.32. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4.3.33. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Κρήτης.

5. Το με α.π. 288991/23.06.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων 

και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το οποίο διαβιβάζεται 

το υπ’ αρ. 4 ανωτέρω έγγραφο σε όλες τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων της ΓΔΑΜΤΕ, προς διατύπωση απόψεων επί της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ.ΔΙΠΑ/65032/4502/24.06.2022).

6. Το με α.π. 288991/30.06.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Δυτικής Ελλάδας, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση για την υλοποίηση των 

δράσεων και έργων του Σχεδίου, με την προϋπόθεση να μην θιγούν μνημεία αρμοδιότητάς 

της (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/67811/4665/01.07.2022).

7. Το με α.π. 363/30.06.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο διαβιβάζονται τα 
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αποδεικτικά διενέργειας της δημοσιοποίησης της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ.ΔΙΠΑ/68429/4697/04.07.2022).

8. Το με α.π. 1043/11.07.2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δασών, με το οποίο 

διαβιβάζεται το υπ’ αρ. 4 ανωτέρω έγγραφο στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών, προς 

διατύπωση απόψεων επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ.ΔΙΠΑ/71875/4905/11.07.2022).

9. Το με α.π. 671625/13.07.2022 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής, με συνημμένη την υπ’ αρ. 103/22 (ΑΔΑ: 682ΨΩΛΩ-ΨΝΩ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72998/4974/13.07.2022).

10. Το με α.π. 288991/18.07.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων 

και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θετική υπό όρους 

γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74972/5087/19.07.2022).

11. Το με α.π. 52328/04.08.2022 έγγραφο διαβίβασης, της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, με συνημμένη την ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που αφορά στη δημοσίευση της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81975/5568/05.08.2022).

12. Την υπ’ αρ. 6ο/15.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΤΞΣ7Λ9-ΤΜΑ) Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, με θετική γνωμοδότηση επί της 

ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82520/5613/08.08.2022).

13. Το με α.π. 181979/05.08.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, με συνημμένη την υπ’ αρ. 113/2022 (ΑΔΑ: 69ΦΣ7ΛΗ-12Ν) απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με θετική υπό όρους γνωμοδότηση επί της 

ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/82445/5603/08.08.2022).

14. Το με α.π. 790959/17.08.2022 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Αττικής, με συνημμένη την υπ’ αρ. 121/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ2ΠΩΚΠ-ΟΑ9) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων, με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/84441/5796/17.08.2022).

15. Το με α.π. 347198/07.09.2022 έγγραφο διαβίβασης, της Γραμματείας Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνημμένη την υπ’ αρ. 251/18/31-08-2022 (ΑΔΑ: 

69ΦΣ7ΛΗ-12Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με θετική γνωμοδότη 

επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90046/6155/07.09.2022).

16. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/62619/26.09.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Τμήμα Θεσσαλονίκης) του ΥΠΕΝ, με 

θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97449/6614/26.09.2022).
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α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την περιβαλλοντική έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, 

βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της 

δημόσιας διαβούλευσης, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα 

πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίησή του, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού, 

καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις ως άνω 

ενέργειες.

Α. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου

Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027 συμπληρώνει το νέο αναπτυξιακό 

πλαίσιο της Χώρας, για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό 

τομέα. Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των τομέων της γεωργίας και των 

τροφίμων, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Οι κύριοι γενικοί στόχοι του Σχεδίου είναι: 

1. Προώθηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού 

τομέα που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια. 

2. Ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίμα και συμβολή στην 

επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης.

3. Ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και αντιμετώπιση των 

κοινωνικών ζητημάτων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω γενικών στόχων προστέθηκαν ειδικοί στόχοι, σε συμφωνία με τους 

στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι οποίοι 

συμπληρώνονται από τον στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα της καινοτομίας και 

ψηφιοποίησης στη γεωργία. Οι ειδικοί στόχοι είναι:

1. Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την 

ένωση για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

2. Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την ψηφιοποίηση, την 

τεχνολογία.

3. Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

4. Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και 

στη βιώσιμη ενέργεια.

5. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών 

πόρων.

6. Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.



Σελίδα 6 από 11

7. Προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές.

8. Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της ανάπτυξης στις αγροτικές 

περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.

9. Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

αναφορικά με τα τρόφιμα και την υγεία – απαίτηση για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα 

τρόφιμα, απόβλητα τροφίμων, καλή μεταχείριση ζώων.    

Β. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο σχέδιο από την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και 

διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου

Β.Ι. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο σχέδιο από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης

Η διάρθρωση και το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, 

όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ δεν χρειάζεται να υποστούν διαφοροποιήσεις πριν την 

έγκρισή του, διότι το σχέδιο ενσωματώνει επαρκώς την περιβαλλοντική διάσταση.

Β.ΙΙ. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος 

που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του Σχεδίου

Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος, η έγκριση 

του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027 θα πρέπει να συνοδεύεται από 

τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις που ακολουθούν.

1. Η ολοκληρωμένη μέριμνα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει οριζόντια απαίτηση κατά τις 

διαδικασίες υλοποίησης του Σχεδίου. Για το σκοπό αυτό, η Αρχή Σχεδιασμού, στο πλαίσιο 

του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του Σχεδίου, οφείλει να διασφαλίζει ότι οι 

δράσεις του θα χαρακτηρίζονται από επαρκή περιβαλλοντική συμβατότητα. Δομικά 

στοιχεία της διαδικασίας αυτής μπορούν να αποτελέσουν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 

τα εξής:

1.1. Αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε 

δράσης του Σχεδίου, έχουν ληφθεί υπόψη:
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1.1.1. Οι περιφερειακές και εθνικές δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή, τόσο σε 

ότι αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και στην 

προσαρμογή στις μεταβολές που συντελέστηκαν ή επέρχονται, όπως τα 

παραπάνω αποτυπώνονται στα σχετικά εθνικά ή περιφερειακά σχέδια.

1.1.2. Ο ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική 

ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες 

διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία 

του περιβάλλοντος» (Α΄ 105) και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα (Β΄ 4893/2019), όπως εκάστοτε ισχύει.

1.1.3. Ο ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα 

πλαστικά προϊόντα και  την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 

ρυθμίσεις» (Α΄ 129) και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(Β΄ 185/2020), όπως εκάστοτε ισχύει.

1.1.4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (Β΄ 182/2021).

1.1.5. Η εθνική στρατηγική και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη 

βιοποικιλότητα.

1.1.6. Το σύστημα χωρικού σχεδιασμού (ν. 4759/2020 όπως ισχύει) και τα σχέδια 

που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του.

1.1.7. Οι κατευθύνσεις και απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών 

Απορροής Ποταμών και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των 

Υδατικών Διαμερισμάτων των περιοχών παρέμβασης του Σχεδίου.

1.1.8. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

1.2. Απαίτηση ένταξης στο σχεδιασμό των δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, συστήματος διασφάλισης ότι ο σχεδιασμός, η 

υλοποίηση και η λειτουργία των έργων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των 

δράσεων του σχεδίου, θα χαρακτηρίζονται εξαρχής από:

1.2.1. Ανταπόκριση στην αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (άρθρο 9§4 του 

Κανονισμού 2021/1060 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ταμεία 

της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027), η οποία αναφέρεται στην αποφυγή 

σημαντικών επιβαρύνσεων σε έξι περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 

στόχους (αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική 
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αλλαγή, αειφορική χρήση και προστασία υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, 

κυκλική οικονομία, αποτροπή και έλεγχος ρύπανσης, προστασία και 

αποκατάσταση βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων), όπου αυτό 

απαιτείται από το ενωσιακό δίκαιο.

1.2.2. Εκπλήρωση των απαιτήσεων ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική 

αλλαγή (climate proofing of infrastructure), όπως αυτές προκύπτουν από τα 

θεσμικά, τεχνικά και καθοδηγητικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1.2.3. Συμμόρφωση στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θα θέτει το εκάστοτε 

πάγιο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο του περιβάλλοντος και οι περιβαλλοντικοί 

όροι του κάθε έργου.

1.2.4. Δυνατότητα και ετοιμότητα εξέλιξης προς τις απαιτήσεις που δημιουργεί η 

πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

1.2.5. Αποφυγή συσσωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιοχές 

αυξημένης πυκνότητας παρεμβάσεων.

2. Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση φυσικών 

πόρων, στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των επενδύσεων που θα 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, 

θα πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

2.1 Βελτιστοποίηση χωροθέτησης: οι υποδομές και επενδύσεις θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από κατάλληλες χωροθετήσεις των εγκαταστάσεών τους, κατά 

προτεραιότητα εντός οργανωμένων υποδοχέων ή εντός εκτάσεων με αυξημένη 

καταλληλότητα, ελαχιστοποιώντας την κατάληψη φυσικών ή ημιφυσικών εκτάσεων. 

Στα κριτήρια καταλληλότητας θα πρέπει να συμπεριληφθεί με αυξημένη βαρύτητα η 

αξιοποίηση ή/και αποκατάσταση διαταραγμένων εκτάσεων και υποβαθμισμένων 

εδαφών, ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα στις περιοχές εδαφών όπου 

παρατηρούνται φαινόμενα ερημοποίησης και διάβρωσης. 

Ειδική μέριμνα απαιτείται επίσης για τη διασφάλιση της γεωργικής γης υψηλής 

παραγωγικότητας που αξιοποιείται για την κάλυψη διατροφικών αναγκών.

2.2 Προστασία και αποκατάσταση φυσικών ενοτήτων και τοπίων και ενίσχυση των 

φυσικών στοιχείων στον ιστό πόλεων και οικισμών: Η μέριμνα για το τοπίο, η συνέχεια 

και συνοχή του φυσικού και οικιστικού χώρου θα πρέπει να αποτελέσουν ουσιώδες 

στοιχείο κάθε μορφής παρεμβάσεων στον περιαστικό αγροτικό χώρο.

2.3 Περιορισμός κινδύνων και οχλήσεων ως προς το φυσικό περιβάλλον: Οι υποδομές και 

επενδύσεις που ενισχύονται από το Σχέδιο θα πρέπει να ενσωματώνουν σχέδια 

περιορισμού και αντιμετώπισης κινδύνων ρύπανσης ή καταστροφής του φυσικού 

περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, αγροτικά οικοσυστήματα, θαλάσσιο περιβάλλον 

κ.ά.).
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2.4 Αποφυγή αλλοιώσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων: στο 

σχεδιασμό των υποδομών και επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την 

αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των μεταβολών στην ποσοτική και ποιοτική κατάσταση 

των υδάτων. Η υιοθέτηση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και παρεμβάσεων θα 

πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης γεωργικής 

προέλευσης και την αποδοτική και βιώσιμη χρήση του νερού. 

2.5 Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Η πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και προστασία ευαίσθητων 

θαλάσσιων ή παράκτιων σχηματισμών, θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση για την 

ενίσχυση από το Σχέδιο έργων ή επενδύσεων σε παράκτιες ή θαλάσσιες ζώνες.

2.6 Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής καινοτομίας: Στις παρεμβάσεις των αξόνων 

προτεραιότητας, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση τεχνολογιών και μεθόδων 

καινοτομίας με επωφελές πρόσημο για το περιβάλλον, ιδίως ως προς τις νέες, 

πράσινες μορφές ενέργειας, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αυτονομία, την 

κυκλική χρήση υλικών, ενέργειας και νερού, καθώς και την πληρέστερη ένταξη των 

έργων στο περιβάλλον της περιοχής υποδοχής.

2.7 Προστασία της βιοποικιλότητας: Η διαδικασία έγκρισης χρηματοδοτήσεων από το 

Σχέδιο θα πρέπει να ενσωματώνει κριτήρια προστασίας της βιοποικιλότητας και 

ανταπόκρισης των ενισχυόμενων επενδύσεων στους στόχους διατήρησης των 

προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, καθώς και έλεγχο συμβατότητας με τις 

προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης των επηρεαζόμενων περιοχών. Όσον αφορά 

στις επενδύσεις για δασοκομικές τεχνολογίες ή επεξεργασία, μετακίνηση και 

αξιοποίηση δασικών προϊόντων και υποπροϊόντων, θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

ευρωστία των δασικών οικοσυστημάτων.

2.8 Προστασία των εδαφών: Για την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους 

θα πρέπει οι υποδομές και επενδύσεις που ενισχύονται από το Σχέδιο να 

ενσωματώνουν μέτρα και πρακτικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην 

διατήρηση της ποιότητας του εδάφους. Η ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό 

ανάγλυφο, ιδίως μέσω μέριμνας για την όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση στη 

μορφολογία του εδάφους από τις μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας και το 

σχεδιασμό των κτηνοτροφικών μονάδων, θα πρέπει να αποτελέσει βασική 

προϋπόθεση για την προστασία των εδαφών, καθώς επίσης και η εφαρμογή 

προγραμμάτων και δράσεων για τη μείωση των συγκεντρώσεων αζώτου και 

φωσφόρου στο έδαφος. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προωθείται η χρήση γεωργικών εδαφών με τρόπους 

που είναι συμβατοί με την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου 

και των χαρακτηριστικών του, των φυσικών πόρων και της γενετικής ποικιλομορφίας.
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3 Για την προώθηση των αρχών βιωσιμότητας στην παραγωγή και κατανάλωση, θα πρέπει να 

επιλέγονται προς χρηματοδότηση δράσεις που (α) διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

για τις απαιτήσεις της βιωσιμότητας και κυκλικότητας των προϊόντων, (β) ενισχύουν την 

προστασία των καταναλωτών, και (γ) ενθαρρύνουν την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων για τη 

μείωση των αποβλήτων και την μεγιστοποίηση της αξίας προϊόντων πριν καταστούν 

απόβλητα. 

4 Τα κτίρια των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου, θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται, στο μέγιστο εφικτό βαθμό, στις αρχές της πράσινης δόμησης, της 

ελαχιστοποιημένης κατανάλωσης ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

5 Ενίσχυση της ασφάλειας ως προς την αποφυγή ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον 

ή/και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους: Στο σχεδιασμό των υποδομών και επενδύσεων του 

Σχεδίου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη ατυχημάτων που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς και μέτρα για τον 

περιορισμό και την αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

6 Η εφαρμογή των προτάσεων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

διατυπώνονται στην ενότητα 7.2 της ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τα παραπάνω.

Γ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του σχεδίου

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που θα καταγράφονται 

κατά την επιχειρησιακή παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου, με ευθύνη της Αρχής 

Σχεδιασμού.

2. Ως εκ τούτου, στον μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου θα πρέπει να 

ενταχθούν πρόνοιες συλλογής στοιχείων που να αφορούν:

2.1. Στην εφαρμογή των όρων που τέθηκαν στην ενότητα Β.ΙΙ παραπάνω.

2.2. Σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ή ενισχύθηκαν από το Σχέδιο. 

3. Η συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων θα πραγματοποιείται στην αρχή κάθε 

έτους από την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου και τα αποτελέσματα θα αποτυπώνονται σε 

έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η οποία θα δημοσιοποιείται με ανάρτησή της 

στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Σχεδιασμού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στο 

ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης.

4. Η εφαρμογή των προτάσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης που διατυπώνονται στην 

ενότητα 7.3 της ΣΜΠΕ καθίσταται υποχρεωτική, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τα 

παραπάνω.
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Δ. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής 

Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027.

Σε περίπτωση τροποποίησης του Σχεδίου, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ με α. π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (Β΄ 1225), όπως ισχύει.

Ε. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις

Η Αρχή Σχεδιασμού προβαίνει σε δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης για την ενημέρωση του 

κοινού, αναρτώντας την απόφαση στην επίσημη ιστοσελίδα της, εντός δέκα ημερών από την 

παραλαβή της (παρ. 11 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 

107017/2006, όπως ισχύει).

Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Στις πράξεις ή αποφάσεις έγκρισης του Σχεδίου πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα απόφαση.

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αναρτητέα Πράξη
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