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11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Στο παρόν Παράρτημα παρατίθεται ο καθορισμός των περιβαλλοντικών παραμέτρων με βάση την 

Οδηγία 2001/42, των στόχων και των δεικτών παρακολούθησης, σχετικών με το υπό εξέταση 

Πρόγραμμα. 

11.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ καθορίζει τους εξής περιβαλλοντικούς τομείς στους οποίους θα εκτιμηθούν οι 

ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις: 

◼ Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

◼ Ατμόσφαιρα 

◼ Κλίμα – Κλιματική Αλλαγή  

◼ Θόρυβος 

◼ Υδάτινοι Πόροι 

◼ Τοπίο  

◼ Έδαφος 

◼ Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία 

◼ Χρήσεις γης – Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία  

◼ Πολιτιστική Κληρονομιά 

◼ Οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται ο καθορισμός των περιβαλλοντικών παραμέτρων, των 

στόχων και των δεικτών παρακολούθησης, σχετικών με το υπό εξέταση σχέδιο. 
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Πίνακας 11-1: Συσχέτιση μεταξύ περιβαλλοντικών στόχων (των περιβαλλοντικών παραμέτρων) και Τομέων Προτεραιότητας του ΕΠ 

Περιβαλλοντικοί Τομείς Περιβαλλοντικοί Στόχοι Περιβαλλοντικοί δείκτες παρακολούθησης 

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

 ΠΣ1Α: Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της 

βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 

οικοσυστημάτων και προστατευόμενων ειδών. 

 Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να 

αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης. 

 Συνεισφορά των δράσεων στην επίτευξη του 

καθεστώτος και των στόχων διατήρησής 

προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας των 

τόπων του Δικτύου Natura. 

 Εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών οικολογικού 

ενδιαφέροντος (τόποι του Δικτύου Natura, ΚΑΖ, 

Εθνικά Πάρκα κτλ) που καταλαμβάνονται από 

συγκοινωνιακά έργα και παραγωγικές εγκαταστάσεις. 

 Εκτάσεις με φυσική βλάστηση που καταλαμβάνονται 

από συγκοινωνιακά έργα και παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. 

Ατμόσφαιρα 
 ΠΣ2Α: Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα. 

 Αύξηση εκπομπών αέριων ρύπων (CO, NOx, ΡΜ10 

κτλ) από συγκοινωνιακά έργα και παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. 

 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 

υπηρεσιών δημόσιων συγκοινωνιών. 

 Μήκος ποδηλατοδρόμων. 

 Υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (σημεία 

ανεφοδιασμού/ επαναφόρτισης). 

Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή  

 ΠΣ3Α: Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 ΠΣ3Β: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηριακού 

δυναμικού. 

 ΠΣ3Γ: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής. 

 Ετήσια διακύμανση (αύξηση ή μείωση συγκριτικά με 

την υφιστάμενη κατάσταση) κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας (εκ της οποίας: κατοικίες, 

δημόσια κτίρια, επιχειρήσεις, άλλα). 

 Δημόσια κτίρια με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. 

 Ετήσια διακύμανση (αύξηση ή μείωση συγκριτικά με 

την υφιστάμενη κατάσταση) των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου από τις παρεμβάσεις του ΕΠ. 
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Περιβαλλοντικοί Τομείς Περιβαλλοντικοί Στόχοι Περιβαλλοντικοί δείκτες παρακολούθησης 

Θόρυβος 

 ΠΣ4Α: Μείωση του θορύβου που προκαλείται από τις 

παραγωγικές και συγκοινωνιακές υποδομές και 

δραστηριότητες, με παράλληλη αποφυγή έκθεσης σε 

επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου που υπερβαίνουν τα 

επιτρεπτά όρια. 

 Εκτάσεις που καταγράφονται επίπεδα θορύβου 

μεγαλύτερα των οριακών τιμών, λόγω των 

παρεμβάσεων του ΕΠ. 

 % πληθυσμού που εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου 

μεγαλύτερα των οριακών τιμών, λόγω των 

παρεμβάσεων του ΕΠ. 

Υδάτινοι Πόροι 

 ΠΣ5Α: Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων 

(διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υπογείων, 

θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων). 

  ΠΣ5Β: Ελαχιστοποίηση της ποσοτικής υποβάθμισης των 

υδάτινων πόρων ΚΑΙ Της διάσπασης του υδρογραφικού 

δικτύου. 

 Μήκος νέων ή αναβαθμισμένων σωλήνων για τα 

συστήματα διανομής των δημόσιων δικτύων 

ύδρευσης. 

 Νέα ή αναβαθμισμένη ικανότητα επεξεργασίας 

λυμάτων. 

 Αριθμός υδάτινων αποδεκτών που επηρεάζονται από 

τις παρεμβάσεις του ΕΠ. 

 Κατάσταση υδάτινων αποδεκτών που επηρεάζονται 

από τις παρεμβάσεις του ΕΠ. 

 Ποσοστό επιφανειακών και υπόγειων ΥΣ ανά 

κατηγορία (οικολογική και χημική κατάσταση 

επιφανειακών ΥΣ και χημική και ποσοτική κατάσταση 

υπόγειων ΥΣ) βάσει των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος παρακολούθησης των Σχεδίων 

Διαχείρισης των ΛΑΠ. 

Τοπίο 

 ΠΣ6Α: Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο 

φυσικό, ανθρωπογενές και πολιτιστικό τοπίο και ει 

δυνατόν αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου 

(αστικού, αγροτικού, πολιτιστικού και φυσικού) μέσω της 

εφαρμογής του ΕΠ. 

 Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή 

αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές. 

 Εκτάσεις που επενδύονται με βλάστηση σε αστικές 

περιοχές. 

 Αριθμός προστατευόμενων τοπίων που επηρεάζονται 

από έργα υποδομών μεταφορών και παραγωγικές 

εγκαταστάσεις. 

Έδαφος 

 ΠΣ7Α: Διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας των 

εδαφών. 

 ΠΣ7Β: Μείωση της ρύπανσης των εδαφών. 

 Αντιπλημμυρικά έργα που κατασκευάστηκαν ή 

ενισχύθηκαν. 

 Κατάληψη εδαφών από συγκοινωνιακά έργα και 

παραγωγικές εγκαταστάσεις στα πλαίσια του ΕΠ. 
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Περιβαλλοντικοί Τομείς Περιβαλλοντικοί Στόχοι Περιβαλλοντικοί δείκτες παρακολούθησης 

 Πρόσθετη ικανότητα για την ανακύκλωση των 

αποβλήτων. 

 Απόβλητα που συλλέγονται χωριστά. 

Πληθυσμός – Κοινωνικοοικονομικό 

Περιβάλλον  

 ΠΣ8Α: Βιώσιμη αύξηση του πληθυσμού.  

 ΠΣ8Β: Βιώσιμη προσβασιμότητα.  

 ΠΣ8Γ: Καταπολέμηση της φτώχιας και άρση των 

κοινωνικών αποκλεισμών. 

 ΠΣ8Δ: Βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, 

εκπαίδευση, αγορές, υπηρεσίες, αναψυχή. 

 ΠΣ8Ε: Τόνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με τις παρεμβάσεις του ΕΠ και διεύρυνση της 

οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτές ή 

εξαρτάται από αυτές. 

 Πληθυσμός που έχει πρόσβαση σε νέες ή βελτιωμένες 

πράσινες υποδομές. 

 Δημόσιοι οργανισμοί που υποστηρίζονται για την 

ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, προϊόντων και 

διαδικασιών. 

 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εισάγουν 

καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών με θετικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: πολύ 

μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες). 

 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες. 

 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. 

 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων. 

 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων κοινωνικής μέριμνας. 

 Εξοικονόμηση χρόνου που οφείλεται στη βελτίωση 

των οδικών υποδομών. 

Ανθρώπινη Υγεία 

 ΠΣ9Α: Βελτίωση ποιότητας ζωής.  

 ΠΣ9Β: Ελαχιστοποίηση των ζητημάτων υγείας και των 

ατυχημάτων που σχετίζονται με τομείς σχετικούς προς το 

ΕΠ.  

 ΠΣ8Γ: Αναβάθμιση των υποδομών κι υπηρεσιών υγείας 

και Βελτίωση της πρόσβασης σε αυτές. 

 Επενδύσεις σε νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα 

παρακολούθησης, ετοιμότητας, προειδοποίησης και 

ανταπόκρισης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. 

 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας 

από φυσικές καταστροφές που συνδέονται με το 

κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες. 

 Πληθυσμός συνδεδεμένος σε βελτιωμένο δημόσιο 

δίκτυο ύδρευσης. 

 Πληθυσμός που ωφελείται από νέα αντιπλημμυρικά 

έργα. 
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Περιβαλλοντικοί Τομείς Περιβαλλοντικοί Στόχοι Περιβαλλοντικοί δείκτες παρακολούθησης 

 Πληθυσμός που εξυπηρετείται από νέα/βελτιωμένη 

εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

 Χωρητικότητα νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

 Ετήσιος αριθμός χρηστών νέων ή εκσυγχρονισμένων 

εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης 

 Εργατικά ατυχήματα κατά την υλοποίησης και 

λειτουργεία των παρεμβάσεων του ΕΠ. 

Χρήσεις γης – Υλικά Περιουσιακά 

Στοιχεία  

 ΠΣ10Α: Ορθολογική χρήση γης. 

 ΠΣ10Β: Προστασία και αναβάθμιση της αξίας της 

ακίνητης περιουσίας στις προτεινόμενες περιοχές 

παρεμβάσεων. 

 ΠΣ10Γ: Διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και 

αποτελεσματική χρήση των υπαρχουσών υποδομών 

καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων 

υποδομών. 

 Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στη 

γειτνιάζουσα περιοχή μεταφορικών, παραγωγικών και 

κτηριακών παρεμβάσεων του ΕΠ. 

Πολιτιστική Κληρονομιά 

 ΠΣ11Α: Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών 

κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 Μνημεία – Πολιτιστικοί και Αρχαιολογικοί Χώροι που 

αναδεικνύονται. 

 Ενέργειες προβολής των φυσικών και πολιτιστικών 

πόρων. 

 Αριθμός χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τους 

οποίους βελτιώνεται η προσβασιμότητα. 

 Επισκέπτες υποστηριζόμενων πολιτιστικών και 

τουριστικών χώρων που υποστηρίζονται. 
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11.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ 

Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, επιλέγονται οι ακόλουθοι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι (ΠΣ) 

ανά περιβαλλοντική παράμετρο, ως πλέον συναφείς με το ΕΠ. 

1. Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα 

 ΠΣ1Α: Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αποφυγή 

απώλειας οικοσυστημάτων και προστατευόμενων ειδών. 

2. Ατμόσφαιρα 

 ΠΣ2Α: Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

3. Κλίμα - Κλιματική Αλλαγή  

 ΠΣ3Α: Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 ΠΣ3Β: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηριακού δυναμικού. 

 ΠΣ3Γ: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

4. Θόρυβος 

 ΠΣ4Α: Μείωση του θορύβου που προκαλείται από τις παραγωγικές και 

συγκοινωνιακές υποδομές και δραστηριότητες, με παράλληλη αποφυγή έκθεσης 

σε επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. 

5. Υδάτινοι Πόροι 

 ΠΣ5Α: Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση 

ποιότητας υπογείων, θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων). 

  ΠΣ5Β: Ελαχιστοποίηση της ποσοτικής υποβάθμισης των υδάτινων πόρων και της 

διάσπασης του υδρογραφικού δικτύου. 

6. Τοπίο  

 ΠΣ6Α: Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, ανθρωπογενές και 

πολιτιστικό τοπίο και ει δυνατόν αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου (αστικού, 

αγροτικού, πολιτιστικού και φυσικού) μέσω της εφαρμογής του ΕΠ. 

7. Έδαφος 

 ΠΣ7Α: Διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας των εδαφών. 

 ΠΣ7Β: Μείωση της ρύπανσης των εδαφών. 

8. Πληθυσμός –  Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον 

 ΠΣ8Α: Βιώσιμη αύξηση του πληθυσμού.  

 ΠΣ8Β: Βιώσιμη προσβασιμότητα.  

 ΠΣ8Γ: Καταπολέμηση της φτώχιας και άρση των κοινωνικών αποκλεισμών. 

 ΠΣ8Δ: Βελτίωση της πρόσβασης στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, υπηρεσίες, 

αναψυχή. 

 ΠΣ8Ε: Τόνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις 

παρεμβάσεις του ΕΠ και διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται 

με αυτές ή εξαρτάται από αυτές. 

9. Ανθρώπινη Υγεία 

 ΠΣ9Α: Βελτίωση ποιότητας ζωής.  
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 ΠΣ9Β: Ελαχιστοποίηση των ζητημάτων υγείας και των ατυχημάτων που σχετίζονται 

με τομείς σχετικούς προς το ΕΠ.  

 ΠΣ8Γ: Αναβάθμιση των υποδομών κι υπηρεσιών υγείας και Βελτίωση της 

πρόσβασης σε αυτές. 

10. Χρήσεις γης – Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία  

 ΠΣ10Α: Ορθολογική χρήση γης. 

 ΠΣ10Β: Προστασία και αναβάθμιση της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 

προτεινόμενες περιοχές παρεμβάσεων. 

 ΠΣ10Γ: Διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και αποτελεσματική χρήση των 

υπαρχουσών υποδομών καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδομών. 

11. Πολιτιστική Κληρονομιά 

 ΠΣ11Α: Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών 

χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Στον Πίνακα 11.3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η σύνοψη των Ειδικών Στόχων του ΠΕ ανά Τομέα 

Προτεραιότητας (οι Τομείς Προτεραιότητας στα πλαίσια της παρούσας νοούνται ως Θεματικοί 

Τομείς Δράσεων).  

Πίνακας 11-2: Σύνοψη των Ειδικών Στόχων  ανά Τομέα Προτεραιότητας (Θεματικών Τομέων Δράσεων) 

Τομέας Προτεραιότητας Κωδ. ΕΣ Ειδικός Στόχος 

ΤΠ1 - Προώθηση της 

Καινοτομίας και 

στήριξη της 

επιχειρηματικότητας 

ΕΣ1 
Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 

καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών. 

ΕΣ2 

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων. 

ΤΠ2 - Στήριξη της 

πράσινης ανάπτυξης 

και μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. 

ΕΣ3 
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. 

ΕΣ4 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της 

πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και της ανθεκτικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα. 

ΕΣ5 
Προαγωγή της πρόσβασης στο νερό και της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού. 

ΕΣ6 

Ενίσχυση της προστασίας και της διατήρησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, 

μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές και μείωση κάθε μορφής 

ρύπανσης. 

ΤΠ3 - Ενίσχυση της 

ενδοπεριφερειακής 

προσβασιμότητας. 

ΕΣ7 

Ανάπτυξη και ενίσχυση της βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική 

αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και στη 

διασυνοριακή κινητικότητα. 

ΤΠ4 - Ενίσχυση της 

Κοινωνικής Δυναμικής 

και της Κοινωνικής 

Συνοχής. 

ΕΣ8 

Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε χωρίς αποκλεισμούς και 

ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης 

μέσω της ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών, μεταξύ άλλων με την 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας της εξ αποστάσεως και της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

ΕΣ9 Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, 
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συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 

και προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη 

φροντίδα που βασίζεται στην οικογένεια και την τοπική κοινότητα. 

ΕΣ10 

Ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού και του βιώσιμου τουρισμού στην 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική 

καινοτομία. 

ΤΠ5 - Προώθηση της 

Κοινωνικής Ένταξης 

και καταπολέμηση της 

φτώχειας. 

ΕΣ11 

Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα 

ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, 

συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των 

εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις 

μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς 

αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της 

αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας· 

ΕΣ12 

 Προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 

εκπαίδευση και κατάρτιση και της ολοκλήρωσής τους, ιδίως για τις 

μειονεκτούσες ομάδες, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα 

έως τη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και 

περαιτέρω έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 

μαθησιακής κινητικότητας για όλους και της προσβασιμότητας για τα 

άτομα με αναπηρίες. 

ΕΣ13 

Προώθηση της ενεργού ένταξης, με σκοπό την προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της 

ενεργού συμμετοχής, και βελτίωση της απασχολησιμότητας, 

ειδικότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες·. 

ΕΣ14 
 Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των υπηκόων τρίτων 

χωρών, περιλαμβανομένων των μεταναστών. 

ΕΣ15 
Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης των 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των ΡΟΜΑ. 

ΕΣ16 

Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες 

και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών 

που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας 

με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής 

περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 

πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και 

στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ 

άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της 

ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των 

υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης. 

ΕΣ17 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων 

των απόρων και των παιδιών. 

ΤΠ6 - Ολοκληρωμένη 

Χωρική Ανάπτυξη των 

Αστικών Κέντρων και 

της Υπαίθρου. 

ΕΣ18 

Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της 

φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας 

στις αστικές περιοχές. 

ΕΣ19 

Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, 

της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας 

σε περιοχές πλην των αστικών. 

ΤΠ7 - Τεχνική Βοήθεια 

ΕΤΠΑ 
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ΤΠ8 - Τεχνική Βοήθεια 

ΕΚΤ+ 
 

 

 

Στον Πίνακα 11.3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η συσχέτιση με τους Περιβαλλοντικούς Στόχους 

των παραπάνω περιβαλλοντικών παραμέτρων του ΕΠ. Στις στήλες του Πίνακα 11.3 παρουσιάζονται 

οι Ειδικοί Στόχοι του ΠΕ (και οι αντίστοιχοι Τομείς Προτεραιότητας, οι οποίοι στα πλαίσια της 

παρούσας νοούνται και ως Θεματικοί Τομείς Δράσεων), ενώ στις αντίστοιχες γραμμές 

παρουσιάζονται οι 11 περιβαλλοντικές παράμετροι για τις οποίες εξετάζονται οι επιπτώσεις 

εφαρμογής του ΕΠ, με τους αντίστοιχους Περιβαλλοντικούς Στόχους, όπως αυτοί παρουσιάζονται 

παραπάνω.  
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Πίνακας 11-3: Συσχέτιση μεταξύ Περιβαλλοντικών Στόχων (των περιβαλλοντικών παραμέτρων) και Ειδικών Στόχων (των Τομέων Προτεραιότητας - Θεματικών Τομέων) 

του ΕΠ 

 ΤΠ1 ΤΠ2 ΤΠ3 ΤΠ4 ΤΠ5 ΤΠ6 

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ5 ΕΣ6 ΕΣ7 ΕΣ8 ΕΣ9 ΕΣ10 ΕΣ11 ΕΣ12 ΕΣ13 ΕΣ14 ΕΣ15 ΕΣ16 ΕΣ17 ΕΣ18 ΕΣ19 

Π
ερ

ιβ
α

λ
λ

ο
ν
τι

κ
ο

ί 
Σ
τό

χ
ο

ι 

Βιοποικιλότητα – 

Χλωρίδα – Πανίδα 
ΠΣ1Α 

                   

Ατμόσφαιρα ΠΣ2Α                    

Κλίμα - Κλιματική 

Αλλαγή 

ΠΣ3Α                    

ΠΣ3Β                    

ΠΣ3Γ                    

Θόρυβος ΠΣ4Α                    

Υδάτινοι Πόροι 
ΠΣ5Α                    

ΠΣ5Β                    

Τοπίο ΠΣ6Α                    

Έδαφος 
ΠΣ7Α                    

ΠΣ7Β                    

Πληθυσμός – 

Κοινωνικοοικονομικ

ό Περιβάλλον 

ΠΣ8Α                    

ΠΣ8Β                    

ΠΣ8Γ                    

ΠΣ8Δ                    

ΠΣ8Ε                    

Ανθρώπινη Υγεία 

ΠΣ9Α                    

ΠΣ9Β                    

ΠΣ9Γ                    



 

 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  

για το Έργο: 

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2021-2027 

 

Εκπόνηση Μελέτης: 

Γεώργιος Παρασκευόπουλος 
387 

 

 ΤΠ1 ΤΠ2 ΤΠ3 ΤΠ4 ΤΠ5 ΤΠ6 

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ5 ΕΣ6 ΕΣ7 ΕΣ8 ΕΣ9 ΕΣ10 ΕΣ11 ΕΣ12 ΕΣ13 ΕΣ14 ΕΣ15 ΕΣ16 ΕΣ17 ΕΣ18 ΕΣ19 

Χρήσεις γης – Υλικά 

Περιουσιακά 

Στοιχεία 

ΠΣ10Α                    

ΠΣ10Β                    

ΠΣ10Γ                    

Πολιτιστική 

Κληρονομιά 
ΠΣ11Α 

                   

                      

                     

    Μη Συμβατά Συμβατά Αβέβαια Σύνδεση Καμία Σύνδεση      

 

 


