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ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Για τη διατήρηση της  βιοποικιλότητας  και την προστασία  των σημαντικών  φυσικών οικοτόπων  και της  άγριας  χλωρίδας  και πανίδας,  θα πρέπει μέσω  του μηχανισμού 
διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, είτε με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων, είτε με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των αξιολογούμενων προς ένταξη πράξεων, να 
ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

1.1. Η διαδικασία  αξιολόγησης  και επιλογής  προτάσεων  για 
ένταξη στο ΠΑΑ, που αφορούν σε έργα ή δράσεις εντός 
περιοχών του δικτύου Natura 2000, θα πρέπει να λαμβάνει  
υπόψη τις  απαιτήσεις  της  νομοθεσίας  για την προστασία της 
βιοποικιλότητας  και το βαθμό  συσχέτισης  των αξιολογούμενων  

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την 
εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου και την σχετική Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών του Όρων, εξασφαλίζει κατά την υλοποίησή του 
την ύπαρξη των προβλεπόμενων στη σχετική περιβαλλοντική 
νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και την 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ 

ΌΧΙ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

1.2. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ των κριτηρίων 
αξιολόγησης των προτάσεων και ο βαθμός συσχέτισης των 
έργων ή δράσεων που θα ενισχυθούν με την Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιοποικιλότητα (φ.ε.κ. Β΄ 2383/8.8.2014).

βιοποικιλότητας  και το βαθμό  συσχέτισης  των αξιολογούμενων  
προτάσεων με τους  στόχους  διατήρησης  των 
προστατευόμενων  ειδών και οικοτόπων  κάθε περιοχής,   
ελέγχοντας   παράλληλα τη  συμβατότητα   με   τις   προβλέψεις 
των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης, όπου υφίστανται.

νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και την 
ανταπόκριση στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων 
ειδών και οικοτόπων, καθώς και τον έλεγχο της συμβατότητας με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης, όπου 
υφίστανται

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την 
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του
Όρων, είναι συμβατό με την Εθνική Στρατηγική για τη 
Βιοποικιλότητα (φ.ε.κ. Β΄ 2383/8.8.2014), όπου απαιτείται
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ΝΑΙ 

ΌΧΙ

1.3. Οι  επενδύσεις   για δασοκομικές  τεχνολογίες  ή  
επεξεργασία, μετακίνηση   και αξιοποίηση δασικών προϊόντων 
και υποπροϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν την ευρωστία των 
δασικών οικοσυστημάτων.

Το έργο, περιλαμβάνει επενδύσεις  δασοκομικές  τεχνολογίες  ή  
επεξεργασία, μετακίνηση   και αξιοποίηση δασικών προϊόντων 
και υποπροϊόντων και στην περίπτωση αυτή,  λαμβάνοντας 
υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την σχετική Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
διασφαλίζει την ευρωστία των δασικών οικοσυστημάτων, όπου ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

διασφαλίζει την ευρωστία των δασικών οικοσυστημάτων, όπου 
απαιτείται
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2. Για την προστασία  των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, θα πρέπει μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, είτε με τη 
θέσπιση ειδικών κριτηρίων, είτε με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των  αξιολογούμενων   προς   ένταξη  πράξεων,  να  ακολουθούνται οι   παρακάτω κατευθύνσεις:

Το έργο/δράση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

2.1. Ενθάρρυνση  προτάσεων για περιορισμό  της διάβρωσης  
του εδάφους  και την αύξηση της οργανικής του ύλης.

2.2. 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.

Το έργο/δράση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του 
και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του
Όρων, περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους και αυξάνει την 
οργανική του ύλη, όπου απαιτείται

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
εξασφαλίζει την 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, όπου απαιτείται

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ 
Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
εξασφαλίζει τη μείωση των συγκεντρώσεων αζώτου και 
φωσφόρου στο έδαφος, όπου απαιτείται

3.1. Ενθάρρυνση προτάσεων  που περιλαμβάνουν  πρακτικές  

2.3. Εφαρμογή  προγραμμάτων  και δράσεων για τη μείωση  των 
συγκεντρώσεων αζώτου και φωσφόρου στο έδαφος.

3. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση  νερού θα πρέπει, μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, να ακολουθούνται οι 
παρακάτω κατευθύνσεις:
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ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
εξασφαλίζει πρακτικές  μείωσης  κατανάλωσης νερού από 
πρωτογενείς υδατικούς πόρους ή/και μείωσης των υγρών 
αποβλήτων, όπου απαιτείται

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  

μείωσης  κατανάλωσης νερού από πρωτογενείς υδατικούς 
πόρους ή/και μείωσης των υγρών αποβλήτων.

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
εξασφαλίζει την  εφαρμογή  των βασικών και συμπληρωματικών  
μέτρων  που καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης  των Λεκανών 
Απορροής  Ποταμών  του οικείου κάθε φορά Υδατικού 
Διαμερίσματος, ιδίως σε ότι αφορά θέματα άρδευσης και 
περιορισμό της ρύπανσης από λιπάσματα και 
φυτοπροστατευτικές ουσίες, όπου απαιτείται

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
ενισχύει την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην 
κλιματική αλλαγή, όπου απαιτείται

3.2. Εφαρμογή  των βασικών και συμπληρωματικών  μέτρων  
που καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης  των Λεκανών 
Απορροής  Ποταμών  του οικείου κάθε φορά Υδατικού 
Διαμερίσματος, ιδίως σε ότι αφορά θέματα άρδευσης και 
περιορισμό της ρύπανσης από λιπάσματα και 
φυτοπροστατευτικές ουσίες.

3.3. Έμφαση   σε  πρωτοβουλίες   που  ενισχύουν την  
προσαρμογή   της   γεωργικής παραγωγής στην κλιματική 
αλλαγή.

4. Για την μείωση των αερίων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει μέσω του μηχανισμού  διαχείρισης  και υλοποίησης  του ΠΑΑ, να ακολουθούνται  οι παρακάτω 
κατευθύνσεις:

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
ενισχύει τα δασικά οικοσυστήματα, με αναδασώσεις και 
επέκταση της δασικής διαχείρισης καθώς και προστασία τους 
από πυρκαγιές, όπου απαιτείται

Το  έργο περιλαμβάνει έργα διαχείρισης αποβλήτων και στην 
περίπτωση, λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, από 
τα πρώτα στάδια λαμβάνει μέριμνα για ελαχιστοποίση των 

4.1. Ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων,  με  αναδασώσεις  
και επέκταση της δασικής διαχείρισης, καθώς και προστασία 
τους από πυρκαγιές.

4.2. Στα  έργα  διαχείρισης  αποβλήτων που  συνοδεύουν τις  
δράσεις που περιλαμβάνονται  στο ΠΑΑ, θα πρέπει από τα 
πρώτα στάδια σχεδιασμού  και αξιολόγησης  να λαμβάνεται  
μέριμνα  για ελαχιστοποίηση των εκπομπών  αερίων του 

κατευθύνσεις:
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ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

τα πρώτα στάδια λαμβάνει μέριμνα για ελαχιστοποίση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου απαιτείται

5. Για την προστασία  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  θα πρέπει μέσω  του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ και με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους  
των αξιολογούμενων  προς  ένταξη πράξεων,  να ακολουθούνται  οι παρακάτω κατευθύνσει<:

μέριμνα  για ελαχιστοποίηση των εκπομπών  αερίων του 
θερμοκηπίου.

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

Το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  ΜΠΕ  του  και  
την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, 
διασφαλίζει εκ των ποτέρων ότι δεν ενέχει κινδύνους για την 
υποβάθμιση θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπου απαιτείται

Ο σχεδιασμός του έργου,  λαμβάνοντας  υπόψη  την εγκεκριμένη  
ΜΠΕ  του  και  την  σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
του Όρων, επιδιώκει την ενσωμάτωση  τρόπων προβολής και 
ανάδειξης των ιστορικών  και πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής τους, όπου απαιτείται

5.1 Να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα του 
προγράμματος δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση 
θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

5.2 Ο σχεδιασμός  των έργων θα πρέπει να επιδιώκει την 
ενσωμάτωση  τρόπων προβολής και ανάδειξης των ιστορικών  
και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους.
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