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Για την αξιολόγηση της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  
της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, εφαρμόζονται τέσσερεις (4) ομάδες κριτηρίων: 

 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α (ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ & ΤΙΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΕΦ. 2, 3 & 4 της Έκθεσης) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΕΦ. 5 της Έκθεσης) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Δ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη" (ΠΑΑ) που εξετάζονται είναι: 
Α.Π.1 "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας" 
Α.Π.2 "Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου" 
Α.Π.3 "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" 
Α.Π.4 "Εφαρμογή της προσέγγισης Leader" 
 
Η 2η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη" για την 
περίοδο 2009 - 2010  καταρτίσθηκε, εν γένει, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης». 
 
Ως προς την πληρότητα των δεδομένων, η έκθεση δεν παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις. Η αποτύπωση 
της προόδου υλοποίησης ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση, καθώς και η αξιολόγηση των 
σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων του ΠΑΑ, βασίζεται σε ένα σύστημα 70 δεικτών, το οποίο 
αποτελεί ένα υποσύνολο των δεικτών παρακολούθησης του ΠΑΑ. Η πλειοψηφία των δεικτών αυτών, 
περιλαμβάνεται στο έγγραφο καθοδήγησης της ΕΕ σχετικά με το Κοινό Πλαίσιο παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης των Προγραμμάτων της Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 και η παρακολούθησή τους είναι 
υποχρεωτική. 
 



 

 

 

Για την αποτελεσματική περιβαλλοντική παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος και την 
ουσιαστική σύνδεσή της με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο του Περιβάλλοντος 
και της πολιτικής της Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνεται να επανεξεταστεί το "σύστημα" των 
περιβαλλοντικών δεικτών ως προς τον αριθμό των δεικτών, το είδος και την καταλληλότητα 
χρησιμοποίησης τους και να προσδιοριστούν οι τιμές βάσης και στόχου με βάση το αναθεωρημένο ΕΠ, 
την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ και την Αξιολόγηση του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των 
δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης (70), που έχει επιλεγεί, κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλος. 
 
Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και την περαιτέρω επεξεργασία των 
δεδομένων, είναι βέβαιο ότι η επόμενη ετήσια Έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καθώς και η 
συγκριτική Έκθεση, θα οδηγήσουν σε εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή του Ε.Π., ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο 
απαιτείται, τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα ή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων. 
 

 


