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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

 

«Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-
2027» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  91 / 2022 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 
πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719) /17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       

 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Eπιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027» και 
έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια του θέματος  κα. Ρακήμπεη , υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροιοικονομίας  Π.Κ.Μ., η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 470865(1528)/07-10-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. η οποία έχει ως εξής: 
“ ΘΕΜΑ: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027». 
ΣΧΕΤ: 
 1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
2. Η υπ' αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-08-2016 Κ.Υ.Α (Α΄1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2001, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. ΚΥΑ οικ. 40238/28-09-17(ΦΕΚ 3759/Β). 
3. Η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 40238/2017 (Β’ 3759) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ "σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 
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4. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/62618/4319/17-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γ.Δ. Περιβαλλοντικής 
πολιτικής / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ) –Τμήμα Γ`. 
5. Το με α.π. 439692(413)/20-06-2022 (ΑΠ:448722(1430)/22-06-2022 Π&Υ.ΠΚΜ) έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας προς την Διεύθυνση μας με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027».  
6. Το με α.π. 448722(1430)/24-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις Δ/νσεις Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με σκοπό την υποβολή απόψεων – παρατηρήσεων επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ. 
7. Το με α.π. 482391(1582) /05-07-2022 έγγραφο του Τμ.Περ.&Υδρ. Πέλλας {Α.Π: 495159(1599)/08-07-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} με 
θέμα:« Απόψεις επί της ΣΜΠΕ του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027 
8. Το με α.π. 482478(1697)/06-07-2022 έγγραφο του Τμ.Περ.&Υδρ. Κιλκίς {Α.Π: 495154 (1598)/08-07-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} με 
θέμα: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-
2027». 
9. Το με α.π. 448722(1769)/01-08-2022 έγγραφο του Τμ.Περ.&Υδρ. Σερρών {Α.Π: 553823(1769)/01-08-2022 Π&Υ. ΠΚΜ} με 
θέμα: «Σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
(ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027». 
Το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) της χώρας για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 υπόκειται 
στη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, μιας απαραίτητης εκ των προτέρων διαδικασίας για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
στο αρχικό στάδιο λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αντιμετωπίζονται δυνητικά αντικρουόμενοι στόχοι 
και ενδεχόμενες σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Το βασικό αντικείμενο του ΣΣ ΚΓΠ 2023-2027 είναι η εφαρμογή της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη χώρα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τους ευρωπαίους γεωργούς και να διασφαλίσει την επισιτιστική 
ασφάλεια της Ένωσης και έναν ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό αγροτικό τομέα, εστιάζοντας στην οικονομική βιωσιμότητα, 
την ανθεκτικότητα και το εισόδημα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με βελτιωμένες περιβαλλοντικές και κλιματικές επιδόσεις, και 
στον ενισχυμένο κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών. Το ΣΣ ΚΓΠ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι η αρμόδια αρχή για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου. 
Το ΣΣ ΚΓΠ 2023-2027 συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 (εφεξής ΚΣΣ), με γενικό στόχο να 
βελτιώσει περαιτέρω τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και να συμβάλει στην 
επίτευξη τριών γενικών στόχων (άρθρο 5 του ΚΣΣ): 
(α) Προώθηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την 
επισιτιστική ασφάλεια 
(β) Ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και της δράσης για το κλίμα και συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
κλιματικών στόχων της Ένωσης 
(γ) Ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών και αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων Η επίτευξη 
των γενικών στόχων επιδιώκεται μέσω εννέα ειδικών στόχων (ΕΣ), που καλύπτουν και τις τρεις διαστάσεις (οικονομική, 
περιβαλλοντική και κοινωνική) της αειφορίας (άρθρο 6 του ΚΣΣ): 
Αυτοί οι στόχοι συμπληρώνονται από τον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της 
γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους. 
Οι ειδικοί στόχοι του ΣΣ ΚΓΠ είναι ήδη σε συμφωνία με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη (COM/2019/640), οι οποίοι αντανακλώνται στις συναφείς στρατηγικές της: τη Στρατηγική «από το Αγρόκτημα στο 
Πιάτο» (COM/2020/381), τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (COM/2020/380), το Σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 
(COM/2020/562) και το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (COM/2020/98), συμπεριλαμβανομένης της νέας 
στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (COM/2021/82), του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση 
(COM/2021/400), της στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος (COM(2021)699) και της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τα δάση 
(COM/2021/572), οι οποίες εξετάζουν ζητήματα σχετικά με τον γεωργικό τομέα και τις προκλήσεις της δημιουργίας βιώσιμων 
συστημάτων τροφίμων και αναγνωρίζουν τη σύνδεση μεταξύ υγιών ανθρώπων, υγιών κοινωνιών και υγιούς φύσης. 
Οι εννέα ειδικοί στόχοι ΕΣ του ΣΣ ΚΓΠ είναι οι εξής: 
 ΕΣ1: «Στήριξη του βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος και της ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την επικράτεια 
της ΕΕ για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας» 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν, αφενός, στη συνέχιση της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, συμβάλλοντας στη αειφορία 
των αγροτικών περιοχών αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία τους, αφετέρου στη βελτίωση της οικονομικής 
βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. 
 ΕΣ2: «Ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης 
μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση» 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και σταθερής παραγωγής πρώτης ύλης για τομείς που 
θεωρούνται σημαντικοί για το ελληνικό αγροδιατροφικό σύστημα, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας μέσω ιδιωτικών επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
ΕΣ3:«Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας» 
Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του αγρότη στην αλυσίδα αξίας, η οποία απορρέει από 
τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του κόστους και την ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής, καθώς και την 
πιστοποίηση, τη σήμανση, την τυποποίηση και την καθετοποίηση. Η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα ενθαρρύνεται για την 
αντιμετώπιση των νέων συνθηκών και προκλήσεων που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων. 
 ΕΣ4: «Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια». 
 ΕΣ5: «Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος 
και ο αέρας» 
ΕΣ6: «Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων 
και των τοπίων» 
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Οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι του ΣΣ ΚΓΠ αντανακλώνται στην περιβαλλοντική και κλιματική αρχιτεκτονική της, η 
οποία λειτουργεί υπό τις ακόλουθες συνιστώσες: 
- Την ενισχυμένη αιρεσιμότητα που θέτει τις βασικές προδιαγραφές για τους αγρότες που λαμβάνουν ενισχύσεις και που 
αποτελείται από τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) και τα πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής 
Κατάστασης (ΚΓΠΚ), με τη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων ΚΓΠΚ και την παράλληλη ενσωμάτωση ορισμένων υφιστάμενων 
απαιτήσεων «πρασινίσματος» της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
- Τις παρεμβάσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και στους δύο πυλώνες για την επίτευξη μιας συνεκτικής συνολικής 
προσέγγισης: τα εθελοντικά οικολογικά προγράμματα του Πυλώνα Ι και οι γεωργο-περιβαλλοντικές και σχετικές με το κλίμα 
παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ, οι οποίες βασίζονται σε βασικές βελτιώσεις που επιτυγχάνονται μέσω της αιρεσιμότητας και 
αποτελούν μια παλέτα πολλαπλών επιλογών, που ενδεικτικά αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία 
των εδαφικών και υδατικών πόρων, τη διάδοση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου· με συνολικό στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των αγροτών για την 
επίτευξη κλιματικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες. 
 ΕΣ7:«Προσέλκυση νέων αγροτών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές» Η δημογραφική 
ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω των παρεμβάσεων που στοχεύουν 
στην παροχή κινήτρων για την είσοδο των νέων στον πρωτογενή τομέα και την ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας, σε 
συνδυασμό με παρεμβάσεις για την εκπαίδευσή τους, την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, τη συμμετοχή τους σε 
συλλογικά σχήματα, τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λπ. 
ΕΣ8: «Προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας» 
Ο συγκεκριμένος στόχος θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της εφαρμογής τοπικών στρατηγικών (LEADER) που προάγουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αντιμετωπίζοντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν μια καινοτόμο προσέγγιση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ μέσω της εκ των κάτω προς τα επάνω 
προσέγγισης. Η φιλοσοφία σχεδιασμού και εφαρμογής διατηρείται μέσω της υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικής 
ανάπτυξης, αλλά και μέσω της ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών και των επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 
πληθυσμού. 
ΕΣ9:« Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απόβλητα τροφίμων, καθώς και για καλή 
μεταχείριση των ζώων». 
Οι παρεμβάσεις θα υποστηρίξουν την αύξηση των γεωργικών εκτάσεων όπου εφαρμόζεται βιολογική παραγωγή, τις αγρο-
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και τα οικολογικά προγράμματα που στοχεύουν στον περιορισμό της λίπανσης και των 
φυτοφαρμάκων, αλλά και με την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ευζωϊας των ζώων, την αναβάθμιση της βιο-
ασφάλειας και την ορθολογική χρήση/ περιορισμό των αντιβιοτικών. 
 Εγκάρσιος στόχος «Εκσυγχρονισμός του αγροτικού τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της 
ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της υιοθέτησή τους» 
Ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών θα διευκολυνθεί με τη συγκρότηση 
του Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS). Οι Γεωργικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά 
Δίκτυα της ΚΓΠ και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας θα συμβάλουν από κοινού στην ολοκληρωμένη προσέγγιση/στρατηγική 
για τον εκσυγχρονισμό, την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση της γνώσης στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσα από 
παρεμβάσεις στον τομέα της ψηφιοποίησης, η στρατηγική προσέγγιση θέτει τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
γεωργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εκμεταλλεύσεων. 
Οι εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν εξεταστεί για το στρατηγικό σχέδιο είναι η λύση της συνέχισης του υφιστάμενου 
προγράμματος (business-as-usual), η οποία προϋποθέτει ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 θα 
συνεχιστεί και στη νέα προγραμματική περίοδο έως το 2027 με βάση τις τρέχουσες προτεραιότητες και μέτρα, και η λύση του 
προτεινόμενου ΣΣ ΚΓΠ 2023-2027, το οποίο καταρτίζεται με βάση τον προσανατολισμό της νέας ΚΓΠ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115. Η μηδενική λύση, δηλαδή η μη υιοθέτηση του σχεδίου, δεν θεωρείται ρεαλιστική εναλλακτική 
δυνατότητα, δεδομένου ότι το ΣΣ ΚΓΠ καταρτίζεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ και δεν είναι εφικτό να μην εφαρμοστεί στη χώρα, αλλά 
χρησιμοποιείται ως βασικό σενάριο για τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 
Τονίζεται ότι το προτεινόμενο ΣΣ ΚΓΠ διασφαλίζει ότι οι διαπιστωμένες ανάγκες της χώρας ενσωματώνουν περιβαλλοντικές και 
κλιματικές στοχεύσεις σε συνοχή με τις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές, ενώ οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του σχεδίου θα 
συνδράμουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης και της χώρας και στη στήριξη των 
αγροτών για την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης σχετικών με το περιβάλλον και το κλίμα, την υλοποίηση επενδύσεων, την 
οικοδόμηση δυναμικού, την καινοτομία και τη συνεργασία. Συμπερασματικά, η προτεινόμενη λύση για το ΣΣ ΚΓΠ της 
προγραμματικής περιόδου 2023-2027 είναι η βέλτιστη εναλλακτική δυνατότητα 
Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος 
Σύμφωνα με την Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ, ένα υγιές φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για μια βιώσιμη γεωργία και, 
από την άλλη πλευρά, οι γεωργικές πολιτικές και πρακτικές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον 
στις αγροτικές περιοχές. Η γεωργία μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, όπως ο αέρας, τα 
ύδατα, το έδαφος και η βιοποικιλότητα, ενώ είναι σημαντικά εκτεθειμένη στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. 
Περιβαλλοντική εκτίμηση, μέτρα αντιμετώπισης και παρακολούθηση 
Σε στρατηγικό επίπεδο η εκτίμηση των επιπτώσεων του ΣΣ ΚΓΠ της χώρας στο περιβάλλον είναι συνολικά θετική, δεδομένου ότι 
ο προτεινόμενος σχεδιασμός του στρατηγικού σχεδίου ανταποκρίνεται στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΚΓΠ 
για τη νέα προγραμματική περίοδο. Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αναμένεται να αποφευχθούν σε μεγάλο 
βαθμό ή να μην προωθηθούν ενεργά από το σχέδιο, ενώ δεν μπορούν να αποκλειστούν αβέβαιες ή δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις τυπικά συνδέονται με τη δημιουργία νέων υποδομών, που χαρακτηρίζονται 
κυρίως ως παρεμβάσεις τοπικής κλίμακας και χαρακτηρίζονται ως αναπόφευκτη συνέπεια των γεωγικών δραστηριοτήτων και της 
αγροτικής ανάπτυξης. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η παράθεση μέτρων και συστάσεων για την πρόληψη, τη μείωση και την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΣΣ ΚΓΠ στη χώρα, 
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συμπληρώνεται με προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων του σχεδίου, επιδιώκοντας να 
βελτιωθεί η συνολική περιβαλλοντική του επίδοση για την επόμενη προγραμματική περίοδο. 
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΣΣ ΚΓΠ προτείνεται να ενσωματωθεί στο πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που θα δημιουργηθεί ως μέρος της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα προγραμματική περίοδο. Την 
ευθύνη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του ΣΣ ΚΓΠ φέρει η εθνική διαχειριστική αρχή και η εθνική 
επιτροπή παρακολούθησης του σχεδίου, σε στενή συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι τον Διαπιστευμένο Οργανισμό 
Πληρωμών, για τον προγραμματισμό της συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας και την ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
δραστηριότητες επίδοσης του ΣΣ ΚΓΠ. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και στο επίπεδο της στρατηγικής προσέγγισης, 
Γνωμοδοτούμε 
θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027, με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ και με την επισήμανση να γίνει 
εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Εφαρμογή του Σχεδίου στο 
Περιβάλλον σύμφωνα με το αρ.9 της ΥΑ 107017/2006” 
 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της 
Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων του Στρατηγικού 
Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027, σύμφωνα με την με  αρ. πρωτ. 
470865(1528)/07-10-2022  εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ.  
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Αγαθαγγελίδου Ανατολή. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ανεστάκης Ιωάννης και Γκανούλης Φίλιππος. 
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
 

        Ηρώ Κουκίδου 

ΑΔΑ: 909Ξ7ΛΛ-Τ50


		2022-10-24T12:06:58+0300
	Athens




