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Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τοπική Κοινότητα
Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Ταμείο Συνοχής
Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων
Υπουργική Απόφαση
Υδατικό Διαμέρισμα
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπόγειο Υδατικό Σύστημα
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
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IPPC
SCI
SPA

Integrated Prevention Pollution Control
Site of Community Importance
Special Protection Area
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η παρούσα μελέτη «ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕX ΑNTE) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ανετέθη με
την από 9-12-2013 αρ. πρωτ. 5483 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στην
εταιρεία REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο μελετητή και υπεύθυνο για τη σύνταξη της
παρούσας μελέτης δίνονται ακολούθως:
Μελετητής:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
e-mail:

Στέλλα Καϊμάκη, Πολ. Μηχανικός, PhD Μηχ/κός Περιβάλλοντος
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 98Α, 115 28, Αθήνα
210 7257539
210 7788668

s.kaimaki@adens.gr

Η ομάδα που συγκροτήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτελείται από τους
παρακάτω επιστήμονες:
Καϊμάκη Στέλλα
Σιαπαρίνας Κώστας
Γκουβάτσου Ελένη
Χατζιόπουλος Ευστάθιος
Περδίου Αγγελική
Χριστοπούλου Νατάσα

Πολ. Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, PhD
Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος MSc
Πολ. Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc
Περιβαλλοντολόγος, MSc
Μεταλλειολόγος ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος, MSc
Βιολόγος

ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
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1.

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει
στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας
σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική ότι, όταν οι αποφάσεις
στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν
είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η
γενικότερη επέμβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.
Βασικό εργαλείο της διαδικασίας ΣΠΕ αποτελεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Κατά την κατάρτιση του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014- 2020, η εκπόνηση
της ΣΜΠΕ διεξήχθη παράλληλα με τη διαμόρφωση του προγραμματισμού, καθιστώντας
εφικτή την ενσωμάτωση των πορισμάτων της μελέτης στις τελικές επιλογές του ΕΠ.
Η παρούσα επομένως, μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

1.1 Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ
Το ΠΕΠ ΝΑ καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου περιλαμβάνει τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με τη συνολική της
έκταση να ανέρχεται στα 5.286km2 και να καλύπτει περίπου το 4% της συνολικής έκτασης
της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) ο
πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 308.610 άτομα και αποτελεί περίπου το 2,9% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Σχήμα 1.1.1:
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1.2 Φυσιογνωμία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
1.2.1 Φυσικά Χαρακτηριστικά
Η ΠΝΑ εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος)
έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο). Αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία
κατοικούνται τα 48 και 178 βραχονησίδες. Η συνολική της έκταση είναι 5.286 Km2 (ποσοστό
4% της επιφάνειας της Ελλάδας).
Ο νομός Δωδεκανήσου έχει έκταση 2.714 Km2. Τα κυριότερα νησιά που αποτελούν το
νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα είναι, κατά σειρά μεγέθους, τα εξής: Ρόδος, Κάρπαθος, Κως,
Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Τήλος, Σύμη, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Λειψοί,
Μεγίστη ή Καστελόριζο και Αγαθονήσι. Υπάρχουν και άλλα νησάκια από τα οποία
ξεχωρίζουν τα νησιά : Ψέριμος, Λέβιθα, Αλιμιά και Αρκοί, Σαριά, Τέλενδος, Κίναρος,
Οφιούσσα, Σύρνα, Αρμαθιά, Φαρμακονήσι, Κουνούποι, Νίμος, Ρω, Αστακίδα, Σέσκλιο και
άλλα πολύ μικρότερα. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου.
Ο Νομός Κυκλάδων, έχει έκταση 2.572 Km2. Αποτελείται από τα παρακάτω κατά τάξη
μεγέθους νησιά: Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Κέα, Αμοργός, Ίος, Κύθνος,
Μύκονος, Σύρος, Θήρα, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος,
Φολέγανδρος, Ηρακλειά, Θηρασιά, Σχοινούσα και Κουφονήσια. Υπάρχουν και άλλα νησιά
και νησίδες όπως: Μακρόνησος, Γυάρος, Δεσποτικό, Δήλος, Πολύαιγος, Κάρος, Ρήνεια,
Δονούσα, Αννάνες, Φαλκονέρα, Άνυδρος, Στρογγυλό, Τραγονήσι, Σεριφόπουλο, Καράβι,
Παλαιά και Νέα Καμένη, κ.α. Η Άνδρος είναι η μεγαλύτερη μετά τη Νάξο νήσος των
Κυκλάδων.
Όσον αφορά στις κλιματικές συνθήκες της Περιφέρειας αναφέρεται ότι η μέση ετήσια
θερμοκρασία κυμαίνεται περί τους 190C (18,90C στο σταθμό της Μυκόνου και 19,30C στο
σταθμό της Ρόδου). Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις υπάρχει μία διττή εικόνα, όπου η
περιοχή των Δωδεκανήσων φαίνεται αρκετά πιο ευνοημένη σε σχέση με την περιοχή των
Κυκλάδων. Συγκεκριμένα η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση στο σταθμό της Ρόδου
ανέρχεται σε 683,1mm, ενώ για το ΜΣ της Μυκόνου είναι σημαντικά μικρότερη και
ανέρχεται σε 369,7mm. Σε σχέση με την ένταση των ανέμων, στις Κυκλάδες παρατηρείται
αρκετά πιο αυξημένη σε σχέση με τα Δωδεκάνησα. Συγκεκριμένα το εύρος της μέσης
μηνιαίας έντασης σε κόμβους κυμαίνεται για τη Ρόδο από 6 έως 11,5, με τη μέση ετήσια
ένταση ανέμου να είναι 8,6 κόμβοι, ενώ για τη Μύκονο το εύρος της μέσης μηνιαίας
έντασης σε κόμβους, κυμαίνεται από 7,8 τον μήνα Μάιο έως 17,3 κόμβους τον μήνα
Αύγουστο, με τη μέση ετήσια ένταση ανέμου να είναι 10,8 κόμβο. Η επικρατούσα
διεύθυνση είναι στη Ρόδο η δυτική, ενώ στη Μύκονο η βόρεια-βορειοανατολική. Με βάση
το διάγραμμα Gaussen-Bagnouls η ξηρή περίοδος για το σύνολο της Περιφέρειας
περιλαμβάνει τους μήνες από Απρίλιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
Γενικά, τα νησιά μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες με παρεμφερή μεγέθη
βροχόπτωσης και εξατμισοδιαπνοής:
•
•

κεντρικές και νότιες Κυκλάδες (Φολέγανδρος, Πάρος, Μήλος, Κίμωλος, Σίφνος,
Σέριφος, Σύρος, Μύκονος, Νάξος, Αμοργός, Ανάφη, Θήρα, Ίος, Σίκινος)
βόρειες Κυκλάδες (Κύθνος, Κέα, Άνδρος, Τήνος)
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•

Δωδεκάνησα (Λέρος, Κάλυμνος, Κως, Νίσυρος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη, Ρόδος,
Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια).

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής δέχονται τα Δωδεκάνησα, που βρίσκονται κοντά στις
μικρασιατικές ακτές, και το μικρότερο οι βόρειες Κυκλάδες.
Η ΠΝΑ ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου (ΥΔ14), που περιλαμβάνει τα
νησιωτικά συγκροτήματα των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου.
Με βάση το διαχωρισμό της χώρας σε 45 υδρολογικές λεκάνες (ΥΑ 706/16-7-2010 -ΦΕΚ
1383/Β/2010) η ΠΝΑ περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής Κυκλάδων (GR37) και
Δωδεκανήσων (GR 38). Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Νησιών της ΠΝΑ
(ανήκουν στο σύνολό τους στο ΥΔ 14 - Νησιά Αιγαίου) δεν έχει ολοκληρωθεί.
Η κατανομή της ξηράς στο σύνολο της ΠΝΑ δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλων
υδρολογικών λεκανών στο σύνολο των νησιών. Μια γενική παρατήρηση είναι η ύπαρξη
πολλών παράκτιων ρεμάτων, που αποστραγγίζουν το μεγαλύτερο τμήμα της ΠΝΑ,
καθιστώντας δύσκολη την εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών. Επίσης, η ανάπτυξη
καρστικών, κυρίως, υδροφορέων ανοιχτών προς τη θάλασσα δημιουργεί πρόσθετες
δυσκολίες στην αξιοποίηση των υπόγειων αποθεμάτων νερού (υπερεκμετάλλευση,
υφαλμύρινση).
Στα νησιά δεν ευνοείται η ανάπτυξη μεγάλων υδρογεωλογικών λεκανών και ως εκ τούτου,
οι πηγές δεν έχουν σημαντικό μέγεθος και ανάπτυξη και πολλές φορές παρουσιάζονται
προβλήματα ποιότητας νερού. Τα ρυθμιστικά αποθέματα όμως αυτών των πηγών
συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση τοπικών ζητήσεων, κυρίως υδρεύσεων.
Η ΠΝΑ διαθέτει συνολική επιφάνεια ακτών 5.055 Km2 με συνολικό μήκος ακτογραμμής
3.281 Km2. Για το Νομό Δωδεκανήσου η Ρόδος διαθέτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια ακτών,
συγκεντρώνοντας το 55% του Νομού και το 19,36% του μήκους ακτογραμμής. Έπεται η
Κάρπαθος με ποσοστό 11,77% και 13,77% αντίστοιχα και η Κως με ποσοστό επιφάνειας
ακτών ως προς το Νομό 11,3% και 9,26% ως προς την συνολική ακτογραμμή του Νομού. Τα
υπόλοιπα νησιά του Νομού συγκεντρώνουν ποσοστά μικρότερα του 5% σε κάθε κατηγορία.
Για το Νομό Κυκλάδων, η Νάξος συγκεντρώνει οριακά το μεγαλύτερο ποσοστό επιφάνειας,
της τάξης του 15,5%, με ποσοστό ακτογραμμής ως προς το Νομό 6,7% και ακολουθεί η
Άνδρος με ποσοστά 15,3% και 8,9% αντίστοιχα.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολλές ακτογραμμές σε διάφορα νησιά έχουν μεταβληθεί
από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και κατασκευές (κτίσματα, διάνοιξη παραλιακών
οδών, διάφορα μικρά και μεγάλα λιμενικά έργα κλπ), όσο και από τη ρύπανση της
θάλασσας με στερεά και υγρά απόβλητα, όπως αστικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων
και αυτών από τα μικρασιατικά παράλια) και απόβλητα από διερχόμενα πλοία και πλοία
της ακτοπλοΐας. Αυτό προκαλεί διάβρωση σε ορισμένες παράκτιες περιοχές και απόθεση
παράκτιων ιζημάτων σε κάποιες άλλες, δημιουργώντας ανάλογα προβλήματα στη χρήση
των παράκτιων περιοχών.
Η ΠΝΑ εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη και ευαίσθητη σε κινδύνους που προέρχονται
από την κλιματική αλλαγή και σχετίζονται με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τη
διάβρωση της ακτογραμμής, την αυξημένη διάβρωση των παράκτιων και χερσαίων
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οικοσυστημάτων, τη συχνότερη εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων και κυματικών
καταιγίδων, την υφαλμύρινση και την απώλεια φερτών υλικών και ιζημάτων των υδάτινων
αποδεκτών.
Στην ΠΝΑ επί συνολικού μήκους ακτογραμμής 3.423Km, τα 503Km, δηλαδή ποσοστό 14,7
%, κινδυνεύουν από διάβρωση. Στο μήκος αυτό αντιστοιχεί «έκταση παράκτιων
οικοσυστημάτων υπό απειλή» ίση με 929Km2.

1.2.2 Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Η ΠΝΑ φιλοξενεί:
3 από τα 17 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της χώρας: 1) Μεσαιωνική πόλη της
Ρόδου, 2) Δήλος και 3) Ιστορικό Κέντρο (Χώρα) της Πάτμου με τη Μονή του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης
1 Περιοχή Προστασίας της Φύσης: «Υγρότοπος και ακτή Ψαλιδίου Δήμου Κω (Ζώνες
ΠΠΦ1και ΠΠΦ2)»
2 Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς και Τοπία: Υποπεριοχές με στοιχεία
2.3α.6 και 2.3α.8 της ΖΟΕ Μυκόνου.
28 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) (Οδηγία 92/43/ΕΚ) και 31 Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε
από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). 3 περιοχές που είναι ταυτόχρονα και Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης και Ζώνες Ειδικής Προστασίας.
1 Βιογενετικό Απόθεμα: το Φυσικό Μνημείο Δάσους Κυπαρισσίου Έμπωνα Ρόδου
(βρίσκεται εντός ζώνης ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000), το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα
και 1 από τα 51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης της χώρας.
79 Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ).
104 περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «Μικρών Νησιωτικών
Υγροτόπων» (ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012).
Για την περιοχή Καρπάθου- Σαρίας υπάρχει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του
οποίου η περιοχή πρόκειται να χαρακτηριστεί ως Θαλάσσιο Πάρκο. Με σκοπό τη διοίκηση
και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Φορέας
Διαχείρισης με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας (Φ.Δ.Κ.Σ).
Η ΠΝΑ διαθέτει υψηλό δυναμικό σε γεωτόπους και γεωποικιλότητα. Το ηφαιστειακό
συγκρότημα της Σαντορίνης αποτελεί γεωλογικό μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας.
Στην ΠΝΑ εντοπίζονται 284 ακτές νερών κολύμβησης, οι οποίες παρακολουθούνται σε 376
σημεία ελέγχου. Σύμφωνα με την Έκθεση αξιολόγησης της κολυμβητικής περιόδου του
2012:
σε 274 ακτές η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Εξαιρετική»,
σε 5 ακτές η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Καλή»,
σε 4 ακτές η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Επαρκής»,
σε 1 ακτή η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Ανεπαρκής».

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», το έτος
2014, στην ΠΝΑ, βραβεύθηκαν συνολικά 49 ακτές και 2 μαρίνες.

1.2.3 Χρήσεις γης
Η συνολική έκταση της Περιφέρειας είναι 5,286 Km2 (ποσοστό 4% της επιφάνειας της
Ελλάδας) από τα οποία το 51% περίπου καταλαμβάνει ο Νομός Δωδεκανήσου (2714 Km2)
και το υπόλοιπο 49% περίπου ο Νομός Κυκλάδων (2572 Km2.).
Η εδαφική φυσιογνωμία του νησιωτικού συμπλέγματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
είναι κυρίως ορεινή και ημιορεινή, με ποσοστό 72.5% του συνόλου. Στο σύνολο της
Περιφέρειας, το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης καταλαμβάνεται από θαμνώνες με
ποσοστό 60,05% και ακολουθούν τα ημιφυσικά οικοσυστήματα και καλλιέργειες με
ποσοστό 30,78%. Αντίθετα οι περιοχές που καλύπτονται από νερά και οι δασικές εκτάσεις
αποτελούν ένα μικρό μέρος της επιφάνειας της Περιφέρειας.
Ως προς τις γεωργικές περιοχές, οι μόνιμες καλλιέργειες, οι βοσκότοποι και η αρόσιμη γη
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό. Γενικά οι βοσκότοποι θεωρούνται περιορισμένης
βοσκοϊκανότητας. Από το σύνολο των γεωργικών περιοχών, το 46,8% των καλλιεργειών
βρίσκεται στις πεδινές περιοχές. Στα Δωδεκάνησα το ποσοστό ανέρχεται σε 57,5% έναντι
36,8% των Κυκλάδων. Στους ορεινούς δήμους και κοινότητες βρίσκεται το 13,7% των
καλλιεργούμενων εκτάσεων (Δωδεκάνησα 11,7% και Κυκλάδες 15,5%). Αν εξαιρεθούν
ορισμένες πεδινές περιοχές των μεγάλων νησιών (Ρόδος, Κως, Νάξος κ.λπ.), η γονιμότητα
της γεωργικής γης θεωρείται χαμηλή. Ένα μεγάλο μέρος των καλλιεργειών αναπτύσσεται
στις μικρές κοιλάδες των νησιών και σε τμήματα των πλαγιών, ενώ οι αρδευόμενες
εκτάσεις αποτελούν μικρό ποσοστό των καλλιεργούμενων.
Για το έτος 2007, στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μόλις το 19,8% από τη συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική γη χαρακτηρίστηκε ως αρδευόμενη έναντι του 56% της χώρας,
ενώ οι αρδευθείσες εκτάσεις είναι ακόμη λιγότερες. Οι κυριότερες αγροτικές περιοχές
βρίσκονται στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Θήρα, Νάξος, Πάρος, Κάλυμνος, Κως, Ρόδος.
Στο Νομό Κυκλάδων έχουν εγκριθεί 11 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και στο Νομό
Δωδεκανήσου 14. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν κηρυχθεί 220 παραδοσιακοί
οικισμοί, από τους οποίους οι 164 βρίσκονται στο Νομό Κυκλάδων και οι 56 στο Νομό
Δωδεκανήσου. Σημειώνεται ότι περί το 30% των οικισμών της Περιφέρειας έχουν
χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακοί.

1.2.4 Πηγές Ρύπανσης
Η ΠΝΑ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα βιομηχανικής ρύπανσης, αφού δεν διαθέτει
μεγάλο αριθμό βιομηχανικών μονάδων ιδιαίτερα δε μονάδων υψηλού δυναμικού
ρύπανσης. Ο συνολικός αριθμός των βιομηχανικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην
ΠΝΑ ανέρχεται σε 381. Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο αριθμό βιομηχανιών
συγκεντρώνει το νησί της Ρόδου με 138 μονάδες και ακολουθεί η Κάλυμνος όπου
λειτουργούν 44 βιομηχανικές μονάδες. Αναφέρεται ακόμα ότι η λειτουργία των
ναυπηγείων Νεωρίου στη Σύρο προκαλεί αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής για τις
προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως από τη διαδικασία των αμμοβολών.
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Τέλος αναφέρεται ότι με τη δρομολογούμενη διασύνδεση όλων των νησιών των Κυκλάδων
με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία οι υφιστάμενες
σήμερα μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ ΑΕ στα εξυπηρετούμενα νησιά, με σημαντικές θετικές
επιδράσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ΠΝΑ.
Η παραγωγή και η ανεξέλεγκτη διάθεση των στερεών απορριμμάτων συνιστούν μια από τις
βασικότερες πηγές ρύπανσης στην ΠNA. Στην ΠΝΑ η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων κατά
το έτος 2008 ήταν 238.555 tn (184.756 από τον μόνιμο πληθυσμό και 53.798 από
επισκέπτες). Το ποσοστό συμμετοχής των νομών της Περιφέρειας ήταν 72% για τον Νομό
Δωδεκανήσου και 28% για τον Νομό Κυκλάδων. Η ποσότητα αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθει
το 2015 σε 269.358 tn (πιθανότερο σενάριο) ενώ το 2025 σε 320.386 tn. Tα
βιοαποδομήσιμα υλικά της ΠΝΑ αποτελούν το 45,1% των συνολικά παραγόμενων ΑΣΑ, και
το 37,5 % αποτελούν τα υλικά συσκευασίας.
Στην ΠΝΑ λειτουργούν 18 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), οι οποίοι
εξυπηρετούν το 83% του πληθυσμού του Νομού Δωδεκανήσου κα το 44% του πληθυσμού
του Νομού Κυκλάδων. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη 5 έργα ΧΥΤΑ στο Ν. Δωδεκανήσου και
4 έργα ΧΥΤΑ στο Νομό Κυκλάδων. Στην ΠΝΑ υπάρχουν ακόμη 16 Χώροι Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) που έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα
προκειμένου να ωριμάσουν και να αποκατασταθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου ενώ 37 είναι ανενεργοί και βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης.
Όσον αφορά στα αστικά λύματα, στην ΠΝΑ εντοπίζονται 9 οικισμοί Β’ προτεραιότητας που
εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Επίσης εντοπίζονται 29 οικισμοί Γ’ προτεραιότητας (12 οικισμοί στο Νομό Κυκλάδων και 17
οικισμοί στο Νομό Δωδεκανήσου). Αναφορικά με αυτούς τους οικισμούς:
•
•
•

9 οικισμοί εξυπηρετούνται από Δίκτυα Αποχέτευσης (ΔΑ) και Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
11 οικισμοί θα εξυπηρετηθούν από ΔΑ και ΕΕΛ μέσω έργων ενταγμένων στο
ΕΠΠΕΡΑΑ
το ζήτημα της αποχέτευσης και της επεξεργασίας των λυμάτων παραμένει σε 9
οικισμούς

Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας είναι η οδική κυκλοφορία, η
λειτουργία των αεροδρομίων, η λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ (αν
και από τις περιοδικές καταγραφές της ποιότητας της ατμόσφαιρας έχει προκύψει ότι δεν
προξενούν σημαντικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής), η
λειτουργία των λιμανιών, οι κεντρικές θερμάνσεις, η υπάρχουσα (περιορισμένη)
βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς και η μεταφερόμενη ρύπανση (π.χ. οι αυξημένες
συγκεντρώσεις O3).
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο
πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε αυτό συμβάλλουν και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι
που πνέουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων τα φαινόμενα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι εντονότερα.
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1.2.5 Δημογραφικά Κοινωνικά Οικονομικά Χαρακτηριστικά
Η ΠΝΑ αποτελείται από τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Καλλικράτης, χωρίζεται σε 13 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) αποτελούμενες
από 34 Δήμους που είναι τα αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα οι Κυκλάδες
αποτελούνται από 9 ΠΕ και 19 Δήμους, ενώ τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από 4 ΠΕ και 15
Δήμους.
O μόνιμος πληθυσμός της ΠΝΑ, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014),
ανέρχεται σε 309.015 άτομα. Πιο συγκεκριμένα 190.988 κατοικούν στα Δωδεκάνησα και
118.027 στις Κυκλάδες. Μεταξύ των ετών 2001–2011 ο μόνιμος πληθυσμός της ΠΝΑ
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 3%. Στις Κυκλάδες η αύξηση αυτή ήταν της τάξης του 7%
και στα Δωδεκάνησα του 1%.
Στο Νομό Δωδεκανήσου κατοικεί το 61,81% του μόνιμου συνολικού πληθυσμού της
Περιφέρειας. Επίσης, η ΠΕ της Ρόδου είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον
συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, γεγονός αναμενόμενο αφού η Ρόδος σα νησί κατέχει
σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Όσον αφορά τον Νομό
Κυκλάδων, οι ΠΕ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας
είναι αυτές της Νάξου και της Σύρου, που καταλαμβάνουν την τέταρτη και την πέμπτη θέση
στη κατάταξη συμμετοχής στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας.
Σε γενικές γραμμές η φυσιογνωμία του νησιωτικού αυτού χώρου είναι ενιαία, με κύριο
χαρακτηριστικό τον κατακερματισμό και την μεγάλη ποικιλία νησιών διαφορετικού
μεγέθους και χαρακτηριστικών, παρατηρούνται και ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο
συστατικών χωρικών ενοτήτων- Νομών (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων). Η βασική διαφορά
είναι η ανισότητα στην έκταση και στον πληθυσμό του Νομού Δωδεκανήσου, με βασικό
χαρακτηριστικό την κυριαρχία της Ρόδου. Ωστόσο, μεγαλύτερο κατακερματισμό
παρουσιάζουν οι Κυκλάδες, γεγονός που αντανακλάται και στην αντίστοιχη διοικητική
διαμέριση σε Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα, οι Κυκλάδες αποτελούνται από 9 ΠΕ και
19 Δήμους, ενώ τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από μόλις 4 ΠΕ, με 15 Δήμους.
Η ΠΝΑ κατατάσσεται στις πλέον εύπορες Περιφέρειες της χώρας αλλά και συνολικά της
Ευρώπης, με κ.κ.ΑΕΠ που ανέρχεται σε 26.300 ΜΑΔ (2η καλύτερη επίδοση μεταξύ των
Περιφερειών της χώρας), που αντιστοιχεί στο 123% του μέσου κ.κ.ΑΕΠ της χώρας και στο
107% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ των 27 (Eurostat 2010, ΕΕ27=100). Η πορεία εξέλιξης
του κ.κ.ΑΕΠ της Περιφέρειας κατά την τελευταία δεκαετία καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια
μέχρι και το 2007 παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του κ.κ.ΑΕΠ. Αντίθετα,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σε σχέση με το 2008, όπου εμφανίστηκαν οι
πρώτες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καταγράφεται μείωση
περίπου 8% του κ.κ. ΑΕΠ (ΜΑΔ) της Περιφέρειας. Το 54% περίπου του Α.Ε.Π. της
Περιφέρειας παράγεται στις ΠΕ Δωδεκανήσου και το 46% στις αντίστοιχες των Κυκλάδων,
εικόνα που είναι αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης δυναμικής των Κυκλάδων έναντι
των Δωδεκανήσων.
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Η ΠΝΑ παράγει το 3,3% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας
και το 0,06% της ΕΕ27. Κατά το 2009, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στο σύνολο των
παραγωγικών κλάδων της Περιφέρειας ανήλθε στο ποσό των 6.819,5 εκατ. Ευρώ,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,46% σε σχέση με το 2008.
Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της
Περιφέρειας φαίνεται ότι η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ της
Περιφέρειας ανέρχεται σε 84,9%, ενώ ο δευτερογενής και ο πρωτογενής τομέας
συμμετέχουν κατά 12,8% και 2,3% αντίστοιχα. Η σημαντική συνεισφορά του τριτογενή
τομέα στη συνολική ΑΠΑ αναδεικνύεται από τη σύγκριση των αντίστοιχων ποσοστών σε
επίπεδο χώρας (77,7%) και σε επίπεδο Ε.Ε. 27 (73,4%).
Στην ΠΝΑ καταγράφεται σημαντική αύξηση των ανέργων αλλά με μικρότερη ένταση σε
σχέση με τη χώρα. Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από:
•
•
•

υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ οι γυναίκες πλήττονται σημαντικά περισσότερο.
υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των νέων γυναικών.
από χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας συγκριτικά με την χώρα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή του ΕΠ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της
με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές
αδυναμίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας που αποτελεί και τον κεντρικό της στόχο είναι «να
αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας
παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης,
διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».
Για την υλοποίηση του οράματος θα επιδιωχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
ελκυστικότητας της Περιφέρειας με αναλογική ενίσχυση των εδραιωμένων και
αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και
των μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα πολύ-νησιωτικότητάς της.
Βασική κατεύθυνση είναι ότι ο τουρισμός που αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό μοχλό της
περιφερειακής οικονομίας να διαχύσει τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη του και στις
υπόλοιπες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και των υπηρεσιών που
συνδέονται οικονομικά και επιχειρηματικά μαζί του στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών.
Με δεδομένο το γενικό αναπτυξιακό στόχο και το αναπτυξιακό όραμα του υπό μελέτη
Προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής
«Έξυπνης Εξειδίκευσης». Η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» βασίζεται στη
διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των
υφιστάμενων ή αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες με την εφαρμογή του
κατάλληλου μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού
μετασχηματισμού της περιφέρειας.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της ΠΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020
διαρθρώνεται σε 5 βασικούς Στρατηγικούς Στόχους (άξονες προτεραιότητας), οι οποίοι
συνδέονται με 10 επιμέρους Θεματικούς Στόχους. Οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι Θεματικοί
Στόχοι, καθώς και η μεταξύ τους συνάφεια δίνονται ακολούθως (βλ. και Σχήμα 2.2.2-1).
Στρατηγικός Στόχος 1: Έξυπνη,
Ανταγωνιστική,
Οικονομία.

Διαφοροποιημένη

Περιφερειακή

Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»
ΘΣ 2: «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους»
ΘΣ 3: «Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»
Στρατηγικός Στόχος 2: Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με την Αξιοποίηση Συγχρόνων
Μεθόδων Διαχείρισης των Πόρων.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 4: «Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς»
ΘΣ 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων»
ΘΣ 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων»
Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σε όρους χωρικούς αλλά και
κοινωνικοοικονομικούς με τη Διάχυση της Ανάπτυξης και την Άρση
της Απομόνωσης.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων (Key network infrastructures)»
ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
ειδικότερα με την προτεραιότητα που αφορά στις υποδομές υγείας και πρόνοιας»
ΘΣ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου
μάθηση»
Στρατηγικός Στόχος 4: Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης και Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τον κάτωθι Θεματικό Στόχο:
ΘΣ 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού»
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ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»
Στρατηγικός Στόχος 5: Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των
πόρων»
ΘΣ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων»
ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης»
ΘΣ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»
Το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτηθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από
τρεις πυλώνες χρηματοδότησης και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αλλά και
αμιγώς εθνικούς πόρους, και έχει ως στόχο αφενός να καλύψει τις ανάγκες της
Περιφέρειας, αφετέρου να συμβάλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων,
συμπληρωματικά με τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

1.4 Εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων του ΕΠ
Η αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την επίτευξη των στόχων του ΕΠ,
πραγματοποιήθηκε με ένα ισορροπημένο μίγμα επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών
κριτηρίων, οδηγώντας στην επιλογή εκείνης της δυνατότητας που εξασφαλίζει τη
μεγαλύτερη περιβαλλοντική συμβατότητα, μαζί με σημαντική επιχειρησιακή
αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ, αξιολογούνται ως διαμορφωμένες
εναλλακτικές δυνατότητες, κυρίως οι προτάσεις που προέκυψαν από την εκτενή
διαβούλευση, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης. Οι εναλλακτικές
δυνατότητες αναφέρονται στο επίπεδο της στοχοθεσίας και αυτό της συνέχισης του
τρέχοντος προγράμματος της ΠΝΑ. Εξετάσθηκε επίσης εκτενώς και αξιολογήθηκε η
μηδενική εναλλακτική λύση.

1.5 Συσχέτιση του ΕΠ με τις εθνικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες
Το υπό μελέτη ΕΠ συσχετίζεται θετικά με τις εθνικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες. Στην
§3.5 περιγράφονται συνοπτικά οι πολιτικές που αφορούν στη βιοποικιλότητα, τις
προστατευόμενες περιοχές, τους υδατικούς πόρους, το έδαφος, την ατμόσφαιρα, το
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία και
την πρόληψη περιβαλλοντικών κίνδυνων και την ενέργεια και ακολούθως εξετάζεται η
συμβατότητα του υπό μελέτη ΕΠ με τις πολιτικές αυτές. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το
υπό μελέτη Πρόγραμμα είτε συσχετίζεται θετικά με τις πολιτικές αυτές είτε δε συσχετίζεται
καθόλου. Δεν προέκυψε σε καμία περίπτωση αρνητική συσχέτιση.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

10

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Επίσης εξετάστηκε η συσχέτιση του Προγράμματος με άλλα σχέδια ή προγράμματα.
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν το Γενικό και Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη βιομηχανία, τον τουρισμό
και τις υδατοκαλλιέργειες, το Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της
Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, η Εθνική Στρατηγική
Λιμένων 2013 – 2018 και ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων. Από την
ανωτέρω εξέταση δεν προέκυψε καμία αρνητική συσχέτιση με το υπό μελέτη ΠΕΠ. Σε
κάποια σχέδια εντοπίστηκαν θετικές συσχετίσεις, ενώ σε κάποια άλλα δεν εντοπίστηκαν
συσχετίσεις.

1.6 Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΕΠ, καταλήγει στον
εντοπισμό ορισμένων, περιορισμένης έντασης και έκτασης, πιθανών επιπτώσεων, ενώ
παράλληλα αναγνωρίζει τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς από την
υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων του ΕΠ. Τα κυριότερα σημεία της εκτίμησης,
συνοψίζονται ως εξής:
•

•

Δεν εντοπίζονται τάσεις περιβαλλοντικής επιδείνωσης σε στρατηγικό επίπεδο,
προερχόμενες από τους γενικούς και ειδικούς στόχους του ΕΠ, γεγονός που εν μέρει
οφείλεται στην ουσιαστική συμμετοχή των περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την
αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων.
Ορισμένες επιπτώσεις εκτιμάται ότι είναι πιθανόν να προέλθουν από την υλοποίηση
επιμέρους παρεμβάσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και τα
έργα αναβάθμισης ή επέκτασης λιμένων και εν γένει με τα προβλεπόμενα έργα
υποδομής, σε παράγοντες της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και του τοπίου.

Ως γενικό συμπέρασμα της μελέτης προκύπτει ότι για το σύνολο των εξεταζόμενων
περιβαλλοντικών παραμέτρων (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα, Ύδατα, Έδαφος –
Τοπίο, Χρήσεις γης, Πολιτιστικό περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Κλίμα, Πληθυσμός, Υγεία,
Περιουσία, Ενέργεια, Μεταφορές) αναμένονται θετικές μεταβολές από την εφαρμογή του
υπό μελέτη ΠΕΠ, ενώ το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων που εντοπίστηκαν είναι
χρονικά και τοπικά περιορισμένες, δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα και είναι
αντιμετωπίσιμες στη φάση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των επιμέρους έργων που
προβλέπονται από το ΠΕΠ.

1.7 Αντιμετώπιση και παρακολούθηση των επιπτώσεων
1.7.1 Μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων
Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, εστιάζουν στην προληπτική
δράση, ώστε να αποφευχθεί εκ των προτέρων η εμφάνιση τάσεων περιβαλλοντικής
υποβάθμισης. Τα βασικότερα σημεία είναι:
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•

•

•

Για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Στόχου 1, προτείνεται η επιλογή κατάλληλων
κριτηρίων υλοποίησης, που θα διασφαλίζουν την προώθηση περιβαλλοντικά
συμβατών επενδύσεων. Επίσης, προτείνεται η περαιτέρω προώθηση της διάστασης
της οικολογικής αποτελεσματικότητας στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις, κυρίως
διαμέσου
της
ενθάρρυνσης
για
υιοθέτηση
πρακτικών
«πράσινης
επιχειρηματικότητας», «πράσινου γραφείου», επαύξησης της ενεργειακής
αποτελεσματικότητας, ορθολογικότερης χρήσης πρώτων υλών και περιορισμού των
αποβλήτων.
Για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Στόχου 2, αλλά και αυτές του Στρατηγικού
Στόχου 5 που σχετίζονται με τη διαχείριση των λυμάτων και υδάτων και της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση των
δράσεων που οδηγούν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της ΠΝΑ,
ο αναπροσανατολισμός των πόρων που προορίζονται για την προστασία των
υδατικών πόρων σε περισσότερες δράσεις και παρεμβάσεις διαχειριστικού
χαρακτήρα και λιγότερα σε έργα τεχνικής υποδομής και η βελτίωση των πρωτογενών
παραγόντων του αστικού περιβάλλοντος, όπως η αναλογία του κατά κεφαλήν
πρασίνου και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων της ταυτότητας των
περιοχών.
Για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Στόχου 3, αλλά και αυτές του Στρατηγικού
Στόχου 5 που σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, προτείνονται
κατάλληλα μέτρα ιεράρχησης και επιλογής της χωροθέτησής τους, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι τάσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ενώ παράλληλα
προτείνεται η διασφάλιση, μέσω κατάλληλων επιλογών κατά την υλοποίηση του ΕΠ,
της διατροπικότητας των μεταφορών και της στροφής του μέγιστου δυνατού
ποσοστού του μεταφορικού έργου προς οικολογικά αποτελεσματικότερα μέσα.

1.7.2 Παρακολούθηση επιπτώσεων
Για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, προτείνεται ένα σχήμα τριών
επιπέδων:
•

Στο πρώτο επίπεδο, προβλέπεται η καταγραφή ορισμένων κρίσιμων δεικτών σε
ετήσια βάση και η σύνδεση των μεταβολών τους με την έως τότε πορεία υλοποίησης
του ΕΠ. Οι κρίσιμοι δείκτες αναφέρονται κυρίως στην ποιότητα του αέρα, στις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην κατάληψη φυσικών εδαφών από έργα του
ΕΠ, στην παραγωγή αστικών αποβλήτων κ.ά. Η συλλογή των στοιχείων για τους υπό
παρακολούθηση δείκτες θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
και την Αρχή Συντονισμού Δράσεων Περιβάλλοντος, με χρήση στοιχείων από
θεσμοθετημένους μηχανισμούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης (όπως π.χ.
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, υπηρεσίες για μετρήσεις ποιότητας αέρα, θορύβου
κλπ), η υποστήριξη λειτουργίας των οποίων χρηματοδοτείται επίσης από το ΠΕΠ.

•

Στο δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η ευρύτερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
μεταβολών στην Περιφέρεια, μέσω μιας ετήσιας έκθεσης που θα καταγράφει και θα
αναλύει τις μεταβολές σε ένα ευρύτερο σύνολο περιβαλλοντικών μεταβλητών.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

12

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

•

Τέλος, στο χρονικό σημείο υλοποίησης του 80% του ΕΠ, προτείνεται μια λεπτομερής
αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που έχουν επέλθει και η διάγνωση της
αναγκαιότητας ή μη για ανάληψη διορθωτικών δράσεων. Το χρονικό σημείο
επιλέγεται ώστε αφενός να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση ενός σημαντικού
τμήματος του προγραμματισμού και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη
επανορθωτικών μέτρων, εάν κάτι τέτοιο προκύψει ως αναγκαίο.

Η ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ, ακολουθείται από τη διαδικασία διαβούλευσης και την
αξιολόγηση της μελέτης, ενώ τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών αναμένεται να
οδηγήσουν στην έγκριση της ΣΜΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σημαντικότερο
τμήμα των ευρημάτων της ΣΜΠΕ, αλλά και της διαβούλευσης με τους εταίρους έχει ήδη
ενσωματωθεί στο ΕΠ, εκτιμάται ότι οι διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα
της πιο πάνω έγκρισης, θα είναι περιορισμένης έκτασης.
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2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (στο εξής ΣΜΠΕ) εκπονείται
από ομάδα μελετητών με επικεφαλής την κ. Στέλλα Καϊμάκη,, έχει δε ως αντικείμενο το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (στο εξής ΠΕΠ ή ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Η αξιολόγηση διενεργήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΣΠΕ
(2001/42/ΕΚ) και των κανονισμών ενσωμάτωσής της στο ελληνικό
ελληνικ δίκαιο (ΚΥΑ
107017/2006).
Η παρούσα ΣΜΠΕ εκπονείται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του προγράμματος και την εκ
των προτέρων αξιολόγησή του. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα
συμβάλλει θετικά στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος
περιβάλλοντος , καθώς
και την υποστήριξη του στόχου της ελληνικής κυβέρνησης για την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται:
•

με τον καθορισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων
παραμέτρων στο πλαίσιο των οποίων θα
λειτουργήσει το πρόγραμμα

•

με τον εντοπισμό, την περιγραφή
περιγραφή και την αξιολόγηση των πιθανών σημαντικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος

•

με την συγκριτική εξέταση και αξιολόγηση των «λογικών» εναλλακτικών λύσεων .
Ο σκοπός της παρούσας ΣΜΠΕ είναι, συνεπώς, είναι να υποβοηθήσει στην
ανάπτυξη του Προγράμματος πριν από την οριστικοποίησή του καθώς και να
παράσχει το περιβαλλοντικό πλαίσιο για την εφαρμογή του.

2.1 Σκοπός και διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης – Νομοθετικό πλαίσιο
Ορισμένα σχέδια καιι προγράμματα, δηλαδή οργανωμένα σύνολα έργων, δραστηριοτήτων
και παρεμβάσεων είναι δυνατόν να συνοδεύονται, κατά την υλοποίησή τους και αργότερα,
από δυσμενείς μεταβολές στο περιβάλλον. Καθώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές κοινότητες
επαύξησαν το ενδιαφέρονν τους για ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και για
ανάπτυξη με αειφορικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση και ο περιορισμός
των επιπτώσεων σε επίπεδο έργων και δραστηριοτήτων δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να
προστατεύσουν επιτυχώς το περιβάλλον.
περιβάλλον. Η αποσπασματικότητα της εστίασης μόνο στο
επίπεδο των έργων φαινόταν καθαρότερα σε ζητήματα αθροιστικών και συνεργιστικών
επιπτώσεων, αλλά και στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα της λειτουργίας των έργων, κατά τον
οποίο εμφανίζονταν δυσμενείς για το περιβάλλον
περιβάλλον τάσεις που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν εκ των προτέρων. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην αναζήτηση μιας
μεθόδου που να προλαμβάνει εξαρχής τέτοιες δυσμενείς καταστάσεις, που τις
περισσότερες φορές οφείλονταν σε συγκεχυμένο προγραμματισμό ενός συνόλου
συν
έργων και
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όχι σε ελλιπή σχεδιασμό ή περιβαλλοντικές αβλεψίες των μεμονωμένων στοιχείων του
συνόλου αυτού.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στις αρχικές φάσεις εκπόνησης του σχεδίου ή του
προγράμματος αποτελεί την προσφορότερη τέτοια μέθοδο. Ο επιδιωκόμενος στόχος της
είναι η ισότιμη και ορθολογική συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αρκετά νωρίς
στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε στις αποφάσεις για την τελική μορφή του σχεδίου ή του
προγράμματος να έχει ενσωματωθεί η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

2.1.1 Το στρατηγικό επίπεδο προγραμματισμού
Για να καταστεί αποτελεσματική η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
ορισμένα σχέδια και προγράμματα, θα πρέπει να πραγματοποιείται στο επίπεδο εκείνο που
έπεται της διατύπωσης των κεντρικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται των
επιπέδων εξειδίκευσης και εφαρμογής. Στο επίπεδο αυτό, λαμβάνονται οι περισσότερες
αποφάσεις γενικής φύσεως, οι οποίες έχουν συνήθως δύο χαρακτηριστικά:
•

•

αφορούν κυρίως σε θέματα προσανατολισμού και οριστικοποίησης του πλαισίου για
τα επόμενα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, παρά σε συγκεκριμένα ζητήματα
σχεδιασμού των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στο
πρόγραμμα,
ενδεχόμενη ανατροπή ή μεταβολή των αποφάσεων αυτών στο μέλλον, συνοδεύεται
από υψηλό έως δυσβάστακτο κόστος, συνήθως με την έννοια της ανατροπής
ολόκληρων τμημάτων προγραμματισμού ή αυτή της παραίτησης από τη μεγάλη
πλειονότητα των στόχων του προγράμματος.

Ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα που δίνουν στις αποφάσεις το
στρατηγικό τους χαρακτήρα, και, για το λόγο αυτό, το επίπεδο λήψης τους αποκαλείται
«στρατηγικό». Έτσι, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματοποιείται σε
αυτό το επίπεδο εκπόνησης του προγράμματος συνήθως ονομάζεται «Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση» (ΣΠΕ).

2.1.2 Ανάδυση της ΣΠΕ μέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτημένου
Για την πληρέστερη κατανόηση των γενικών αρχών της ΣΠΕ, των αναγκών που η διαδικασία
αυτή καλείται να καλύψει και των θεσμικών εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάδυση της ΣΠΕ μέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου. Τα σημαντικότερα σημεία αυτής της ανάδυσης
παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.
Η αρχή της πρόληψης
Η αρχή της πρόληψης αντικατέστησε, στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών αρχών, την
αρχή του ρυπαίνοντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μια σειρά λόγων, όπως είναι:
•

η ευρεία συνειδητοποίηση πληθώρας περιβαλλοντικών προβλημάτων, πολλά εκ των
οποίων έχουν αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα και οι αρχικές τους αιτίες είναι
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•
•

•

διάσπαρτες, σύνθετες ή δύσκολο να εντοπισθούν, ώστε να τυγχάνει εφαρμογής η
αρχή του ρυπαίνοντος,
η σημαντική πολλές φορές μείωση της «φέρουσας ικανότητας» των διαφόρων
οικοσυστημάτων,
οι εκτεταμένες επιδράσεις που προκαλούν ιδιαίτερα τα μεγάλα έργα και τα
προγράμματα στους παράγοντες και μεταβλητές του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και
η υιοθέτηση σε διεθνές επίπεδο της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την αρχή της πρόληψης, μετατοπίστηκε το βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας από
την αποκατάσταση, την καταστολή ή την αποτροπή στην πρόληψη.
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες
Μέσα στις πρώτες εφαρμογές της αρχής της πρόληψης περιλαμβάνεται η Εκτίμηση
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ΕΠΕ), η οποία συνίσταται
στην πρόβλεψη και την εκ των προτέρων αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
την υλοποίηση και λειτουργία μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα
αποτελέσματα της ΕΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά
με τη δυνατότητα αδειοδότησης των περισσότερων έργων ή δραστηριοτήτων, αλλά και με
τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής συμβατότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί ο
σχεδιασμός τους. Στο επίπεδο αυτό η ΕΠΕ παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση για τις
επιπτώσεις, όμως δεδομένης της εστίασής της σε μεμονωμένα έργα, δεν παρέχει τη
δυνατότητα ολοκληρωμένης πρόληψης.
Η ΕΠΕ πραγματοποιείται για έργα που η πιθανότητα να προκαλέσουν σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι υπαρκτή. Θεωρείται πλέον ενοποιημένο κομμάτι της
διαδικασίας σχεδιασμού έργων, που ξεκινά με την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και
καταλήγει σε συμμετοχή του κοινού και σε ενδεχόμενη αναθεώρηση του έργου. Η
διαδικασία ΕΠΕ περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιστημονικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, τις ενέργειες για τη δημοσιοποίηση και την αξιολόγησή τους και τέλος την
ένταξή των πορισμάτων της μελέτης, των διαβουλεύσεων και της αξιολόγησης στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Σε επίπεδο ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου, η ΕΠΕ θεσμοθετήθηκε με την Οδηγία
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Επ. Εφ. L175/5.7.1985
σ. 40–48) και επικαιροποιήθηκε με την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου
1997 (Επ. Εφ. L073/14.3.1997 σ. 5–15). Ακολούθησαν δύο ακόμη τροποποιήσεις μικρής
εμβέλειας, με τις Οδηγίες 2003/35 και 2009/31. Με την πρώτη εξ’ αυτών εναρμονίσθηκε η
συμμετοχή του κοινού με τη σύμβαση του Aarhus ενώ με τη δεύτερη εναρμονίσθηκε η
διασυνοριακή εκτίμηση με τη συνθήκη του Espoo και προβλέφθηκε ΕΠΕ για τα έργα
μεταφοράς και αποθήκευσης CO2.
Το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με τις Οδηγίες αυτές μέσω του
Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α). Εν συνεχεία, το νομικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής
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αδειοδότησης αναμορφώθηκε με το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», στοχεύοντας στη
βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της όλης διαδικασίας.
Πρόσφατα ο Ν. 4014/2011 τροποποιήθηκε από το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
Σε εφαρμογή του Ν. 4014/2011 έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες ΥΑ (14 ΥΑ) και 22 σχετικές
αποφάσεις για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Ανάγκη για ολοκληρωμένη πρόληψη
Η ΕΠΕ αναφέρεται κατ’ εξοχήν στον τρόπο με τον οποίο ένα προτεινόμενο έργο πρέπει να
πραγματοποιηθεί, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ερωτήματα όπως εάν, πού και ποιος τύπος ανάπτυξης πρέπει να επιλεγεί αποτελούν το
αντικείμενο προηγούμενων διαδικασιών πολιτικής. Και συχνά, αυτές οι αποφάσεις
εμφανίζονται με ελάχιστη ή καμία περιβαλλοντική ανάλυση.
Από την εισαγωγή της ΕΠΕ, περίπου 30 έτη πριν, ο κόσμος έχει αλλάξει κατά πολύ. Ο
γενικός στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται ως η νέα πρόκληση και η
περιβαλλοντική ποιότητα συχνά επιδεινώνεται παρά τα θεσμικά και πρακτικά μέτρα σε
επίπεδο έργων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, κατέστη εμφανές ότι η προσέγγιση από έργο σε
έργο της ΕΠΕ δεν εξασφαλίζει επαρκώς την περιβαλλοντική ποιότητα και δεν είναι αρκεί
είτε για να καλύψει έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν ως
αποτελέσματα προγραμματικών σχεδιασμών, είτε να αποτελέσει την προληπτική ασπίδα
για μεγάλους χρονικούς ορίζοντες. Ειδικά στο ζήτημα της ανεπαρκούς κάλυψης των
προγραμματικών σχεδιασμών, συνειδητοποιήθηκε ότι η διαδικασία ΕΠΕ εφαρμοζόταν στα
τελικά στάδια υλοποίησης και συχνά δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες πρόληψης των
επικείμενων επιπτώσεων παρά μόνο η ανατροπή του προγράμματος τότε όμως ήταν ήδη
αργά. Μετά την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων, έγινε φανερό ότι για την
αποτελεσματική, μακροχρόνια και υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος είναι
αναγκαία η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών διαστάσεων σε ανώτερα επίπεδα της λήψης
αποφάσεων που διαμορφώνουν το πλαίσιο για τις μετέπειτα άδειες σχετικά με την
εκτέλεση έργων, δηλαδή σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
Έτσι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων
εμφανίστηκε γύρω στο 1995 σε διάφορες χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία και
διάφορους οργανισμούς, όπως η Διεθνής Τράπεζα, με την ονομασία Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ).

2.1.3 Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
Μετά από ένα σχετικά μεγάλο διάστημα προβληματισμού και ανάγνωσης των διεθνών
εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη διαδικασία της ΣΠΕ, εφαρμόζοντας στην
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πράξη τις, διατυπωμένες σε επίπεδο πολιτικής, δεσμεύσεις για υψηλού επιπέδου
προστασία του περιβάλλοντος.
Με την ώριμη πλέον μορφή της, η ΣΠΕ είναι μια δυναμική διαδικασία και στοχεύει στην
εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης διαμέσου της ενσωμάτωσης της
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας
σχεδιασμού πολιτικών, σχεδίων και προγραμμάτων. Με τη λογική ότι όταν οι αποφάσεις
στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεμελιωμένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν
είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η
γενικότερη επέμβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής.
Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την ΕΠΕ αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα προγενέστερο,
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Συντίθεται δηλαδή μια νέα μορφή πολιτικής, ένα ενδυναμωμένο και αποτελεσματικό
σύστημα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, σε στενή
πάντοτε σχέση με τη λειτουργική βιωσιμότητα, και όχι με πολιτικές χαμηλής
αποτελεσματικότητας και υψηλού προστατευτισμού (π.χ. πράσινες πολιτικές και
οικολογικές παρεμβάσεις αντίστοιχα).

2.1.4 Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ
Οι αρχικές δεσμεύσεις γύρω από το ζήτημα της ΣΠΕ περιλαμβάνονται στην «έκθεση
Brundtland» και στην Agenda 21, ενώ συγκεκριμένες σχετικές αναφορές περιελήφθησαν
στην αρχική Στρατηγική της Λισσαβόνας και διατηρήθηκαν κατά την αναθεώρησή της.
Η ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο επήλθε με την Οδηγία
2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001 (Επ. Εφ. L197/21.7.2001 σ. 30–37). Στο κείμενο της Οδηγίας δεν υιοθετείται ο
όρος «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση», παρά μόνο ο – εν πολλοίς ισοδύναμος – όρος
της «εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα».
Συνοπτικά, η Οδηγία 2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο και
ρυθμίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας ΣΠΕ σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα:
Ο διπλός στόχος της Οδηγίας ΣΠΕ είναι:
•
•

η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και
η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση
σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι:
•

•

η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, μέσω μιας επιστημονικής μελέτης
εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόμενο σχέδιο ή
πρόγραμμα,
η διαβούλευση με τους πολίτες και τα όμορα κράτη – μέλη,
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•
•

η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και
διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος,
η παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή
προγράμματος.

Το κείμενο της Οδηγίας ΣΠΕ παρέχει, κατά κοινή ομολογία, σημαντική ελευθερία στην
ερμηνεία του, πολύ περισσότερη από την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και
σαφώς μεγαλύτερη από αυτό της Οδηγίας ΕΠΕ. Βέβαια, το γεγονός αυτό δικαιολογείται
από το ότι:
•

•

η ποικιλία των σχεδίων και προγραμμάτων που χρειάζεται να υποβληθούν σε ΣΠΕ
χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των
κρατών – μελών,
όμοια μεγάλο εύρος έχει διαμορφωθεί και στην ποικιλία των μηχανισμών εκπόνησης
σχεδίων και προγραμμάτων.

Η παροχή σημαντικού εύρους ελευθερίας για την ερμηνεία της Οδηγίας ΣΠΕ, δικαιολογείται
επίσης από την εννοιολογική ευρύτητα των θεμάτων που ρυθμίζει. Για παράδειγμα, σε
αντίθεση με τον όρο «έργο» που διακρίνεται από επαρκή σαφήνεια, οι όροι «σχέδιο» και
«πρόγραμμα» δεν έχουν παγιωμένη εννοιολογική οριοθέτηση, με αποτέλεσμα τα
θεωρούμενα ως «προγράμματα» σε ένα κράτος – μέλος να μοιάζουν με τις «πολιτικές»
ενός άλλου. Πάντως, το συνηθέστερο – πρακτικά και βιβλιογραφικά – περιεχόμενο των
όρων αυτών, σε αντιδιαστολή με τον όρο «πολιτική» είναι το εξής:
«Πολιτική:

έμπνευση και καθοδήγηση για δράση.

Σχέδιο:

ένα σύνολο συντονισμένων και χρονοθετημένων στόχων για την
υλοποίηση της πολιτικής.

Πρόγραμμα:

ένα οργανωμένο σύνολο έργων σε ένα συγκεκριμένο τομέα.»

Η Οδηγία ΣΠΕ δεν διευκρινίζει ρητά την έννοια των σχεδίων και προγραμμάτων αλλά
καθορίζει δύο ιδιότητές τους που τα ξεχωρίζουν από παρεμφερή σύνολα στόχων και
ομάδων έργων. Οι ιδιότητες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι παρούσες αθροιστικά, είναι:
•

•

η οργανωμένη εκπόνηση και έγκριση, δηλαδή η ιδιότητα της εκπόνησης ή και
έγκρισης από μια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή της εκπόνησης
από μια αρχή και της έγκρισης μέσω νομοθετικής διαδικασίας,
η εκ των προτέρων απαίτηση του σχεδιασμού, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων.

Το σημείο της Οδηγίας ΣΠΕ με τη χαρακτηριστικά μεγαλύτερη ελευθερία ερμηνείας είναι το
πεδίο εφαρμογής, δηλαδή ο καθορισμός του είδους και του μεγέθους των σχεδίων και
προγραμμάτων που θα πρέπει να υποβληθούν σε ΣΠΕ. Σε αντίθεση με την Οδηγία ΕΠΕ,
στην οποία προβλέπονταν αναλυτικά τα έργα και οι δραστηριότητες που απαιτούνται να
υποβληθούν σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Οδηγία ΣΠΕ ρυθμίζει το
συγκεκριμένο θέμα, καθορίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να
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διακρίνουν ένα σχέδιο ή πρόγραμμα, ή τις τροποποιήσεις τους, για να εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι
•

•
•

ο τομέας του σχεδίου ή προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας ή
περισσότεροι από τους τομείς γεωργίας, δασοπονίας, αλιείας, ενέργειας,
βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομίας
και χωροταξίας ή χρήσης γης
ο καθορισμός, από το σχέδιο ή πρόγραμμα, του πλαισίου για μελλοντικές άδειες
έργων που απαιτούν ΕΠΕ,
οι σημαντικές ενδεχόμενες συνέπειές τους σε περιοχές που προστατεύονται για το
φυσικό τους περιβάλλον.

Πέραν των ιδιοτήτων αυτών, επαφίεται στα κράτη – μέλη η τελική απόφαση για τον
καθορισμό συγκεκριμένων ειδών ή ομάδων σχεδίων και προγραμμάτων για τα οποία
απαιτείται ΣΠΕ.
Σε αντιδιαστολή με την ελευθερία του ορισμού του πεδίου εφαρμογής, η Οδηγία ΣΠΕ είναι
πολύ σαφής ως προς την τελική της επιδίωξη, την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της
περιβαλλοντικής εκτίμησης και διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή
προγράμματος.

2.1.5 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ / οικ. 107017 / 28.8.2006
Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρμονίστηκε με την Οδηγία ΣΠΕ μέσω της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την
«εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β), η οποία για λόγους
συντομίας αναφέρεται ως ΚΥΑ-ΣΠΕ εφεξής. Πρόκειται για μια πιστή μεταφορά της Οδηγίας
ΣΠΕ στα μέτρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας, στην οποία
τηρείται τόσο ο διπλός στόχος όσο και τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας. Τα νέα,
ειδικότερα στοιχεία της ΚΥΑ-ΣΠΕ σε σχέση με την Οδηγία είναι:
• ο σαφέστερος καθορισμός του πεδίου εφαρμογής, στο οποίο εντάσσονται
συγκεκριμένα είδη σχεδίων και προγραμμάτων, όπως Επιχειρησιακά προγράμματα
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλα σχέδια και προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ειδικά ή Περιφερειακά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και σημαντικός αριθμός
άλλων συγκεκριμένων ειδών σχεδίων και προγραμμάτων,
• η θέσπιση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται εάν
για ένα σχέδιο ή πρόγραμμα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ,
• η ρύθμιση του τρόπου διαβούλευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά,
• ο καθορισμός των απαιτήσεων από την περιβαλλοντική μελέτη, για την οποία
εισάγεται ο όρος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ).
Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται μια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να
διαθέτει η ΣΜΠΕ:
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• Στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές
επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος,
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων
υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή
προγράμματος.
• Η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την
εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η
εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες
γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του
σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό
στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε
διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής
τους.
Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών, το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ καθορίζεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ-ΣΠΕ, οι προδιαγραφές του οποίου τηρούνται πλήρως στην παρούσα
μελέτη.
Η διαδικασία για την έγκριση της ΣΜΠΕ, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην
παραπάνω ΚΥΑ, έχει ως ακολούθως:
•
•

•

•

Η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή (στην προκειμένη
περίπτωση ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ), η οποία συνοδεύεται από το Φάκελο της ΣΜΠΕ.
Η αρμόδια αρχή αφού εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης τον
διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του στις κατά περίπτωση
δημόσιες αρχές και στην αρχή σχεδιασμού, ώστε να προβεί αυτή στη δημοσιοποίησή
του στο κοινό.
Οι προαναφερόμενες δημόσιες αρχές διαβιβάζουν τη γνώμη και τις τυχόν
παρατηρήσεις τους στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την
παραλαβή του φακέλου, ενώ η αρχή σχεδιασμού δημοσιοποιεί στο κοινό το φάκελο
ΣΜΠΕ, ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο ενδιαφερόμενο κοινό την ευκαιρία να
διατυπώσει τις απόψεις του. Τα σχετικά αποτελέσματα της διαβούλευσης
αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την
παραλαβή του φακέλου.
Η αρμόδια αρχή, από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων από τις προαναφερόμενες
δημόσιες αρχές ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας των 45 ημερών και
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί τις
ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράμματος,
λαμβάνοντας υπόψη το φάκελο της ΣΜΠΕ, τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με
τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και προβαίνει μέσα σε 20 ημέρες
στην εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης ή μη της ΣΜΠΕ.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτημα
ΙΙΙ της ΚΥΑ-ΣΠΕ, για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή
προγραμμάτων. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται διεξοδικά οι επιπτώσεις από το
προτεινόμενο Σχέδιο στους ακόλουθους τομείς:
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•
•
•
•
•
•
•

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα
Ανθρώπινος πληθυσμός, ποιότητα ζωής, ανάπτυξη, τουρισμός, χρήση υδάτων για
σκοπούς αναψυχής
Ανθρώπινη υγεία
Έδαφος
Ύδατα περιλαμβανομένων των παράκτιων ως επίσης και υποτομείς όπως πλημμύρες
κλπ
Εκλύσεις θερμοκηπιακών αερίων και κλιματικές αλλαγές
Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο και πολιτιστική κληρονομιά.

2.2 Σύντομη περιγραφή – αντικείμενο του Προγράμματος
2.2.1 Γενικός αναπτυξιακός στόχος του προγράμματος
Για τη στοχοθέτηση του Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη
•
•
•
•

το ευρωπαϊκό και εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναπτυξιακού προγραμματισμού
η υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(ΠΝΑ)
η εμπειρία από την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων της ΠΝΑ κατά τις
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και
το σύνολο των προτάσεων και απόψεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της
διαδικασίας σχεδιασμού για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Το αναπτυξιακό όραμα και η στρατηγική της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τίθενται με βάση
τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυναμίες και
αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Συναξιολογώντας όλα τα παραπάνω, ο στόχος και το όραμα του υπό μελέτη Προγράμματος
συνοψίζεται ως εξής:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους
προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την
υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του
προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού
Παράλληλα θα πρέπει να τονιστεί ότι η στρατηγική της ΠΝΑ, που μπορεί να υλοποιηθεί
μέσω του υπό μελέτη προγράμματος, στοχεύει στην ικανοποίηση των κατευθύνσεων του
Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ 2014-2020) και του εγγράφου θέσης (Position Paper) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2.2.2 Διάρθρωση του Προγράμματος – Αντικείμενο
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της ΠΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020
διαρθρώνεται σε 5 βασικούς Στρατηγικούς Στόχους (άξονες προτεραιότητας), οι οποίοι
συνδέονται με 10 επιμέρους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ). Οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι Θεματικοί
Στόχοι, καθώς και η μεταξύ τους συνάφεια δίνονται ακολούθως.
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Σχήμα 2.2.2-1: Διάρθρωση στοχοθετήσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠNA 2014 – 2020
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2.3 Στοιχεία Ανάθεσης – Ομάδα μελέτης
Με την από 9-12-2013 αρ. πρωτ. 5483 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
ανετέθη η υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ (ΕX ΑNTE) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020»
στην εταιρεία REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο μελετητή και υπεύθυνο για τη σύνταξη της
παρούσας μελέτης δίνονται ακολούθως:
Μελετητής:

Στέλλα Καϊμάκη, Πολ. Μηχανικός, PhD Μηχ/κός Περιβάλλοντος

Διεύθυνση:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 98Α, 115 28, Αθήνα

Τηλέφωνο:

210 7257539

Fax:

210 7788668

e-mail:

s.kaimaki@adens.gr

Η ομάδα που συγκροτήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτελείται από τους
παρακάτω επιστήμονες:
Καϊμάκη Στέλλα

Πολ. Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, PhD

Σιαπαρίνας Κώστας

Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος MSc

Γκουβάτσου Ελένη

Πολ. Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc

Χατζιόπουλος Ευστάθιος

Περιβαλλοντολόγος, MSc

Περδίου Αγγελική

Μεταλλειολόγος ΕΜΠ, Περιβαλλοντολόγος, MSc

Χριστοπούλου Νατάσα

Βιολόγος
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3

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020
3.1.1 Εισαγωγή
Ο σχεδιασμός του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Ελλάδας για την περίοδο 20142020 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο συγκεκριμένων δεσμεύσεων της χώρας,
οι οποίες βρίσκουν την αποτύπωσή τους σε μια σειρά κειμένων τα οποία σχετίζονται με
τους αναπτυξιακούς και δημοσιονομικούς στόχους για το προσεχές μέλλον. Τα κείμενα
αυτά είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, τα
Μνημόνια Οικονομικής Πολιτικής, καθώς και η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» (Ε 2020).
Η στρατηγική «Ε 2020» είναι η κοινή στρατηγική των κρατών μελών της Ε.Ε., την οποία
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου
2010. Η «Ε 2020» αποτελεί μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η
οποία βασίζεται στον μεγαλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και εστιάζει σε
νευραλγικούς τομείς στους οποίους απαιτείται δράση προσβλέποντας να ενισχύσει τη
δυναμική μίας διατηρήσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
Η κοινή Στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και
κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων πολιτικής, η Ένωση έθεσε, τον
Ιούνιο του 2010, πέντε συγκεκριμένους και φιλόδοξους πρωταρχικούς στόχους για την
απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα / την
ενέργεια, με βάση τους οποίους ορίζονται και οι εθνικοί στόχοι των Κρατών Μελών.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα φροντίσει για την εφαρμογή της
στρατηγικής και ιδίως των επτά «εμβληματικών πρωτοβουλιών» οι οποίες αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο της Στρατηγικής «2020», ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική και τις πολιτικές απασχόλησης της ΕΕ
για την περίοδο 2014-2020. Για τον σκοπό αυτό, προχώρησε και στην αποτύπωση έντεκα
(11) Θεματικών Στόχων, στις οποίες αντιστοιχούν και συγκεκριμένες επενδυτικές
προτεραιότητες για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

3.1.2 Προτεραιότητες πολιτικής και πρωταρχικοί στόχοι για την Ευρώπη 2020
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτάσσει τρεις προτεραιότητες πολιτικής, οι οποίες είναι
σχεδιασμένες έτσι ώστε να αλληλοενισχύονται:
1η Προτεραιότητα Πολιτικής – Έξυπνη ανάπτυξη
Η έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας, οι οποίες πρέπει να
αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες της μελλοντικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Για
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται μία ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης των
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Ευρωπαίων πολιτών, ανάταση των ευρωπαϊκών επιδόσεων στην έρευνα και την προώθηση
της καινοτομίας. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η μεταβίβαση της παραγόμενης γνώσης σε
όλη την Ένωση και η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών,
με τη προσπάθειες να συντονίζονται γύρω από την μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε
νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις
εργασίας. Επίσης, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τόσο των ευρωπαϊκών, όσο και των
παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων. Για να λειτουργήσουν τα παραπάνω είναι
απαραίτητο να συνδυαστούν με ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί την επιχειρηματικότητα, με τη
χρηματοδότηση, αλλά και με την εστίαση στις ανάγκες εκείνων οι οποίοι θα είναι οι
μελλοντικοί χρήστες των προϊόντων / υπηρεσιών της γνώσης και στις ευκαιρίες τις οποίες
παρέχουν οι αγορές.
2η Προτεραιότητα Πολιτικής – Διατηρήσιμη ανάπτυξη
Η ανάπτυξη έχει νόημα όταν είναι διατηρήσιμη και γι’ αυτό πρέπει να προωθηθεί μία
οικονομία η οποία πρέπει να πιο αποδοτική στη χρήση των πόρων, πιο πράσινη και πιο
ανταγωνιστική. Η αποδοτική χρήση των πόρων προϋποθέτει την αξιοποίηση του ηγετικού
ρόλου της Ευρώπης προς την ανάπτυξη νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, μεταξύ των
οποίων και των πράσινων τεχνολογιών, την επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων
με χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και την εκμετάλλευση
δικτύων σε κλίμακα ΕΕ. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει ενίσχυση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με έμφαση στον τομέα της μεταποίησης
και στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την παροχή βοήθειας
στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την αποδοτική χρήση
των διαθέσιμων πόρων. Αποτέλεσμα μίας τέτοιας προσέγγισης θα είναι η ευημερία της
Ευρώπης σε έναν κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στον οποίο θα
εμποδίζονται η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η μη
αειφόρος χρήσης των πόρων, ενώ, παράλληλα, θα ενισχυθεί η οικονομική κοινωνική και
εδαφική συνοχή.
3η Προτεραιότητα Πολιτικής – Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Η έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη πρέπει παράλληλα να χαρακτηρίζεται από υψηλή
απασχόληση, η οποία θα επιτυγχάνει τόσο κοινωνική, όσο και εδαφική συνοχή. Αυτό
σημαίνει ότι στους ευρωπαίους πολίτες θα παρέχονται δυνατότητες εργασίας μέσω
υψηλών επιπέδων απασχόλησης, κάτι το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με τον
εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και των δομών κατάρτισης, την επένδυση στις
δεξιότητες και την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω εκσυγχρονισμού των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας τα οποία θα βοηθούν τους ευρωπαίους πολίτες να διαχειρίζονται
τις αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μίας συνεκτικής κοινωνίας. Σημαντική παράμετρο
αποτελεί η διάδοση των οφελών από την οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα μέρη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, κάτι το οποίο θα
ενισχύσει την εδαφική συνοχή. Αυτό το οποίο περιγράφεται είναι η εξασφάλιση της
πρόσβασης και ύπαρξη ευκαιριών για όλους και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής,
ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως το εργατικό δυναμικό της και να
μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού της, αλλά και την
αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Παράλληλα, χρειάζεται και η αύξηση της
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συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, μεταξύ άλλων μέσω πολιτικών προώθησης της
ισότητας των φύλων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή.
Οι τρεις αυτές προτεραιότητες πολιτικής και η αλληλοενίσχυσή τους διαμορφώνουν την
εικόνα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για την Ευρώπη του 21ου αιώνα.
Για να μπορεί να ακολουθηθεί μία ορθολογική και κοινή κατεύθυνση στις προσπάθειες των
Κρατών Μελών, είναι απαραίτητο, και έχει συμφωνηθεί με ευρεία συναίνεση, να υπάρχει
ένας συγκεκριμένος αριθμός πρωταρχικών στόχων οι οποίοι πρέπει να αποτελέσουν τον
οδηγό για την περίοδο 2014-2020. Οι στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν τις προτεραιότητες
της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ενώ, ταυτόχρονα, είναι
μετρήσιμοι, αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των καταστάσεων στα διαφορετικά κράτη
μέλη, και βασίζονται σε επαρκώς αξιόπιστα στοιχεία για τους σκοπούς της σύγκρισης
μεταξύ κρατών μελών. Επιλεγμένοι με αυτά τα κριτήρια, η επίτευξη των στόχων αυτών
είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον και την επιτυχία της Ευρώπης έως το 2020.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πρωταρχικοί στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί είναι οι εξής:
Πρωταρχικός Στόχος 1:
Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών σε τουλάχιστον
75% από 69% σήμερα, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών, των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και της καλύτερης ενσωμάτωσης των μεταναστών στο
εργατικό δυναμικό.
Πρωταρχικός Στόχος 2:
Διατήρηση του παρόντος στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση του 3% του ΑΕΠ σε
Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Ο στόχος είχε επιτύχει να εστιάσει την προσοχή στην ανάγκη
για επενδύσεις στην Ε&Α τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά
εστιάζει περισσότερο στις εισροές απ’ ό,τι στις επιπτώσεις. Η ανάγκη για βελτίωση των
συνθηκών για ιδιωτική Ε&Α είναι σαφής και πολλά από τα μέτρα τα οποία προτείνονται στο
πλαίσιο της Στρατηγικής «Ε 2020» θα συμβάλλουν σε αυτό. Επίσης σαφής είναι και η
ανάγκη της από κοινού αντιμετώπισης της Ε&Α και της καινοτομίας, ώστε να διατεθεί ένα
ευρύτερο φάσμα δαπάνης, πιο κατάλληλο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και για
τους ρυθμιστικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Η διατήρηση του στόχου
στο 3% του ΑΕΠ είναι συνυφασμένη και με τον καθορισμό δείκτη, ο οποίος θα
αντικατοπτρίζει την ένταση Ε&Α και καινοτομίας.
Πρωταρχικός Στόχος 3:
Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990 ή κατά 30%, εάν πληρούνται οι όροι,1 αύξηση του ποσοστού των

1 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10-11 Δεκεμβρίου 2009 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ως μέρος
μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012, η ΕΕ επαναλαμβάνει
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ευρωπαϊκή κατανάλωση ενέργειας σε 20%, και
αύξηση κατά 20% της ευρωπαϊκής ενεργειακής απόδοσης.
Πρωταρχικός Στόχος 4:
Ο τέταρτος στόχος αφορά στη συμμετοχή στην εκπαίδευση και τοποθετήθηκε για να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ατόμων τα οποία εγκαταλείπουν πρόωρα τη σχολική
εκπαίδευση με μείωση του ποσοστού των ατόμων αυτών σε 10%, από το σημερινό 15%,
ενώ, παράλληλα, τίθεται ο στόχος 40% για το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών
που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, έως το 2020.
Πρωταρχικός Στόχος 5:
Μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας
κατά 25%, βγάζοντας, δηλαδή, από την κατάσταση φτώχειας πάνω από 20 εκατομμύρια
ευρωπαίους πολίτες.2
Οι πέντε αυτοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αλληλένδετοι και η σημασία τους είναι
καθοριστική για την επιτυχία της Ευρώπης. Παράλληλα, όμως, πρέπει να ειδωθούν ως
αντιπροσωπευτικοί και όχι ως διεξοδικοί, αφού αντιπροσωπεύουν μία συνολική θεώρηση
για τα επίπεδα στα οποία η Επιτροπή εκτιμά ότι πρέπει να φτάσουν οι βασικές παράμετροι
μέχρι το 2020 και όχι μία προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης». Σε κάθε περίπτωση, η
διαφοροποίηση μεταξύ των Κρατών Μελών, τόσο σε επίπεδα ανάπτυξης, όσο και στο
βιοτικό επίπεδο, δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι συναφείς για όλα
τα Κράτη Μέλη, αφού, για παράδειγμα, η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη καθώς
και στην καινοτομία, στην εκπαίδευση και σε τεχνολογίες που προάγουν την αποδοτική
χρησιμοποίηση των πόρων θα είναι επωφελής για τους παραδοσιακούς τομείς, για τις
αγροτικές περιοχές καθώς και για τις οικονομίες υψηλής εξειδίκευσης και υπηρεσιών.
Η διαφοροποίηση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρώπης των 27, η οποία παρουσιάζει
μεγαλύτερη ποικιλομορφία από ότι την προηγούμενη δεκαετία, απαιτεί, βεβαίως, την
προσαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τον μετασχηματισμό των πέντε
πρωταρχικών στόχων σε εθνικούς στόχους, ώστε οι εθνικές πορείες να αντικατοπτρίζουν
την τρέχουσα κατάσταση κάθε κράτους μέλους.
Εκτός από τις προσπάθειες των κρατών μελών, η Επιτροπή έχει προτείνει και ένα φιλόδοξο
φάσμα δράσεων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο να εισέλθει η Ευρώπη σε μια νέα και πιο βιώσιμη
πορεία ανάπτυξης. Από τον συνδυασμό των εθνικών προσπαθειών με εκείνες της ΕΕ θα
υπάρξει αμοιβαία ενίσχυση.

την υπό όρους προσφορά της να προχωρήσει έως το 2020 σε μείωση κατά 30% έναντι των
επιπέδων του 1990, αρκεί και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να δεσμευθούν για συγκρίσιμες
μειώσεις εκπομπών και οι αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις
ευθύνες και τις δυνατότητες που τους αναλογούν
2 Τα εθνικά όρια φτώχειας καθορίζονται ως το 60% του διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος σε κάθε
κράτος μέλος.
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3.1.3 Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρώπη 2020
Για να πραγματοποιηθεί καλύτερα ο συντονισμός μεταξύ Κρατών Μελών και μεταξύ
Κρατών Μελών και ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβη σε σύσταση 6 Κατευθυντήριων
Γραμμών για τον γενικό προσανατολισμό των οικονομικών πολιτικών των Μελών (Ιούλιος
2010), και αποφάσισε 4 Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των
Κρατών Μελών (Οκτώβριος 2010). Οι δέκα αυτές Κατευθυντήριες Γραμμές αποτυπώνονται
ως εξής:
Κατευθυντήρια Γραμμή 1 – Εξασφάλιση της Ποιότητας και της Βιωσιμότητας των
Δημόσιων Οικονομικών:
Αποτελεί σύσταση για αυστηρή εφαρμογή στρατηγικών δημοσιονομικής εξυγίανσης, στο
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ιδιαίτερα για περιπτώσει Κρατών
Μελών τα οποία βρίσκονται σε διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος, ή/και σε μνημόνια
συμφωνίας, όπως η Ελλάδα. Τονίζεται, επίσης, ότι η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να
εστιάζεται στον περιορισμό των δαπανών, αποφεύγοντας, όμως, τους τομείς οι οποίοι
προωθούν την ανάπτυξη, όπως η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και η απασχολησιμότητα, η
έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, καθώς και οι επενδύσεις σε δίκτυα με θετική
επίδραση στην παραγωγικότητα. (π.χ. διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, διασυνδέσεις και
υποδομές ενέργειας και μεταφορών, κτλ.). Η πρώτη Κατευθυντήρια Γραμμή συστήνει,
επίσης, ενίσχυση των δημοσιονομικών πλαισίων, βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων
δαπανών και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, με έμφαση στη μείωση του χρέους
και τη μεταρρύθμιση των δημοσίων δαπανών σχετικών με τη δημογραφική γήρανση.
Κατευθυντήρια Γραμμή 2 – Αντιμετώπιση των Μακροοικονομικών Ανισορροπιών:
Στο πλαίσιο της δεύτερης Κατευθυντήριας Γραμμής επιδιώκεται η αποφυγή δυσβάστακτων
μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδίως στις περιπτώσεις του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, της αγοράς περιουσιακών στοιχείων και των ισολογισμών των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων. Έμφαση δίνεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, για το οποίο
το Συμβούλιο συστήνει την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων με τη λήψη μέτρων τα
οποία αφορούν στη δημοσιονομική πολιτική, την εξέλιξη των μισθών, τις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις αγορές
εργασίας.
Κατευθυντήρια Γραμμή 3 – Μείωση των Ανισορροπιών στη Ζώνη του Ευρώ:
Σχετικά με τις ανισορροπίες στη ζώνη του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι οι
αποκλίσεις στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες
είναι ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα
επειγόντως, η φύση και ο χαρακτήρας των οποίων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη
χώρα. Ο επείγων χαρακτήρας είναι πιο έντονος για τα κράτη τα οποία παρουσιάζουν
μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και σημαντικές απώλειες ανταγωνιστικότητας,
για την αντιμετώπιση των οποίων συνιστάται η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα
προϊόντος. Έμφαση δίνεται, επίσης, στην αντιμετώπιση της υπερβολικής συσσώρευσης
ιδιωτικού χρέους, στην απόκλιση των ποσοστών πληθωρισμού, αλλά και στην άρση των
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θεσμικών εμποδίων για την ευελιξία στις προσαρμογές τιμών και μισθών στις συνθήκες της
αγοράς. Το Συμβούλιο προτείνει, τέλος, στενή παρακολούθηση από το Eurogroup, το οποίο
θα προτείνει διαρθρωτικά μέτρα όταν απαιτείται.
Κατευθυντήρια Γραμμή 4 – Βελτιστοποίηση της Στήριξης για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
και Καινοτομία, Ενίσχυση του Τριγώνου της Γνώσης και Ενεργοποίηση του Δυναμικού της
Ψηφιακής Οικονομίας:
Η Κατευθυντήρια Γραμμή 4 είναι από τις πιο σημαντικές και τονίζει την επανεξέταση των
συστημάτων Ε&Α και καινοτομίας, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα
αποτελεσματικό πλαίσιο συνθηκών για δημόσιες επενδύσεις, βάσει της Κατευθυντήριας
Γραμμής 1, για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων3
(ενέργεια, αποδοτική χρήση πόρων, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, κοινωνική και
εδαφική συνοχή, γήρανση του πληθυσμού και ασφάλεια). Τονίζεται ότι η δημόσιες
επενδύσεις πρέπει να λειτουργήσουν ως μοχλός για την ιδιωτική χρηματοδότηση σε Ε&Α.
Επίσης σημαντικό είναι ότι η καινοτομία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ευκαιρίες και
τις προκλήσεις των Κρατών Μελών, με ταυτόχρονη επιδίωξη συνεργειών μεταξύ κρατών,
περιφερειών και της Ένωσης, αλλά και ότι η καινοτομία πρέπει να εντάσσεται σε όλες τις
σχετικές πολιτικές με προώθησή της με την ευρεία έννοια, συμπεριλαμβανομένης, δηλαδή,
και της μη τεχνολογικής καινοτομίας. Στο πλαίσιο των σχετικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων
διευκόλυνσης και ενθάρρυνσης της καινοτομίας, πρέπει να επιδιώκεται η αλληλοστήριξη
και η αλληλοσυμπλήρωση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία).
Παράλληλα, τόσο σε πλαίσιο Κρατών μελών, όσο και Ένωσης, το Συμβούλιο συστήνει τη
δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου συνθηκών για την ταχεία ανάπτυξη μίας ψηφιακής
ενιαίας αγοράς, προωθώντας τη διάδοση και ανάπτυξη του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας
και επιδιώκοντας οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις να είναι οικονομικά αποδοτικές και
εντοπισμένες στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς. Προτείνεται, επίσης, η
προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης σύγχρονων υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υπογραφή, ηλεκτρονική ταυτότητα, ηλεκτρονική πληρωμή),
προάγοντας, ταυτόχρονα ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
Η τέταρτη Κατευθυντήρια Γραμμή συνδέεται άμεσα με τον δεύτερο πρωταρχικό στόχο της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση του ποσοστού ΑΕΠ της ΕΕ για Ε&Α στο 3%.
Κατευθυντήρια Γραμμή 5 – Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας στη Χρήση των Πόρων και
Μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου:
Το Συμβούλιο συστήνει μέτρα τα οποία θα αποσυνδέσουν την οικονομική μεγέθυνση από
τη χρήση των πόρων, υλοποιώντας τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να
μετατραπούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και να αποφυγή η
περιβαλλοντική υποβάθμιση και να εξασφαλιστεί η βιοποικιλότητα με αποτελεσματικότερη
χρήση των φυσικών πόρων. Οι σχετικές προσπάθειες κάθε Κράτους Μέλους πρέπει να
κινηθούν στη δημιουργία ολοκληρωμένης και απόλυτα λειτουργικής εσωτερικής αγοράς

3 Οι οποίες βρίσκονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ.
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ενέργειας, να επικεντρωθούν σε μέτρα τα οποία υποστηρίζουν την αρχή της εσωτερίκευσης
του εξωτερικού κόστους να στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση και την
αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να δίδουν κίνητρα
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών ανθεκτικών στις κλιματικές
συνθήκες και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να στραφούν σε πιο φιλικά
προς το περιβάλλον και διασυνδεδεμένα μέσα μεταφοράς και να προωθούν την
εξοικονόμηση ενέργειας και την οικολογική καινοτομία. Είναι σαφές, επίσης, ότι
επιδιώκεται η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων σε περιβαλλοντικά επιβλαβείς
δραστηριότητες. Για την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών, το Συμβούλιο προτείνει
κανονιστικά, μη κανονιστικά και φορολογικά μέσα, ενώ ενθαρρύνεται και σε αυτό το
πλαίσιο, η μεγιστοποίηση ευρωπαϊκών συνεργειών, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση των πιο
βιώσιμων μεταφορών και της ασφαλούς και καθαρής παραγωγής ενέργειας και
λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της βιώσιμης γεωργίας. Παράλληλα, σύμφωνα και με την
Κατευθυντήρια Γραμμή 4, τα Κράτη Μέλη πρέπει να κινηθούν και προς την κατεύθυνση των
έξυπνων, αναβαθμισμένων και πλήρως διασυνδεόμενων υποδομών μεταφορών και
ενέργειας, να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, να
εξασφαλίσουν αύξηση της παραγωγικότητας και συντονισμένη εφαρμογή των σχεδίων
υποδομών και να στηρίζουν την ανάπτυξη ανοικτών, ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων
αγορών δικτύων.
Η Κατευθυντήρια Γραμμή 5 συνδέεται άμεσα με τον τρίτο Πρωταρχικό Στόχο για μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή
κατανάλωση της Ευρώπης σε 20 % και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 %.
Κατευθυντήρια Γραμμή 6 – Βελτίωση του Περιβάλλοντος για τις Επιχειρήσεις και τους
Καταναλωτές και Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Βάσης με Σκοπό να
Διασφαλισθεί η Πλήρης Λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς:
Η έκτη Κατευθυντήρια Γραμμή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιδιώκει την εξασφάλιση της
αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις, συνδυάζοντας την προστασία των καταναλωτών με την διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας, του ανοίγματος και της ανταγωνιστικότητας των αγορών αγαθών
και υπηρεσιών. Απαραίτητη είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και του
κανονιστικού συστήματος, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και η περαιτέρω
ανάπτυξη της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς.
Το Συμβούλιο συστήνει, επίσης, να δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην τήρηση της
ενδεδειγμένης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος εκσυγχρονίζοντας τη δημόσια διοίκηση, βελτιώνοντας την εταιρική
διακυβέρνηση, αίροντας τα εναπομένοντα εμπόδια στην εσωτερική αγορά, καταργώντας
τον περιττό διοικητικό βάρος και αποφεύγοντας νέα περιττή επιβάρυνση με τη χρήση
μέσων «έξυπνων» ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων με την περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικών
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταργώντας τα φορολογικά εμπόδια,
στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην
ενιαία αγορά σύμφωνα με την «Small Business Act for Europe» και την αρχή «Think Small
First», εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ολοκλήρωση των αγορών
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
βελτιώνοντας τους όρους πρόσβασης στη διανοητική ιδιοκτησία και της προστασίας των
δικαιωμάτων σε αυτήν, υποστηρίζοντας τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας των γυναικών.
Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η καινοτομία, ιδίως των ΜΜΕ, και η στήριξη της
μετάβασης σε μια οικονομία με αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων (σύμφωνα και
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 4 και 5 αντίστοιχα).
Το Συμβούλιο προτείνει, επίσης, τη στήριξη μίας σύγχρονης, καινοτόμου ,
διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης, διευκολύνοντας κάθε
απαραίτητη οικονομικά αποδοτική αναδιάρθρωση, σύμφωνα, πάντα, με τους όρους της
κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, επιδιώκοντας τη στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και
ενθαρρύνοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ώστε να συμβάλλουν στον ηγετικό ρόλο της
Ένωσης και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της σε μία παγκόσμια, αειφόρο και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Κατευθυντήρια Γραμμή 7 – Αύξηση της συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά
εργασίας, μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και προώθηση της ποιότητας των θέσεων
εργασίας:
Κεντρική θέση της έβδομης Κατευθυντήριας Γραμμής είναι η ενεργοποίηση, με στόχο την
αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, για την οποία τα Κράτη Μέλη πρέπει να
ενσωματώσουν στις πολιτικές τους και να εφαρμόσουν τις αρχές της ευελιξίας με
ασφάλεια.
Επιπλέον, επιδίωξη είναι η καταπολέμηση του κατακερματισμού της απασχόλησης, της
αεργίας και της άνισης μεταχείρισης των φύλων, με ταυτόχρονη μείωση της διαρθρωτικής
ανεργίας. Η προσέγγιση πρέπει να προσβλέπει σε ισόρροπα και αλληλοενισχυόμενα μέτρα,
με χρήση ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, αποτελεσματική δια βίου
μάθηση, πολιτικές για την προώθηση της κινητικότητας, σε συνδυασμό με κατάλληλα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και σαφώς προσδιορισμένα δικαιώματα και ευθύνες για
τους ανέργους.
Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι καθοριστικής σημασίας και τα Κράτη Μέλη
πρέπει να επιταχύνουν τον κοινωνικό διάλογο, καταπολεμώντας την επισφαλή
απασχόληση, την υποαπασχόληση και την αδήλωτη εργασία, με απαραίτητη προϋπόθεση
την ενίσχυση των υπηρεσιών απασχόλησης με εξατομικευμένες υπηρεσίες και τον έλεγχο
των συνθηκών εργασίας, της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.
Για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των επιπέδων συμμετοχής,
χρειάζεται ενθάρρυνση της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών για τη μισθολογική
διαπραγμάτευση και την αύξηση του εργασιακού κόστους, σε συνάρτηση με μία
επανεξέταση των φορολογικών συστημάτων και των συστημάτων παροχών των Κρατών
Μελών. Κρίνεται, επίσης, απαραίτητη η προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού
βίου, της ισότητας των φύλων στην πρόσβαση, αλλά και των αποδοχών, και της
ενσωμάτωσης στον επαγγελματικό βίο των νέων και όλων των ευάλωτων ομάδων, με
ταυτόχρονη ενθάρρυνση της εξισορρόπησης της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής.
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Απαραίτητη, τέλος, είναι η άρση των εμποδίων για την είσοδο νεοεισερχόμενων στην
αγορά εργασίας, η προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς, όπως η πράσινη απασχόληση και η
κοινωνική καινοτομία.
Η έβδομη Κατευθυντήρια Γραμμή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνδέεται άμεσα με τον
πρώτο πρωταρχικό στόχο για την περίοδο 2014-2020 για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης
των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών 75 %.
Κατευθυντήρια Γραμμή 8 – Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και προαγωγή της διά βίου μάθησης:
Η Κατευθυντήρια Γραμμή 8 ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να προωθήσουν την
παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα, μέσω της εξασφάλισης επαρκών γνώσεων και
δεξιοτήτων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση στην
αγορά εργασίας. Η επιδίωξη είναι η αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ μίας ποιοτικής αρχικής
εκπαίδευσης, μίας ελκυστικής επαγγελματικής κατάρτισης και κινήτρων για τη δια βίου
μάθηση, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω υπάρχουσες δεξιότητες ή / και να αποκτηθούν
νέες. Κατά συνέπεια, τα Κράτη Μέλη οφείλουν να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς
εταίρους και τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων παρέχοντας συμμετοχική χρηματοδότηση προς
αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην κατάρτιση και να ενισχυθεί η
καθοδήγηση στην εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία, μέσω της συστηματικής παροχής
σχετικών πληροφοριών της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καλύτερης
πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες.
Η τακτική παρακολούθηση των επιδόσεων των πολιτικών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και
πρόληψης αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό τομέων που πρέπει να βελτιωθούν και
στην καλύτερη ανταπόκριση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις τρέχουσες
και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως η οικονομία με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων. Για τη στήριξη των στόχων
αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά περίπτωση, να αξιοποιήσουν το ΕΚΤ καθώς και άλλα
ενωσιακά ταμεία. Οι πολιτικές τόνωσης της ζήτησης εργασίας μπορούν να συνδράμουν τις
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Κατευθυντήρια Γραμμή 9 – Βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην
τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση:
Η εξασφάλιση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλους, αλλά και
η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, απαιτούν από τα Κράτη Μέλη επένδυση
στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο δεξιοτήτων
του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και να είναι ικανό να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι παράλληλες σχετικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να
αποσκοπούν στην απόκτηση των βασικών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε άτομο να
επιτύχει στην οικονομία της γνώσης, ιδίως από απόψεως απασχολησιμότητας, σύμφωνα με
τις προτεραιότητες που αναφέρονται στην Κατευθυντήρια Γραμμή 4.
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Βασική παράμετρος της ένατης Κατευθυντήριας Γραμμής είναι η διεθνής κινητικότητα των
σπουδαστώ και δασκάλων, οπότε και τα Κράτη Μέλη πρέπει να μεριμνήσουν ώστε τα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους να γίνουν πιο ανοικτά και να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες, εφαρμόζοντας εθνικά πλαίσια πιστοποίησης που θα
επιτρέπουν ευέλικτες μαθησιακές πορείες και αναπτύσσοντας εταιρικές σχέσεις μεταξύ του
κόσμου της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασίας. Ταυτόχρονα, η ανώτερη
εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει πιο ανοικτή σε μη παραδοσιακούς σπουδαστές και θα
πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή στην τριτοβάθμια ή σε ισοδύναμη εκπαίδευση. Για να
μειωθεί ο αριθμός των νέων χωρίς απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, τα κράτη μέλη
πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης
του σχολείου από τους μαθητές.
Η ένατη Κατευθυντήρια Γραμμή συσχετίζεται άμεσα με τον 4ο πρωταρχικό στόχο, ο οποίος
επιδιώκει μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% και αύξηση
του ποσοστού των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια
ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε τουλάχιστον 40 %.4
Κατευθυντήρια Γραμμή 10 – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας:
Βασική προϋπόθεση για την πρόληψη και τον περιορισμό της φτώχειας είναι η επέκταση
των ευκαιριών απασχόλησης και κατά συνέπεια πρέπει να αποτελεί βασική πτυχή των
ολοκληρωμένων στρατηγικών των Κρατών Μελών, ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμμετοχή
στην κοινωνία. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να υπάρξει κατάλληλη εκμετάλλευση
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων ενωσιακών ταμείων, αλλά και εστίαση των
προσπαθειών στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες
(περιλαμβανομένων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια
Γραμμή 4) διαδραματίζουν σχετικά σημαντικό ρόλο και απαιτούνται ενίσχυση των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας, διά βίου μάθηση και συνολικές ενεργητικές πολιτικές
ένταξης, ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε διάφορα στάδια της ζωής των ατόμων και να
προστατεύονται από τον κίνδυνο του αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένων των συστημάτων συνταξιοδότησης
και υγείας, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν πλήρως ώστε να είναι σε
θέση να παρέχουν επαρκή εισοδηματική στήριξη και υπηρεσίες —εξασφαλίζοντας έτσι
κοινωνική συνοχή— παραμένοντας συγχρόνως οικονομικά βιώσιμα και ενθαρρύνοντας τη
συμμετοχή στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Η δέκατη Κατευθυντήρια Γραμμή συνδέεται άμεσα με τον 5ο πρωταρχικό στόχο για την
περίοδο 2014-2020 για απαλλαγή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια
και τον αποκλεισμό.5.

4 Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να
καθορίζουν και να εφαρμόζουν ποσοτικούς στόχους στον τομέα της εκπαίδευσης.
5 Ο εν λόγω πληθυσμός ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς την
κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού σύμφωνα με τους ακόλουθους τρεις δείκτες (κίνδυνος
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3.1.4 Εμβληματικές πρωτοβουλίες
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», με βάση τις προτεραιότητες πολιτικής που αναπτύχθηκαν
παραπάνω, διακρίνεται σε τρεις θεματικές ενότητες – Έξυπνη ανάπτυξη, Βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη, Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς – για τις οποίες η Επιτροπή ανέπτυξε
επτά (7) εμβληματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες επιδιώκεται να ενεργήσουν ως καταλύτες
για την Ευρωπαϊκή πρόοδο και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Θεματική ενότητα
Έξυπνη ανάπτυξη

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Εμβληματική πρωτοβουλία
1. Ένωση Καινοτομίας
2. Νεολαία σε κίνηση
3. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη
4. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
τους πόρους της
5. Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της
παγκοσμιοποίησης
6. Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
7. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχουν ως
στόχο τα εξής:
1η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Ένωση Καινοτομίας»:
Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών που πλαισιώνουν, καθώς και
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για Ε&Α και καινοτομία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι
καινοτόμες ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα
δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία στοχεύει
στην εκ νέου εστίαση της πολιτικής Ε&Α και καινοτομίας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση και την
αποτελεσματική χρήση των πόρων, συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής ασφάλειας και
τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής και διαχείρισης της γης.
Η Επιτροπή, σε επίπεδο ΕΕ, στοχεύει:
•

•
•
•

Στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, την ανάπτυξη ενός στρατηγικού
ερευνητικού προγράμματος και την ενίσχυση του κοινού προγραμματισμού με τα
κράτη μέλη και τις περιφέρειες.
Στη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο για τις επιχειρήσεις στον τομέα της
καινοτομίας.
Στη δρομολόγηση «ευρωπαϊκών συμπράξεων καινοτομίας» μεταξύ επιπέδου ΕΕ και
κρατών μελών.
Στην αναθεώρηση και περεταίρω ανάπτυξη του ρόλου των χρηματοοικονομικών

φτώχειας· υλική στέρηση· νοικοκυριά με άνεργους γονείς), παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη
μέλη να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους βάσει του καταλληλότερου μεταξύ των δεικτών
αυτών και έχοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες.
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•

μέσων της ΕΕ στη στήριξη της καινοτομίας.
Στην προώθηση εταιρικών σχέσεων γνώσης και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
εκπαίδευσης, επιχειρήσεων, έρευνας και καινοτομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•

Σε μεταρρύθμιση των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων Ε&Α και καινοτομίας.
Στη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς πτυχιούχων από τους κλάδους φυσικών
επιστημών, μαθηματικών και μηχανολογίας.
Στην απόδοση προτεραιότητας στις δαπάνες για τη γνώση.

2η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Νεολαία σε Κίνηση»:
Η 2η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών
συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας
Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή στοχεύει:
•
•
•
•
•

Στην ολοκλήρωση και ενίσχυση των προγραμμάτων για την κινητικότητα τα
πανεπιστήμια και τους ερευνητές.
Στην επιτάχυνση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη διερεύνηση τρόπων προώθησης της επιχειρηματικότητας, μέσω προγραμμάτων
κινητικότητας για νέους επαγγελματίες.
Στην προώθηση της αναγνώρισης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης.
Στη δρομολόγηση πλαισίου για την απασχόληση των νέων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•
•

Σε διασφάλιση επαρκών επενδύσεων σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
Στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βαθμίδες.
Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συνάφειας των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Στη βελτίωση της δυνατότητας εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.

3η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη»:
Ο γενικός στόχος της 3ης πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη διατηρήσιμων οικονομικών και
κοινωνικών οφελών από μία ενιαία ψηφιακή αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
βασισμένη στην ανάπτυξη υπηρεσιών ταχείας και υπερταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή στοχεύει:
•
•
•
•
•

Στη δημιουργία σταθερού σχετικού νομικού πλαισίου.
Στην ανάπτυξη αποτελεσματικής πολιτικής ραδιοφάσματος.
Στη διευκόλυνση της χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων.
Στη δημιουργία πραγματικής ενιαίας αγοράς για «επιγραμμικό» περιεχόμενο και
υπηρεσίες.
Στη μεταρρύθμιση των ταμείων έρευνας και καινοτομίας για την αύξηση στη στήριξη
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•

στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών.
Στην προώθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της υιοθέτησής του από όλους
τους ευρωπαίους πολίτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•

Στη χάραξη επιχειρησιακών στρατηγικών διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε τομείς
που δεν καλύπτονται από ιδιωτικές επενδύσεις.
Στη θέσπιση σχετικού νομικού πλαισίου.
Στην προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης σύγχρονων και προσβάσιμων
«επιγραμμικών» υπηρεσιών.

4η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Μία Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους
πόρους»:
Η 4η πρωτοβουλία επιδιώκει την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση
πόρων και στοχεύει σε μία οικονομία αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων και χαμηλών
εκπομπών άνθρακα η οποία χρησιμοποιεί αποδοτικά όλους τους πόρους της. Επιπλέον,
στόχος είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα, η αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός του τομέα των μεταφορών και η ενθάρρυνση της
ενεργειακής αποδοτικότητας, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί η
ενεργειακή ασφάλεια.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή στοχεύει:
•

•

•

•
•

•

Στην κινητοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων της ΕΕ, στο πλαίσιο μίας
συνεκτικής στρατηγικής χρηματοδότησης, η οποία συνδυάζει τη χρηματοδότηση από
την ΕΕ και εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Στην ενίσχυση του πλαισίου για τη χρήση μέσων που βασίζονται στην αγορά, όπως η
εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, η αναθεώρηση της φορολόγησης ενέργειας, το
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και η ενθάρρυνση ευρύτερης χρήσης πράσινων
δημόσιων συμβάσεων.
Στην υποβολή προτάσεων εκσυγχρονισμού και απαλλαγής των μεταφορών από
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να προωθηθεί η αύξηση
ανταγωνιστικότητας, συνδυάζοντας σειρά μέτρων, όπως, για παράδειγμα, η έγκαιρη
ανάπτυξη υποδομών δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, η «έξυπνη»
διαχείριση της κυκλοφορίας, η καλύτερη υλικοτεχνική υποστήριξη, η επιδίωξη της
μείωσης των εκπομπών CO2 στα επιβατικά οχήματα και στους κλάδους της
αεροπορίας και της ναυσιπλοΐας, καθώς και η δρομολόγηση σημαντικής ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας για «πράσινα» αυτοκίνητα, με θέσπιση κοινών προτύπων και
ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών στήριξης.
Στην επιτάχυνση εφαρμογής στρατηγικών σχεδίων με μεγάλη προστιθέμενη αξία.
Στην ολοκλήρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και την εφαρμογή
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET), με έμφαση στην προώθηση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στην παρουσίαση πρωτοβουλίας με σκοπό την αναβάθμιση των δικτύων της
Ευρώπης, περιλαμβανομένων των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, και τη
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•

•

διασύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το ενεργειακό δίκτυο,
επιδιώκοντας στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Τα σχετικά σχέδια υποδομής στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.
Στη θέσπιση και εφαρμογή αναθεωρημένου σχεδίου δράσης για την ενεργειακή
αποδοτικότητα, προωθώντας ένα ευρύ πρόγραμμα αποδοτικής χρήσης των
ενεργειακών πόρων (σε επίπεδο ΜΜΕ και νοικοκυριών), με προβλεπόμενο
αποτέλεσμα αλλαγές στον τρόπο κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας. Και εδώ
υπάρχει στόχος να γίνει χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων.
Στη διαμόρφωση ενός οράματος διαρθρωτικών και τεχνολογικών αλλαγών,
απαραίτητων για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με
αποδοτική χρήση πόρων και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, μέχρι το 2050.
Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη των σχετικών με τη μείωση των εκπομπών και τη
βιοποικιλότητα στόχων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητες κινήσεις
προς την πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστροφών, τη διασφάλιση της συμβολής
των πολιτικών συνοχής, γεωργίας, αγροτικής ανάπτυξης και ναυτιλίας στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως με μέτρα προσαρμογής που βασίζονται
στην αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων, γεγονός που θα συμβάλει επίσης
στη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•
•

•

•

•

Στη σταδιακή εξάλειψη επιδοτήσεων, οι οποίες είναι επιζήμιες για το περιβάλλον,
περιορίζοντας τις εξαιρέσεις στα άτομα με κοινωνικές ανάγκες.
Στην ανάπτυξη μέτρων βασιζόμενων στην αγορά (π.χ. φορολογικά κίνητρα και
συμβάσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης).
Στην ανάπτυξη έξυπνων, αναβαθμισμένων και πλήρως διασυνδεδεμένων υποδομών
μεταφορών και ενέργειας, με πλήρη αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Στη διασφάλιση συντονισμένης εφαρμογής σχεδίων υποδομών εντός του βασικού
δικτύου της ΕΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αποτελεσματικότητα του
συνολικού συστήματος μεταφορών της ΕΕ.
Σε επικέντρωση στην αστική διάσταση των μεταφορών, στο πλαίσιο της οποίας
δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και
εκπομπών.
Στη χρήση κανονιστικών ρυθμίσεων και στη θέσπιση προτύπων απόδοσης και μέσων
που βασίζονται στην αγορά, με στόχο τη μείωση της χρήσης ενέργειας και πόρων,
μέσω της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων για επενδύσεις στην ενεργειακή
απόδοση των δημοσίων κτιρίων και στην πιο αποτελεσματική ανακύκλωση.
Στην παροχή κινήτρων για χρήση μέσων εξοικονόμησης ενέργειας που συμβάλλουν
στην αύξηση της αποδοτικότητας σε τομείς έντασης ενέργειας (π.χ. μέσων που
βασίζονται στη χρήση ΤΠΕ).

5η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της
παγκοσμιοποίησης»:
Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει τη στήριξη του βιομηχανικού τομέα, ο οποίος επλήγη
περισσότερο από την οικονομική κρίση, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού
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περιβάλλοντος, με έμφαση στις ΜΜΕ, και τη στήριξη μιας ισχυρής και βιώσιμης
βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή στοχεύει:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Στη θέσπιση βιομηχανικής πολιτικής, με την ανάπτυξη οριζόντιας προσέγγισης, και τη
στήριξη της μετάβασης του τομέα της μεταποίησης σε μία πιο αποδοτική χρήση της
ενέργειας και των πόρων.
Στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στην προώθηση αναδιαρθρώσεων σε τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Στην προώθηση τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής οι οποίες περιορίζουν τη
χρήση φυσικών πόρων και αυξάνουν τις επενδύσεις στους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς
φυσικούς πόρους.
Στη προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ.
Στη διασφάλιση πρόσβασης της βιομηχανίας στην ενιαία και διεθνή αγορά, μέσω των
δικτύων μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Στην ανάπτυξη αποτελεσματικής διαστημικής πολιτικής.
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού.
Στην αναθεώρηση κανονιστικών ρυθμίσεων για τη στήριξη των τομέων υπηρεσιών
και μεταποίησης να μεταβούν σε αποδοτικότερη χρήση πόρων (π.χ.
αποτελεσματικότερη ανακύκλωση).
Στην ανανέωση της στρατηγικής της ΕΕ για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•
•

Στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στη βελτίωση των όρων εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στη μείωση του σχετικού διοικητικού φόρτου και τη βελτίωση της νομοθεσίας.
Στη στενή συνεργασία με τους σχετικούς φορείς.

6η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»:
Η έκτη πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών για τον εκσυγχρονισμό των
αγορών εργασίας, με απώτερο στόχο την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης και τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών κοινωνικών μοντέλων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή στοχεύει:
•
•
•
•
•

Στον καθορισμό και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του προγράμματος «ευελιξία
με ασφάλεια».
Στην προσαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με τις αρχές για
«έξυπνη» ρύθμιση, στα εξελισσόμενα πρότυπα εργασίας.
Στη διευκόλυνση και προώθηση της κινητικότητας εργασίας εντός ΕΕ.
Στην ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων και της στήριξης του
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Στην ισχυρή προώθηση του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση
και την κατάρτιση, πάντα σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
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•

Στη διασφάλιση ότι τα απαιτούμενα προσόντα για συμμετοχή στη δια βίου μάθηση και
στην αγορά εργασίας αποκτώνται και αναγνωρίζονται.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•
•
•
•
•

Στην εφαρμογή εθνικών χαρτών πορείας για την ευελιξία με ασφάλεια.
Στην αναθεώρηση και τακτική παρακολούθηση της αποδοτικότητας των συστημάτων
φορολογίας και παροχών.
Στην προώθηση νέων πολιτικών για την εξισορρόπηση εργασίας και ιδιωτικής ζωής.
Στην προώθηση και τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής των πορισμάτων του
κοινωνικού διαλόγου.
Στην ισχυρή προώθηση εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
Στη διασφάλιση ότι οι ικανότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην δια βίου
μάθηση και στην αγορά εργασίας αποκτώνται και αναγνωρίζονται.
Στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων, μεταξύ των κύκλων εκπαίδευσης / κατάρτισης και
εργασίας.

7η Εμβληματική Πρωτοβουλία – «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της
φτώχειας»:
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής, η ευρεία εξάπλωση των οφελών της ανάπτυξης και της απασχόλησης
και η αξιοπρεπής διαβίωση και ενεργός κοινωνική συμμετοχή των ατόμων που ζουν σε
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή στοχεύει:
•

•
•

Στην ανάπτυξη πλατφόρμας συνεργασίας, αξιολόγησης και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών για την προώθηση της ανάληψης δεσμεύσεων από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της κοινωνικής
καινοτομίας.
Στην αξιολόγηση της καταλληλότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν:
•
•
•

Στην προαγωγή της συλλογικής και ατομικής ευθύνης για την καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών των
ομάδων ιδιαίτερου κινδύνου.
Στην πλήρη ανάπτυξη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και συνταξιοδότησης
που διαθέτουν.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αποτελέσουν οι εμβληματικές πρωτοβουλίες
δέσμευση τόσο για την ΕΕ, όσο και για τα κράτη μέλη.
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3.1.5 Θεματικοί Στόχοι και Επενδυτικές Προτεραιότητες
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αναπτύχθηκε μία σειρά από έντεκα
θεματικούς στόχους, οι οποίοι αντιστοιχούν και σε συγκεκριμένες επενδυτικές
προτεραιότητες για τα δύο διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Οι
θεματικοί στόχοι και αντίστοιχες προτεραιότητες αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 3.1.5-1:
Θεματικός Στόχος

1

2

Η ενίσχυση της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ,
της χρήσης και ποιότητάς τους
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Θεματικοί στόχοι και επενδυτικές προτεραιότητες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
Επενδυτικές Προτεραιότητες
ΕΤΠΑ

α) Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και
καινοτομίας (Ε&Κ) και των δυνατοτήτων αριστείας
στον τομέα της Ε&Κ καθώς και προώθησης
κέντρων επάρκειας, ιδίως αυτών ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
β) Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων
στην έρευνα και καινοτομία, και διασύνδεση και
συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τα κέντρα
Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιαιτέρως
όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας, την
κοινωνική καινοτομία και τις εφαρμογές παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, την ενθάρρυνση της
ζήτησης, τη δικτύωση, τα clusters, την ανοιχτή
καινοτομίας μέσω ευφυούς εξειδίκευσης (smart
specialization) υποστηρίζοντας την τεχνολογική και
εφαρμοσμένη έρευνα, τις πιλοτικές γραμμές, τις
ενέργειες έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, τις
προηγμένες ικανότητες παραγωγής και πρώτης
παραγωγής βασικών τεχνολογιών (Key Enabling
Technologies) και διάδοσης των τεχνολογιών
γενικής εφαρμογής
γ) Ανάπτυξη της διασύνδεσης και των συνεργειών
με το Πρόγραμμα Ορίζοντα 2020
α) Επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και
δικτύων υψηλών ταχυτήτων και ενίσχυση της
ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και δικτύων για
την ψηφιακή οικονομία
β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικού εμπορίου (ecommerce) και ενίσχυση
ζήτησης ΤΠΕ.
γ) Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση (egovernment), ηλεκτρονική μάθηση
(elearning), ηλεκτρονική ένταξη (einclusion),

ΕΚΤ

Ταμείο Συνοχής

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο θεματικό
στόχο μέσω της ανάπτυξης μεταπτυχιακών
σπουδών, της κατάρτισης των ερευνητών, των
δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας
εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και
τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο θεματικό
στόχο μέσω της ανάπτυξης του ψηφιακού
αλφαβητισμού (digital literacy), της
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), της
επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη
(Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας einclusion), στις ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills)
και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες
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Θεματικός Στόχος

3

4

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας (για το
ΕΤΘΑ).

Υποστήριξη της μετάβασης προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Επενδυτικές Προτεραιότητες
ΕΤΠΑ
ηλεκτρονικός πολιτισμός (eculture) και
ηλεκτρονική υγεία (ehealth).
α) Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων
ιδεών και την ενίσχυση της δημιουργίας νέων
εταιρειών, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων
επιχειρηματικότητας (business incubators).
β) Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών
μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως για τη διεθνοποίηση.
γ) Ενίσχυση της δημιουργίας και της επέκτασης
των προηγμένων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών.
δ) Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να
εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και
καινοτομίας.
α) Προώθηση της παραγωγής και της διανομής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
β) Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΜΜΕ.
γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης.
δ) Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών συστημάτων
διανομής σε επίπεδο χαμηλής και μέσης τάσης.
ε) Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές
άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως
τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των καθαρών
αστικών μεταφορών και των σχετικών μέτρων
άμβλυνσης και προσαρμογής
στ) Προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και
της υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα
ζ) Προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας υψηλής απόδοσης

ΕΚΤ

Ταμείο Συνοχής

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο θεματικό
στόχο μέσω της προώθησης της
προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων και των αυξημένων επενδύσεων
σε ανθρώπινο δυναμικό.

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο θεματικό
στόχο μέσω της μεταρρύθμισης των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
προσαρμογής των δεξιοτήτων και
επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς
που σχετίζονται με το περιβάλλον και την
ενέργεια

α) Προώθηση της παραγωγής και της
διανομής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές.
β) Προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ΜΜΕ.
γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης
και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων
κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης.
δ) Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων
διανομής σε επίπεδο χαμηλής και
μέσης τάσης.
ε) Προώθηση στρατηγικών για
χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους
τους τύπους περιοχών, ιδίως τις
αστικές, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, των καθαρών αστικών
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Θεματικός Στόχος

5

6

Επενδυτικές Προτεραιότητες
ΕΤΠΑ

Προώθηση της προσαρμογής
στηνκλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων

α) Υποστήριξη επενδύσεων αποκλειστικά
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
β) Προώθηση των επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της
ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης καταστροφών

Προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικής χρήσης
των πόρων

α) Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για
επενδύσεις στον τομέα των απορριμμάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου
β) Αντιμετώπιση των σημαντικών αναγκών για
επενδύσεις στον τομέα του νερού για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου.
γ) Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
δ) Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση
του εδάφους, προώθηση υπηρεσιών σχετικών με
το οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένου του
δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων
υποδομών.
ε) Δράση για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, αναζωογόνηση των
υποβαθμισμένων βιομηχανικών εκτάσεων και
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
στ) Προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της
αποδοτικής χρήσης των πόρων στους τομείς των
απορριμμάτων, του νερού, της προστασίας του
εδάφους και για τη μείωση της ατμοσφαιρικής

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΕΚΤ

Ταμείο Συνοχής

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο θεματικό
στόχο μέσω της μεταρρύθμισης των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
προσαρμογής των δεξιοτήτων και
επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς
που σχετίζονται με το περιβάλλον και την
ενέργεια

μεταφορών και των σχετικών μέτρων
άμβλυνσης και προσαρμογής
α) Υποστήριξη επενδύσεων
αποκλειστικά για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
β) Προώθηση των επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων,
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε
καταστροφές και ανάπτυξη
συστημάτων διαχείρισης
καταστροφών

Το ΕΚΤ θα συμβάλει στο συγκεκριμένο θεματικό
στόχο μέσω της μεταρρύθμισης των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
προσαρμογής των δεξιοτήτων και
επαγγελματικών προσόντων, αναβάθμισης των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς
που σχετίζονται με το περιβάλλον και την
ενέργεια

α) Αντιμετώπιση των σημαντικών
αναγκών για επενδύσεις στον τομέα
των απορριμμάτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του
Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτημένου.
β) Αντιμετώπιση των σημαντικών
αναγκών για επενδύσεις στον τομέα
του νερού για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού
περιβαλλοντικού κεκτημένου.
γ) Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων και
μέσω πράσινων υποδομών.
δ) Βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την
αναζωογόνηση των βιομηχανικών
περιοχών και τη μείωση της ρύπανσης
του αέρα.
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Θεματικός Στόχος

7

Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των
εμποδίων σε βασικές υποδομές
δικτύων (key network
infrastructures)

Επενδυτικές Προτεραιότητες
ΕΤΠΑ
ρύπανσης.
α) Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).
β) Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω
της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ.
γ) Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς
το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (σιδηροδρομικές,
ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια).
δ) Ανάπτυξη συνεκτικού και διαλειτουργικού
συστήματος σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής
ποιότητας.

8

Προώθηση της απασχόλησης και
υποστήριξη της κινητικότητας
εργατικού δυναμικού

α) Ανάπτυξη επενδύσεων για την αυτόαπασχόληση, τις μικρο-επιχειρήσεις και τη
δημιουργία επιχειρήσεων.
β) Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση
ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού
δυναμικού ως μέρος της χωρικής στρατηγικής
συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ άλλων
βελτιώνοντας την πρόσβαση προς και την
ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και
πολιτιστικών πόρων.
γ) Τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και ενίσχυση
για μηχανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες σε
επίπεδο γειτονιάς για τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης, όταν οι δράσεις αυτές δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
ΕΚΤ.
δ) Επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης.

9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης

α) Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και κοινωνικές

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΕΚΤ

Ταμείο Συνοχής
α) Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών,
επενδύοντας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο
Μεταφορών.
β) Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς
φιλικών προς το περιβάλλον και με
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα (σιδηροδρομικές, ποτάμιες
και θαλάσσιες μεταφορές και λιμάνια)
γ) Ανάπτυξη συνεκτικού και
διαλειτουργικού συστήματος
σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής
ποιότητας.

α) Πρόσβαση στην απασχόληση για τους
αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη
ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των
τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
β) Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των
νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται
εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
γ) Αυτό-απασχόληση, επιχειρηματικότητα και
δημιουργία επιχειρήσεων.
δ) Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του
συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής.
ε) Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην
αλλαγή.
στ) Ενεργός και υγιής γήρανση.
ζ) Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της
αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
ενεργειών για τη βελτίωση της διακρατικής
κινητικότητας των εργαζομένων.
α) Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη
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Επενδυτικές Προτεραιότητες
ΕΤΠΑ

μές που συμβάλλουν στην εθνική,
ερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις
ητες όσον αφορά την κατάσταση στον
της υγείας, και στη μετάβαση από κεντρικές
σίες σε τοπικές υπηρεσίες.
ριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική
ογόνηση υποβαθμισμένων αστικών και
κών κοινοτήτων και περιοχών.
στήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις.

ύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη
ου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών
τισης και εκπαίδευσης

ΕΚΤ
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης.
β) Ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων όπως οι Ρομά.
γ) Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού.
δ) Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
ε) Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των
κοινωνικών επιχειρήσεων.
στ) Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα
(Community-led local development strategies)
α) Πρόληψη και μείωση της σχολικής διαρροής
και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
β) Βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και του ανοικτού
χαρακτήρα της τριτοβάθμιας και της
ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, με σκοπό τη
βελτίωση των επιπέδων συμμετοχής και
ολοκλήρωσης.
γ) Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου
μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένων των μαθητευόμενων,
και αύξηση της σύνδεσης των συστημάτων

Ταμείο Συνοχής
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Θεματικός Στόχος

Επενδυτικές Προτεραιότητες
ΕΤΠΑ
την υλοποίηση του ΕΤΠΑ και προς στήριξη
ενεργειών όσον αφορά τη θεσμική ικανότητα και
την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης
που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ

ΕΚΤ
μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική
6
ρύθμιση και τη χρηστή διακυβέρνηση.
β) Ανάπτυξη ικανοτήτων των εμπλεκομένων
στην παροχή υπηρεσιών απασχόλησης,
εκπαίδευσης και κοινωνικών πολιτικών καθώς
και τομεακά και χωρικά σύμφωνα για
κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ταμείο Συνοχής
δημόσιων υπηρεσιών που συνδέονται
με την υλοποίηση του Ταμείου
Συνοχής.

6 Η εν λόγω επενδυτική προτεραιότητα εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια των κρατών μελών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία περιφέρεια NUTS επιπέδου 2 όπως ορίζεται στο
άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού κοινών διατάξεων ή σε κράτη-μέλη επιλέξιμα για ενίσχυση u945 από το Ταμείο Συνοχής.
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Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Επιπλέον του άρθρου 5 του Κανονισμού του ΕΤΠΑ, το ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίξει τον
διασυνοριακό επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των εγκαταστάσεων και των
υποδομών στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τις
ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός των θεματικών στόχων:
(1)

στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας:
i)

ii)

iii)

iv)

(2)

ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της
διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης
και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της
απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού).
προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό
επίπεδο, καθώς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό
επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης
και της καταπολέμησης της φτώχειας).
ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
(εντός του θεματικού στόχου της επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση
και τη διά βίου μάθηση).
προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας
μεταξύ πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της
θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης).

στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή
μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες (εντός
του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της
αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης).

3.2 Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο και Κανονιστικό Πλαίσιο Περιόδου
2014-2020
3.2.1 Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο
Η επίτευξη των παραπάνω θεματικών στόχων απαιτεί συγκεκριμένη διάρθρωση πλαισίου
εφαρμογής, η οποία θα ενσωματώνει τα δυνατά σημεία της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου και θα ενισχύεται με νέους αλληλοσυνδεόμενους στόχους
πολιτικής και με σωστή διαχείριση, επιμερισμένη μεταξύ των Κρατών Μελών και της
Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) συνιστούν την κύρια πηγή
επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ, οι επιδιώξεις των οποίων μπορούν και πρέπει να συντονιστούν
καλύτερα. Προς το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει έναν κανονισμό
κοινών διατάξεων. Οι προτάσεις προσβλέπουν στα εξής:
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•
•
•
•

Συγκέντρωση των πόρων στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με κοινή
δέσμη θεματικών στόχων στους οποίους θα συνεισφέρουν τα Ταμεία,
απλούστευση, μέσω συνεκτικότερου σχεδιασμού και ρυθμίσεων εφαρμογής,
μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα μέσω πλαισίου και αποθεματικού επίδοσης,
εναρμόνιση των κανόνων επιλεξιμότητας και μεγαλύτερη χρήση απλουστευμένων
επιλογών κόστους, για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων και των
διαχειριστικών αρχών.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης, μεταξύ Κρατών Μελών και
Επιτροπής, οι οποίες θα ορίζουν τις δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο. Οι συμβάσεις αυτές θα συνδέονται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και θα καθορίζουν "μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση για εδαφική ανάπτυξη από όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ."7
Τα κύρια στοιχεία του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) περιλαμβάνουν τα εξής:
1. Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων βασικών ενεργειών του κάθε Ταμείου με βάση τους
κοινούς θεματικούς στόχους:
Προσδιορισμός των βασικών ενεργειών ανά Ταμείο, με βάση τους κύριου στόχους
πολιτικής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αλλά και τους στόχους πολιτικής των κρατών
μελών όπως προσδιορίζονται στις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και οι οποίοι είναι στενά
συνδεδεμένοι με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.
Οι ενέργειες που προτείνονται ανά Ταμείο είναι οι ακόλουθες:
1.1.

1.2.

1.3.

Το ΕΤΠΑ θα συμβάλλει σε όλους του θεματικούς στόχους και θα εστιαστεί σε τομείς
επενδύσεων που συνδέονται με το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν οι
επιχειρήσεις (υποδομές, επιχειρηματικές υπηρεσίες, στήριξη στις επιχειρήσεις,
καινοτομία, ΤΠΕ και έρευνα) και στην παροχή υπηρεσιών σε πολίτες σε ορισμένους
τομείς (ενέργεια, «επιγραμμικές» υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές και
ερευνητικές υποδομές, προσβασιμότητα, ποιότητα του περιβάλλοντος). Το Ταμείο
Συνοχής θα εστιαστεί στη βελτίωση του περιβάλλοντος, τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και
τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T)
Το ΕΚΤ θα χαράξει τον προγραμματισμό επί τεσσάρων θεματικών στόχων:
απασχόληση και κινητικότητα της εργασίας, εκπαίδευση, απόκτηση δεξιοτήτων και
διά βίου μάθηση, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
καθώς και ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας. Οι ενέργειες που θα τύχουν της
στήριξης του ΕΚΤ θα συμβάλλουν ωστόσο και σε άλλους θεματικούς στόχους,
Οι έξι δραστηριότητες του ΕΓΤΑΑ θα στοχεύσουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της
δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές στο σύνολό τους. Καλύπτουν την μεταφορά

7 COM(2011) 500/II τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
"Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020 - Μέρος II –Δελτία πολιτικής, σελ. 5.
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1.4.

γνώσης και τεχνολογίας, την ανταγωνιστικότητα στην γεωργία, τη διαχείριση των
φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής, και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
των αγροτικών περιοχών,
Οι προτεραιότητες του ΕΤΘΑ, σύμφωνες με την αναδιάρθρωση της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, θα εστιαστούν στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας, ενώ παράλληλα θα στηρίζουν την αειφορία του
περιβάλλοντος. Το ΕΤΘΑ θα προωθήσει την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης σε κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία, ειδικότερα με
διαφοροποίηση σε άλλους θαλάσσιους κλάδους, καθώς και με δράση στον τομέα της
ολοκληρωμένης ναυτιλιακής πολιτικής.

2. Η επίτευξη συνοχής και συνέπειας στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ:
Η συνοχή και η συνέπεια προϋποθέτει τον μετασχηματισμό θεματικών προτεραιοτήτων και
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε έναν ετήσιο κύκλο πολυσχιδούς εποπτείας με
κέντρο τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και τα Προγράμματα Σταθερότητας και
Σύγκλισης, αλλά και τις ετήσιες Ανά Χώρα Συστάσεις. Τα Ταμεία διαδραματίζουν κεντρικό
ρόλο στη στήριξη των μέτρων που προβάλλουν οι ανά χώρα συστάσεις.
3. Ενίσχυση του συντονισμού και ολοκλήρωση των Ταμείων:
Πρόκειται για μέτρα εξορθολογισμού, τα οποία διευκολύνουν την υποβολή και τη
διεκπεραίωση των αιτήσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης και περιορίζουν τον διοικητικό
φόρτο των αιτούντων και των δικαιούχων των Ταμείων του ΚΣΠ, ενώ επιχειρείται να
εξασφαλιστεί περισσότερη συνέπεια και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τομέων και να
ενθαρρυνθούν δυνητικές συνέργειες. Περιλαμβάνουν:
3.1.
3.2.
3.3.

Μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ
Μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των Ταμείων του ΚΣΠ με άλλες πολιτικές και
μέσα της ΕΕ.
Ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για τη λειτουργία των Ταμείων του ΚΣΠ.

4. Δύο οριζόντιες αρχές και στόχοι πολιτικής οι οποίοι ισχύουν κατά την εφαρμογή των
Ταμείων ΚΣΠ:
4.1.
4.2.

Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση,
Αειφόρος ανάπτυξη. Τα Ταμεία χρειάζεται να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, χορηγώντας τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού
της ΕΕ για την περίοδο 2020 σε στόχους σχετικούς με την κλιματική αλλαγή. Για το
σκοπό είναι καθοριστική η έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση από τα κράτη
μέλη, ως προς τις σχετικές δαπάνες, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία. Βασική
αρχή για την εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης είναι αυτή του «ο ρυπαίνων
πληρώνει», η οποία πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά σε όλα τα προγράμματα και
έργα.

5. Η αντιμετώπιση του εδαφικού χαρακτήρα προκλήσεων της έξυπνης, διατηρήσιμης και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, μέσω εκπόνησης συμβάσεων εταιρικής σχέσεις:
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Οι συμβάσεις εταιρικής σχέσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής στοιχεία:
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

ανάλυση του δυναμικού και της ικανότητας ανάπτυξης των κρατών μελών ή των
περιφερειών, με λεπτομερή ανάλυση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
χαρακτηριστικών από τις αρμόδιες αρχές,
αξιολόγηση των μεγαλύτερων προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την
περιφέρεια ή το κράτος μέλος,
εξέταση των δια-τομεακών, δια-δικαιοδοτικών ή ακόμα και των διασυνοριακών
προκλήσεων συντονισμού, ειδικότερα εντός του πλαισίου των μακρο-περιφερειακών
στρατηγικών και των στρατηγικών για θαλάσσιες λεκάνες, δεδομένου ότι πολλές από
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις υπερβαίνουν διοικητικά και εθνικά
σύνορα.
αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων εδαφικών επιπέδων και
πηγών χρηματοδότησης,
ανάπτυξη σύμβασης εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων βάσει θεματικών στόχων,
με τους ειδικούς στόχους κάθε προγράμματος να εκφράζονται με κατάλληλους
δείκτες αποτελεσμάτων.

6. Προτεραιότητες για ενέργειες συνεργασίας:
Δεδομένου ότι οι προκλήσεις των περιφερειών και των κρατών μελών συχνά υπερβαίνουν
τα εθνικά και περιφερειακά σύνορα, απαιτείται κοινή δράση, σε σχέση συνεργασίας, και
διαβίβαση γνώσεων μεταξύ εδαφικών επιπέδων. Τέτοιες ενέργειες θα στηριχθούν και από
το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ, σε συντονισμό με άλλα προγράμματα σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά
και με διακρατική συνεργασίες μεταξύ εταίρων σε εθνικό η / και περιφερειακό επίπεδο.

3.2.2 Κανονιστικό Πλαίσιο
Βασική διαφοροποίηση έναντι της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αποτελεί η
υιοθέτηση του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης, που στοχεύει, όπως
σημειώθηκε, στον αποτελεσματικότερο συντονισμό μεταξύ των Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων, μέσω της επικέντρωσης στους έντεκα θεματικούς στόχους της «Ε
2020», πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης (δηλαδή τα νέα
ΕΣΠΑ των ΚΜ) και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Απώτερος σκοπός είναι η επίτευξη των
ευρύτερων στόχων της Ε.Ε., ειδικότερα δε αυτών που συμβάλλουν στην Ε 2020.
Σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, ως προς:
•
•
•

Τους πόρους (μείωση)
Τις προϋποθέσεις εκταμίευσης (αιρεσιμότητες και συνεχής αξιολόγηση)
Το βαθμό δεσμευτικότητας των επενδυτικών κατευθύνσεων

Τα κύρια σημεία διαπραγμάτευσης μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, τα οποία
αποτελούν και κοινές διατάξεις όλων των Ταμείων, είναι τα εξής:
•

Στρατηγικός Προγραμματισμός, ο οποίος περιλαμβάνει:
τους έντεκα θεματικούς στόχους και τους στόχους των Εθνικών Προγραμμάτων
Μεταρρυθμίσεων, όπως περιγράφηκαν παραπάνω,
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•

•

•

την υιοθέτηση του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, το οποίο εξειδικεύει τους
στόχους (και ποσοτικά), μετατρέποντάς τους σε δράσεις για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο
Συνοχής, το ΕΚΤ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ, οι οποίες θα διασφαλίσουν την
ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων και την επίτευξη των στόχων.
τη σύναψη των Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών και των περιφερειών, συνδέοντας τους γενικούς στόχους της «Ε
2020» με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και περιλαμβάνοντας
στόχους βασιζόμενους σε κοινά αποδεκτούς δείκτες, στρατηγικές επενδύσεις
και ορισμένους εκ των προτέρων όρους. Θα περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για
ετήσιο απολογισμό της προόδου στις ετήσιες εκθέσεις της πολιτικής για τη
συνοχή, της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και σε άλλες δημόσιες
εκθέσεις.
Αιρεσιμότητες / Προϋποθέσεις και Επιδόσεις.
Οι εκ των προτέρων όροι είναι αυστηρότεροι και έχουν ως σκοπό τη
διασφάλιση της ύπαρξης των κατάλληλων συνθηκών για την πραγματική
υποστήριξη από τα Ταμεία. Παράλληλα, συνδέουν την ΠΣ με την οικονομική
διακυβέρνηση της Ένωσης για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών
ανισορροπιών στη βάση των συστάσεων του Συμβουλίου, ενώ εισάγονται
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πόρων: (α)
μακρο-οικονομικές προϋποθέσεις ευθυγραμμισμένες με τα μέτρα του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, (β) εκ των προτέρων προϋποθέσεις,
σε συνάρτηση με διαρθρωτικές αλλαγές και στόχους του ΕΠΜ. Αδυναμία
εκπλήρωσης των προϋποθέσεων οδηγεί σε παύση της χρηματοδότησης.
Οι «εκ των υστέρων» όροι θα ενισχύσουν την επικέντρωση στις επιδόσεις και
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στη βάση
οροσήμων που συνδέονται με ποσοτικούς στόχους εκροών και αποτελεσμάτων
για κάθε άξονα προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το 5%
του προϋπολογισμού των σχετικών κονδυλίων προτείνεται να κρατηθεί ως
αποθεματικό επίδοσης, για να κατανεμηθεί, κατά την ενδιάμεση εξέταση των
επιδόσεων, στα ΚΜ των οποίων τα Προγράμματα θα έχουν επιτύχει τα
ορόσημά τους. Αποτυχία της επίτευξης των οροσήμων μπορεί να οδηγήσει σε
παύση πληρωμών, ενώ σοβαρή υστέρηση στην επίτευξη των στόχων ενός
Προγράμματος ενδέχεται να οδηγήσει σε δημοσιοοικονομικές διορθώσεις στο
τέλος της προγραμματικής περιόδου.
Κοινές ρυθμίσεις διαχείρισης, με παρόμοιο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για
όλα τα μέσα επιμερισμένης διαχείρισης, βασισμένο σε κοινές αρχές και εφαρμογή
συστήματος εθνικής διαπίστευσης. Οι ρυθμίσεις της Επιτροπής που διέπουν την
αξιοπιστία όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών έχουν εναρμονιστεί και
έχουν θεσπιστεί νέα στοιχεία, όπως η διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας και η ετήσια
εκκαθάριση λογαριασμών για την ενίσχυση της αξιοπιστίας.
Ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση, με προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω
πρωτοβουλιών των τοπικών κοινοτήτων. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης
τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης με τη συνδυαστική χρήση πόρων από τα
διαρθρωτικά Ταμεία, περιλαμβανομένων:
δημιουργίας «πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης»,
δυνατότητας διαμόρφωσης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στη βάση
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αστικών και χωρικών στρατηγικών,
εισαγωγή Κοινών Σχεδίων Δράσης (Joint Action Plans),
εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης,
Μορφές υποστήριξης, που περιλαμβάνουν τη χρήση, με διεύρυνση του πεδίου
εφαρμογής τους,
δανείων,
χρηματοδοτικών εργαλείων,
επιστρεπτέων ενισχύσεων.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση, με
πρόβλεψη διατάξεων για την παρακολούθηση των εθνικών Προγραμμάτων και
την αξιολόγηση,
μετρήσιμους όρους και ορόσημα,
εστίαση στα αποτελέσματα με δείκτες, αξιολόγηση και εκθέσεις
παρακολούθησης.
Απλούστευση και ορθολογικοποίηση κανόνων επιλεξιμότητας, με έμφαση σε μέτρα
διασφάλισης της αναλογικότητας του διοικητικού κόστους, μείωσης της διοικητικής
δαπάνης και εναρμόνισης των βασικών κανόνων για τα μέσα που εφαρμόζονται με
επιμερισμένη διαχείριση. Οι κοινές διατάξεις εφαρμογής περιλαμβάνουν κοινούς
κανόνες για τις επιλέξιμες δαπάνες, τις διάφορες μορφές χρηματοδοτικής
υποστήριξης, τα στοιχεία απλουστευμένου κόστους και τη βιωσιμότητα των
πράξεων. Η πρόταση προβλέπει, επίσης, κοινές αρχές για τα συστήματα διαχείρισης
και ελέγχου.

Ειδικότερα, για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, θα ισχύσουν οι παρακάτω γενικές
διατάξεις:
•

Κατηγοριοποίηση Περιφερειών / Θεματική συγκέντρωση και συγκεκριμένα:
Τρεις κατηγορίες Περιφερειών: λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ
<75% του μέσου ευρωπαϊκού), περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ
μεταξύ 75% και 90%) και περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ >
90%). Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ >75%, αλλά κατά
την τρέχουσα περίοδο εντάσσονταν στο στόχο Σύγκλιση, θα λάβουν ενίσχυση
από τα διαρθρωτικά ταμεία ίση με τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ενίσχυσης
που τους αναλογούσε την περίοδο 2007-2013.
Δέσμευση συγκεκριμένου ποσοστού πόρων σε συγκεκριμένο αριθμό
θεματικών προτεραιοτήτων/ στόχων, για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Υποχρεωτική ποσόστωση των πόρων του ΕΚΤ: 25% για τις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιφέρειες, 40% για τις περιφέρειες σε μετάβαση, και 52% για
τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Το Ταμείο Συνοχής θα ενισχύσει τα
κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΕ κατώτερο του 90% του μέσου ΑΕΕ της ΕΕ-27
όσον αφορά επενδύσεις στα δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ- Μ) και στο περιβάλλον.
Μέρος των πόρων του Ταμείου Συνοχής (10 δισ. ευρώ) θα διατεθεί ειδικά για
τη χρηματοδότηση βασικών δικτύων μεταφορών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης
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«Διασυνδέοντας την Ευρώπη».8
Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη έχουν επιδείξει δυσχέρεια στην απορρόφηση
μεγάλων κεφαλαίων από την ΕΕ σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά και
του ότι η δημοσιονομική κατάσταση δυσχεραίνει τη διάθεση κεφαλαίων για τη
χορήγηση της εθνικής συμμετοχής, προβλέπεται:
να καθοριστούν οι συντελεστές προσαρμογής για τις πιστώσεις της συνοχής
στο 2,5% του ΑΕΠ.
να προσαρμοστούν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε άξονα
προτεραιότητας εντός των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 85% στις
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ή σε ορισμένες περιπτώσεις, 80 % και 75
%) και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, στο 60% στις περιφέρειες
μετάβασης και στο 50% στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.
να περιληφθούν ορισμένοι όροι στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης σε σχέση με
τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.
Εξορθολογισμός δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου, με στόχο την ισορροπία
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ανάμεσα στο κόστος διαχείρισης και
ελέγχου και τους συναφείς κινδύνους, και συγκεκριμένα:
αναλογική εκ των προτέρων εξέταση των εθνικών συστημάτων διαχείρισης και
ελέγχου με αντικατάσταση της υποχρεωτικής εξέτασης με μία προσέγγιση
βάσει κινδύνου.
ηλεκτρονική διαχείριση δεδομένων, για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης
και αύξηση της δυνατότητας ελέγχου των έργων και των δαπανών, με
ανάπτυξη σχετικών συστημάτων από τα κράτη μέλη μέχρι το 2014.
υποχρεωτικό ετήσιο κλείσιμο των πράξεων ή δαπανών που έχουν περατωθεί
στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών, με στόχο να μειωθεί η
επιβάρυνση που συνδέεται με τη μεγάλη περίοδο διατήρησης των εγγράφων
για κάθε μεμονωμένο δικαιούχο και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την
απώλεια της διαδρομής του ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα για κάθε Ταμείο θα ισχύσουν οι εξής Κανονισμοί:
•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – COM(2011) 614, ο οποίος
προβλέπει, μεταξύ άλλων:
Οι περιφέρειες του στόχου μετάβασης και οι πιο αναπτυγμένες περιφέρειες θα
πρέπει να επικεντρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσής τους (πλην του
ΕΚΤ) στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· στην
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και στην καινοτομία. Οι λιγότερο αναπτυγμένες
περιφέρειες θα είναι σε θέση να διαθέτουν τις πιστώσεις τους σε ευρύτερο
φάσμα στόχων που αντικατοπτρίζει το σημαντικότερο εύρος των αναγκών

8

Το εργαλείο «Διασυνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility ή CEF) αποτελεί μία
πολιτική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή
του, το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη των υποδομών πανευρωπαϊκής εμβέλειας
στις μεταφορές, την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
καλύπτει το κενό που υπάρχει στη χρηματοδότηση τέτοιων έργων, μέσω της προώθησης νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων.
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ανάπτυξής τους.
Τουλάχιστον το 80 % των πόρων επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση
και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και καινοτομία και στη
στήριξη ΜΜΕ σε πιο αναπτυγμένες περιφέρειες και περιφέρειες του στόχου
μετάβασης, από τους οποίους το 20 % προορίζεται για την ενεργειακή
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεδομένων των συνεχιζόμενων
αναγκών αναδιάρθρωσης στις εν λόγω περιφέρειες που εξέρχονται σταδιακά
από το στόχο της σύγκλισης, το ελάχιστο ποσοστό μειώνεται σε 60 %.
Τουλάχιστον το 50 % των πόρων επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση
και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και καινοτομία και στη
στήριξη ΜΜΕ σε λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες, από τους οποίους το 6%
προορίζεται για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές.
Αυξημένη εστίαση στην αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσω της διάθεσης ενός
ελάχιστου ποσοστού 5 % των πόρων του ΕΤΠΑ για την αειφόρο αστική
ανάπτυξη, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης για την
προαγωγή της δημιουργίας ικανοτήτων και της ανταλλαγής εμπειριών, καθώς
και για την έγκριση ενός καταλόγου πόλεων στις οποίες θα εφαρμοστούν
ολοκληρωμένες ενέργειες για την αειφόρο αστική ανάπτυξη.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – COM(2011) 611, ειδικά για την
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων
τους χρηματοδοτικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για κάθε πτυχή και τα
κριτήρια διάθεσής τους στα κράτη μέλη,
τις διατάξεις για τη θεματική συγκέντρωση και τις επενδυτικές προτεραιότητες,
ότι η διακρατική συνεργασία μπορεί επίσης να υποστηρίζει την ανάπτυξη και
την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και προγραμμάτων για τις
θαλάσσιες λεκάνες (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ),
εξορθολογισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για τα προγράμματα
συνεργασίας (μείωση ρόλων και αρμοδιοτήτων εμπλεκόμενων αρχών),
καθορισμό κοινών δεικτών για καλύτερη περιγραφή επιδόσεων και βελτίωση
του συνολικού προσανατολισμού όσον αφορά τα αποτελέσματα,
μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων (επιλεξιμότητας, εθνικών, κτλ).
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – COM(2011) 607, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων:
εστίαση του ΕΚΤ σε τέσσερις «θεματικούς στόχους» σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση: 1) προαγωγή της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων,
2) επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση, 3) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας, 4) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας
διοίκησης,
η υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας να περιοριστεί σε κράτη μέλη με
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής,
τουλάχιστον το 20% της συνεισφοράς του ΕΚΤ να αφιερωθεί στην «προαγωγή
της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας»,
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα να επικεντρώσουν τη χρηματοδότηση σε
περιορισμένο αριθμό «επενδυτικών προτεραιοτήτων»,
αποσαφήνιση και ενίσχυση της συμβολής του ΕΚΤ για την εξάλειψη των
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ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών και την πρόληψη των διακρίσεων,
ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας και της διακρατικής συνεργασίας στο
πλαίσιο του ΕΚΤ,
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας και την καθιέρωση ενός συνόλου υποχρεωτικών
κοινών δεικτών,
το σχέδιο κανονισμού καλεί για την διάθεση κατάλληλου ποσού από τους
πόρους του ΕΚΤ σε ενέργειες ανάπτυξης ικανοτήτων για τους κοινωνικούς
εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις,
περιορισμένο αριθμό ειδικών κανόνων επιλεξιμότητας για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση,
ειδικές διατάξεις για τα χρηματοδοτικά μέσα.
Ταμείο Συνοχής – COM(2011) 612, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων:
το πεδίο εφαρμογής στο οποίο καθορίζονται εν γένει οι κλάδοι παρέμβασης
στο πλαίσιο του τομέα των μεταφορών και του περιβάλλοντος,
έναν κατάλογο δραστηριοτήτων που δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση,
έναν κατάλογο επενδυτικών προτεραιοτήτων για το περιβάλλον, και
συγκεκριμένα: την επένδυση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την
πρόληψη των κινδύνων, την επένδυση στους τομείς των υδάτων και των
αποβλήτων, την επένδυση στο αστικό περιβάλλον, και την επένδυση στον
τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
έναν κατάλογο επενδυτικών προτεραιοτήτων για τις μεταφορές, και
συγκεκριμένα επενδύσεις στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καθώς και σε
συστήματα μεταφορών και αστικών συγκοινωνιών χαμηλής εκπομπής
άνθρακα.
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – COM(2011) 627, ο οποίος
προβλέπει, μεταξύ άλλων:
προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη
δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές,
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της
βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας των τροφίμων και της διαχείρισης
κινδύνων στη γεωργία,
αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται
από την γεωργία και τη δασοκομία,
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην
κλιματική αλλαγή, στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της
δασοκομίας,
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της
οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – COM(2011) 804, ο οποίος προβλέπει
μεταξύ άλλων:
συμβολή στην Ευρώπη 2020 και ειδικότερα στις εμβληματικές πρωτοβουλίες:
1) μια Ευρώπη αποδοτική ως προς τους πόρους, 2) μια ένωση καινοτομίας και
3) την ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας,
ενισχυμένη κοινωνική διάσταση,
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περιβαλλοντική βιωσιμότητα και συγκεκριμένα:
απλοποίηση και αναθεώρηση υφιστάμενων μέτρων,
στήριξη στη μετάβαση στη Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση,
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας με υψηλό επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος θα δοθεί στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια που έχει
θετική επίδραση στα οικοσυστήματα,
έμφαση στην καινοτόμο, βιώσιμη και ανταγωνιστική αλιεία και
υδατοκαλλιέργεια,
νέα ώθηση στην ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής,
απλοποίηση και μείωση του διοικητικού φόρτου.

3.3 Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος
3.3.1 Ενωσιακό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έως το 2020 (Πρόταση)
Τα προγράμματα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ) κατευθύνουν τη χάραξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις αρχές της δεκαετίας του
’70. Το 6ο ΠΔΠ έληξε τον Ιούλιο του 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε και προτείνει
ένα διάδοχο πρόγραμμα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα των ενδιαφερόμενων μερών, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για το
νέο ΠΔΠ «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας», που παρέχει ένα γενικό πλαίσιο
για την περιβαλλοντική πολιτική έως το 2020, καθορίζοντας εννέα στόχους προτεραιότητας
προς επίτευξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της (COM (2012) 710 final – 2012/0337 (COD)).
Ενώ πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, αγωνίζονται να
αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, η συνεπαγόμενη ανάγκη για διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ΕΕ να κινηθεί γρήγορα σε μια
περισσότερο βιώσιμη πορεία. Το νέο ΠΔΠ δείχνει το δρόμο προς την αξιοποίηση αυτών των
ευκαιριών, προκειμένου όλες οι χώρες να κινηθούν με ταχύτητα προς μια πράσινη
οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.
Το ΠΔΠ βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στην αρχή της προφύλαξης και την
προληπτική δράση, καθώς και στην αρχή της επανόρθωσης της ρύπανσης στην πηγή. Όλα
τα μέτρα, δράσεις και ειδικοί στόχοι που καθορίζονται στο πρόγραμμα υλοποιούνται
σύμφωνα με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας και με την επιφύλαξη διεξοδικής εκτίμησης
επιπτώσεων, κατά περίπτωση.
Το ΠΔΠ στηρίζεται στις πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η δέσμη μέτρων της ΕΕ για το κλίμα
και την ενέργεια9, ο χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών το 2050, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009, οδηγία 2009/28/EΚ, οδηγία 2009/29/EΚ, οδηγία 2009/30/ΕΚ,
οδηγία 2009/31/ΕΚ, απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ, δημοσίευση όλων στην ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
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2020, ο χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη και η εμβληματική
πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας»10.
Το 7ο ΠΔΠ αποσκοπεί:
1.

να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης σε πιέσεις
και αλλαγές·
2.
να διασφαλίσει ότι η οικονομία της θα χαρακτηρίζεται από υψηλή αποδοτικότητα
χρήσης πόρων και χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα·
3.
να διασφαλίσει ότι η υγεία και η ευημερία των πολιτών της ΕΕ θα εξακολουθούν να
επωφελούνται από υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος.
Το ΠΔΠ παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική πολιτική έως το 2020, με βάση
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το 2050, καθορίζοντας εννέα (9) στόχους προτεραιότητας
προς επίτευξη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης
μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων
προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για
την υγεία και την ευημερία
μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης
βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική
διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και
διαμόρφωση σωστών τιμών
βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των
πολιτικών
ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης
αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των
περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού
κεφαλαίου της ΕΕ», το ΠΔΠ διαπιστώνει και προβλέπει τα ακόλουθα:
Η οικονομική ευμάρεια και η ευημερία της ΕΕ στηρίζονται στο φυσικό της κεφάλαιο, το
οποίο περιλαμβάνει τα οικοσυστήματα που παρέχουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες – από
τα γόνιμα εδάφη και τα πολυλειτουργικά δάση μέχρι τις παραγωγικές χερσαίες και
θαλάσσιες εκτάσεις, από τα γλυκά ύδατα και τον καθαρό αέρα μέχρι την επικονίαση, τον
έλεγχο των πλημμυρών, τη ρύθμιση του κλίματος και την προστασία από φυσικές
καταστροφές.
Μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την
ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, ωστόσο σημαντικός αριθμός προβλημάτων και κινδύνων
παραμένει. Ενδεικτικά αναφέρονται:

10 COM(2010) 546, ΕΕ C 121 της 19.4.2011.
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Η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ συνεχίζεται και τα περισσότερα οικοσυστήματα
παρουσιάζουν σοβαρή υποβάθμιση.
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, η απαίτηση
της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα να επιτευχθεί «καλή οικολογική κατάσταση» το
αργότερο το 2015 θα καλυφθεί πιθανότατα μόνο για το 53% περίπου των
επιφανειακών υδάτινων μαζών της ΕΕ.
Υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βάσει της οδηγίας-πλαισίου
για τη θαλάσσια στρατηγική «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» το αργότερο το
2020, μεταξύ άλλων λόγω της συνεχιζόμενης υπεραλίευσης και της παρουσίας
θαλάσσιων απορριμμάτων στις θάλασσες της Ευρώπης.
Τα οικοσυστήματα εξακολουθούν να πλήττονται από υπέρμετρη εναπόθεση αζώτου
και ρύπανση από όζον που συνδέονται με τις εκπομπές από τις μεταφορές, την
εντατική γεωργία και την ηλεκτροπαραγωγή.
Πάνω από το 25% του εδάφους της ΕΕ πλήττεται από διάβρωση από το νερό, η οποία
διακυβεύει τις λειτουργίες του εδάφους και επηρεάζει την ποιότητα των γλυκών
υδάτων.
Η μόλυνση και η σφράγιση του εδάφους αποτελούν επίσης μόνιμα προβλήματα.
Πάνω από μισό εκατομμύριο τοποθεσίες ανά την ΕΕ θεωρούνται μολυσμένες και,
μέχρις ότου χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν, συνεχίζουν να εκθέτουν το
περιβάλλον και την υγεία σε δυνητικά σοβαρούς κινδύνους.
Μολονότι οι εισροές αζώτου και φωσφόρου στο περιβάλλον της ΕΕ μειώθηκαν
σημαντικά κατά την τελευταία εικοσαετία, η υπέρμετρη ελευθέρωση θρεπτικών
στοιχείων εξακολουθεί να επηρεάζει την ποιότητα του αέρα και των υδάτων και να
έχει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα
στην ανθρώπινη υγεία.
Για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της ΕΕ το ΠΔΠ
εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)

β)

γ)

δ)
ε)
στ)
ζ)

Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών
υπηρεσιών και διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που
αυτά παρέχουν.
Σημαντική μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα γλυκά, τα
μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα ώστε να επιτευχθεί, να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί
η καλή κατάσταση, όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα.
Μείωση των επιπτώσεων των πιέσεων που ασκούνται στα θαλάσσια ύδατα ώστε να
επιτευχθεί ή να διατηρηθεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση, όπως απαιτείται
βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική.
Περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα
οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα.
Αειφόρο διαχείριση της γης στην ΕΕ, επαρκή προστασία του εδάφους και σημαντική
πρόοδο όσον αφορά την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών.
Διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών στοιχείων (άζωτο και φωσφόρος) με πιο
αειφόρο και αποδοτικό ως προς τους πόρους τρόπο.
Προστασία των δασών και των υπηρεσιών που παρέχουν και βελτίωση της
ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή και στις πυρκαγιές.
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Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)
β)

Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.
Πλήρης εφαρμογή του προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της
Ευρώπης.
γ)
Αύξηση των προσπαθειών, μεταξύ άλλων, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη υγιών
ιχθυαποθεμάτων το αργότερο το 2020, με πρώτο βήμα την αλίευση στα επίπεδα της
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και κάτω, από το 2015, σε όλους τους τύπους αλιείας,
και για να καθοριστεί ενωσιακός ποσοτικός στόχος μείωσης των απορριμμάτων στη
θάλασσα.
δ)
Ένταση των προσπαθειών για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή
νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθορισμός στρατηγικών
στόχων και δράσεων για τη μετά το 2020 περίοδο.
ε)
Αύξηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και την
αύξηση της οργανικής ύλης του, για την αποκατάσταση μολυσμένων τοποθεσιών και
για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των σχετικών με τις χρήσεις γης πτυχών σε
συντονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών
επιπέδων διακυβέρνησης, υποστηριζόμενη από την έγκριση στόχων για το έδαφος
και για τη γη ως πόρο, καθώς και χωροταξικών στόχων.
στ) Λήψη περαιτέρω μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αζώτου και φωσφόρου,
συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από αστικά και βιομηχανικά λύματα και
από τη χρήση λιπασμάτων.
ζ)
Κατάστρωση και εφαρμογή νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ, η οποία θα καλύπτει τις
πολλαπλές ανάγκες που ικανοποιούν τα δάση και τα πολλαπλά οφέλη τους και θα
συμβάλλει σε μια πιο στρατηγική προσέγγιση της προστασίας και της ενίσχυσης των
δασών.
Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής
χρήσης των πόρων», το ΠΔΠ προβλέπει τα ακόλουθα:
Για τη μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων, το ΠΔΠ εξασφαλίζει τα εξής,
το αργότερο το 2020:
α)

β)

γ)
δ)

Επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ για το 2020 όσον αφορά το κλίμα και την
ενέργεια και καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση της μείωσης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 80-95% σε σύγκριση με το
1990, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προσπάθειας για τη συγκράτηση της αύξησης της
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε λιγότερο από 2 °C.
Σημαντική μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας της
ΕΕ και αύξηση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση των πόρων, σε όλους τους
μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους.
Μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής και
κατανάλωσης, ιδίως στους τομείς της διατροφής, της στέγασης και της κινητικότητας.
Ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου, πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά
κεφαλή παραγωγής αποβλήτων, περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη
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ανακυκλώσιμα υλικά και πραγματική εξάλειψη της υγειονομικής
ανακυκλώσιμων και λιπασματοποιήσιμων υλικών.
ε)
Πρόληψη ή σημαντική μείωση της καταπόνησης των υδάτων στην ΕΕ.
Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:

ταφής

α)

Πλήρης εφαρμογή της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και επίτευξη
συμφωνίας σχετικά με το πλαίσιο άσκησης πολιτικής της ΕΕ στους τομείς του
κλίματος και της ενέργειας για τη μετά το 2020 περίοδο.
β)
Γενίκευση της εφαρμογής των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» και ένταση των
προσπαθειών για την προώθηση της υιοθέτησης αναδυόμενων καινοτόμων
τεχνολογιών, διεργασιών και υπηρεσιών.
γ)
Ώθηση στις δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας που
απαιτούνται για την ευρεία εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων και
επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια οικονομία
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα
μειώσουν το κόστος της.
δ)
Διαμόρφωση συνεκτικότερου πλαισίου για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση.
Επανεξέταση της νομοθεσίας περί των προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεών τους και της αποδοτικότητάς τους από πλευράς χρήσης
των πόρων, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Καθορισμός στόχων μείωσης
των συνολικών επιπτώσεων της κατανάλωσης.
ε)
Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Αυτό θα περιλαμβάνει
την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση
αγορακεντρικών μέσων και μέτρων που να εξασφαλίζουν την πραγματική σταδιακή
κατάργηση της υγειονομικής ταφής, τον περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη
ανακυκλώσιμα υλικά, τη χρήση των ανακυκλωμένων αποβλήτων ως μείζονος
αξιόπιστης πηγής πρώτων υλών για την ΕΕ, την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων
αποβλήτων και τη μείωση της παραγωγής τους, την εξάλειψη της παράνομης
διακίνησης αποβλήτων και την άρση των εμποδίων της εσωτερικής αγοράς στα οποία
προσκρούουν οι αβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες ανακύκλωσης στην ΕΕ.
στ) Βελτίωση της αποδοτικότητας κατά τη χρήση του νερού, με τον καθορισμό στόχων σε
επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και την αξιοποίηση μηχανισμών της αγοράς,
όπως η τιμολόγηση του νερού.
Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Προστασία των πολιτών της ΕΕ από
περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία», το ΠΔΠ
προβλέπει τα ακόλουθα:
Για την προστασία των πολιτών της ΕΕ από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την
υγεία και την ευημερία, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)
β)
γ)
δ)

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην ΕΕ.
Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης στην ΕΕ.
Οι πολίτες ολόκληρης της ΕΕ επωφελούνται από αυστηρά πρότυπα για ασφαλές
πόσιμο νερό και ασφαλή ύδατα κολύμβησης.
Αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνδυασμένων επιδράσεων των χημικών ουσιών
και των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με τους ενδοκρινικούς
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διαταράκτες και εκτίμηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και
την υγεία που συνδέονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων
των χημικών ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.
ε)
Αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανησυχιών για την ασφάλεια που σχετίζονται με
τα νανοϋλικά, στο πλαίσιο συνεκτικής προσέγγισης των διαφόρων νομοθετικών
πράξεων.
στ) Καθοριστική πρόοδο όσον αφορά την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

Εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής της ΕΕ για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις,
καθώς και μέτρων για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή.
β)
Εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής της ΕΕ για τον θόρυβο, με βάση τις
πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, καθώς και μέτρων για τη μείωση του
θορύβου στην πηγή.
γ)
Ώθηση στις προσπάθειες εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό, ιδίως για τους
μικρούς προμηθευτές πόσιμου νερού, καθώς και της οδηγίας για τα ύδατα
κολύμβησης.
δ)
Κατάστρωση ενωσιακής στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον, η οποία
υποστηρίζεται από εκτενή γνωσιακή βάση σχετικά με την έκθεση σε χημικές ουσίες
και την τοξικότητά τους και ευνοεί την καινοτομία για αειφόρα υποκατάστατα.
ε)
Έγκριση και εφαρμογή ενωσιακής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των παραμέτρων της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών στις βασικές
πρωτοβουλίες και τομείς άσκησης πολιτικής της ΕΕ.
Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας της ΕΕ», το ΠΔΠ προβλέπει τα ακόλουθα:
Τα οφέλη από τη διασφάλιση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην
πράξη είναι τριπλά: διαμόρφωση όρων ισότιμου ανταγωνισμού για τους οικονομικούς
παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, ενθάρρυνση της καινοτομίας και
προώθηση πλεονεκτημάτων του πρωτοπόρου (first mover) για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε
πολλούς τομείς. Αντίθετα, το κόστος που συνεπάγεται η αδυναμία εφαρμογής της
νομοθεσίας είναι υψηλό, υπολογιζόμενο χονδρικά σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως,
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με υποθέσεις παράβασης.
Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, το
πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)
β)
γ)
δ)

Πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ σε σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.
Βελτίωση της εφαρμογής συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων για το περιβάλλον.
Ενίσχυση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα
διοίκησης και διασφάλιση όρων ισότιμου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Ενίσχυση της πίστης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο περιβαλλοντικό δίκαιο
της ΕΕ.
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ε)

Διευκόλυνση της τήρησης της αρχής της αποτελεσματικής νομικής προστασίας των
πολιτών και των οργανώσεών τους.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

β)
γ)

δ)

ε)

Καθιέρωση, σε εθνικό επίπεδο, συστημάτων ενεργού διάδοσης πληροφοριών
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, σε
συνδυασμό με επισκόπηση, σε ενωσιακό επίπεδο, των επιδόσεων των επιμέρους
κρατών μελών.
Σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης για την εφαρμογή μεταξύ κρατών μελών και
της Επιτροπής.
Επέκταση των δεσμευτικών κριτηρίων για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και
επιτήρηση από μέρους των κρατών μελών στο ευρύτερο περιβαλλοντικό δίκαιο της
ΕΕ και ανάπτυξη συμπληρωματικής δυναμικότητας ενωσιακής κλίμακας για την
αντιμετώπιση των περιπτώσεων στις οποίες συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ανησυχίας,
συνοδευόμενη από την υποστήριξη δικτύων επαγγελματιών.
Σύσταση συνεπών και αποτελεσματικών μηχανισμών σε εθνικό επίπεδο για τον
χειρισμό των καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας της ΕΕ.
Εξασφάλιση της αντιστοιχίας των εθνικών διατάξεων περί πρόσβασης στη
Δικαιοσύνη με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προώθηση
της εξώδικης επίλυσης διαφορών ως μέσου εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων για τις
διαφορές στον τομέα του περιβάλλοντος.

Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για
την περιβαλλοντική πολιτική», το ΠΔΠ προβλέπει τα ακόλουθα:
Τα αποδεικτικά στοιχεία για την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ βασίζονται στην
παρακολούθηση του περιβάλλοντος και σε δεδομένα, δείκτες και εκτιμήσεις που
συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και σε επίσημη επιστημονική
έρευνα και πρωτοβουλίες συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο.
Προκειμένου να βελτιωθεί η βάση αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική
πολιτική, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)

β)

γ)

Οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι επιχειρήσεις διαθέτουν καλύτερη βάση για τη χάραξη
και την εφαρμογή πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης
της μέτρησης του κόστους και των οφελών.
Μεγάλη βελτίωση της εκ μέρους μας κατανόησης των αναδυόμενων
περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων και της ικανότητάς μας να τους εκτιμούμε
και να τους διαχειριζόμαστε.
Ενίσχυση της διεπαφής πολιτικής-επιστήμης στον τομέα του περιβάλλοντος.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

Συντονισμός και επικέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών
μελών στην αντιμετώπιση βασικών κενών των γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον,
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β)
γ)

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τα σημεία ανατροπής της περιβαλλοντικής
ισορροπίας.
Υιοθέτηση συστηματικής προσέγγισης της διαχείρισης κινδύνων.
Απλούστευση, εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της συλλογής, διαχείρισης και
ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή.

Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική
και την κλιματική πολιτική και διαμόρφωση σωστών τιμών», το ΠΔΠ προβλέπει τα
ακόλουθα:
Οι προσπάθειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του ΠΔΠ πρέπει να
συνοδεύονται από επαρκείς επενδύσεις από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Ταυτόχρονα,
ενώ πολλές χώρες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση, η ανάγκη για οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η μείωση του δημοσίου χρέους
προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την ταχεία μετάβαση σε μια οικονομία με αποδοτικότερη
χρήση των πόρων και χαμηλά επίπεδα εκπομπών άνθρακα.
Για τη διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και τη
διαμόρφωση σωστών τιμών, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)
β)

Επίτευξη των στόχων της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα με οικονομικά
αποδοτικό τρόπο και υποστήριξη των στόχων αυτών με επαρκή χρηματοδότηση.
Αύξηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης των δαπανών για το περιβάλλον και το κλίμα.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

β)
γ)
δ)

ε)

Σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων που βλάπτουν το περιβάλλον, αύξηση της
χρήσης αγορακεντρικών μέσων, στα οποία συγκαταλέγονται η φορολογία, η
τιμολόγηση και η επιβολή τελών, και επέκταση των αγορών για περιβαλλοντικά
αγαθά και υπηρεσίες, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ενδεχόμενων δυσμενών
κοινωνικών επιπτώσεων.
Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και χρηματοδότηση
για την οικοκαινοτομία.
Επαρκής έκφραση περιβαλλοντικών και κλιματικών προτεραιοτήτων στις πολιτικές
για τη στήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Ειδικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποδοτική χρησιμοποίηση
της διαθέσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης για περιβαλλοντική δράση, μεταξύ
άλλων με την ουσιαστική βελτίωση της έγκαιρης απορρόφησής της βάσει του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 και τη
διασφάλιση της διάθεσης του 20% του προϋπολογισμού για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της, μέσω της ενσωμάτωσης
της δράσης για το κλίμα. Η διάθεση του ποσοστού αυτού πρέπει να συνδέεται με
σαφή μέτρα σύγκρισης, με τον καθορισμό στόχων και με την παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων.
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αναφοράς και εντοπισμού των
περιβαλλοντικών δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, κυρίως
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στ)

ζ)

όσων σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, το αργότερο το
2014.
Ένταξη περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων στη διαδικασία του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εφόσον αυτό έχει σημασία για τις προοπτικές αειφόρου
οικονομικής μεγέθυνσης μεμονωμένων κρατών μελών και ενδείκνυται για τη
διατύπωση ειδικών κατά χώρα συστάσεων.
Εκπόνηση και εφαρμογή εναλλακτικών δεικτών πέραν του ΑΕΠ και
συμπληρωματικών προς αυτό, για την παρακολούθηση του βαθμού αειφορίας της
προόδου μας, και συνέχιση των εργασιών που έχουν ως αντικείμενο την ενοποίηση
των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένης
της λογιστικής απεικόνισης του φυσικού κεφαλαίου.

Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής
διάστασης και της συνοχής των πολιτικών», το ΠΔΠ προβλέπει τα ακόλουθα:
Για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των
πολιτικών, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)

Χάραξη και εφαρμογή των τομεακών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών
κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τους σχετικούς με αυτές περιβαλλοντικούς και
κλιματικούς σκοπούς και στόχους.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

β)

Ενσωμάτωση όρων και κινήτρων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα στις
πρωτοβουλίες άσκησης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης και
μεταρρύθμισης υφιστάμενων πολιτικών, καθώς και στις νέες πρωτοβουλίες, σε
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.
Διενέργεια συστηματικών εκ των προτέρων εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πρωτοβουλιών άσκησης πολιτικής, σε
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, για τη διασφάλιση της συνοχής και της
αποτελεσματικότητάς τους.

Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της ΕΕ», το
ΠΔΠ διαπιστώνει και προβλέπει τα ακόλουθα:
Η ΕΕ είναι πυκνοκατοικημένη και, έως το 2020, το 80% του πληθυσμού της είναι πιθανόν να
ζει σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Οι περισσότερες πόλεις αντιμετωπίζουν ένα κοινό
βασικό σύνολο περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων κακή ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα, υψηλή στάθμη θορύβου, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
λειψυδρία, πλημμύρες και καταιγίδες, μολυσμένες τοποθεσίες, εγκαταλελειμμένες
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και απόβλητα.
Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, στις οποίες λαμβάνονται
πλήρως υπόψη οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές πτυχές, παράλληλα με τις οικονομικές
και κοινωνικές προκλήσεις, είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
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οι αστικές κοινότητες αποτελούν αειφόρους, αποδοτικούς και υγιεινούς τόπους διαβίωσης
και εργασίας.
Για την ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της ΕΕ, το πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το
αργότερο το 2020:
α)

Εφαρμογή πολιτικών αειφόρου πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού
στην πλειονότητα των πόλεων της ΕΕ.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

β)

Καθορισμός και έγκριση ενός συνόλου κριτηρίων για την αξιολόγηση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεων, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών
και κοινωνικών επιπτώσεων.
Μέριμνα ώστε οι πόλεις να ενημερώνονται σχετικά με τη χρηματοδότηση για μέτρα
βελτίωσης της αστικής αειφορίας και να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση αυτή.

Σε σχέση με το στόχο προτεραιότητας «Αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον
αφορά την αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών και
κλιματικών προκλήσεων», το ΠΔΠ προβλέπει τα ακόλουθα:
Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των
περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων, το
πρόγραμμα εξασφαλίζει τα εξής, το αργότερο το 2020:
α)

β)

γ)

Πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της συνόδου κορυφής Ρίο+20 στις
εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και αποτελεσματική συμβολή της ΕΕ στις παγκόσμιες
προσπάθειες
για
την
τήρηση
των
ανειλημμένων
δεσμεύσεων,
συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από τις συμβάσεις του Ρίο.
Αποτελεσματική στήριξη από την ΕΕ των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών
προσπαθειών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και των κλιματικών
προκλήσεων και για την εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης.
Μείωση των επιπτώσεων της κατανάλωσης στην ΕΕ στο περιβάλλον πέραν των
συνόρων της.

Προς τούτο απαιτούνται ιδίως τα εξής:
α)

Καταβολή προσπαθειών για την έγκριση στόχων αειφόρου ανάπτυξης οι οποίοι: α)
να καλύπτουν τους τομείς προτεραιότητας της χωρίς αποκλεισμούς πράσινης
οικονομίας και ευρύτερες επιδιώξεις που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη,
όπως η ενέργεια, το νερό, η επισιτιστική ασφάλεια, οι ωκεανοί και η αειφόρος
κατανάλωση και παραγωγή, καθώς και οριζόντια ζητήματα, όπως η ισότητα, η
κοινωνική ένταξη, η αξιοπρεπής εργασία, η έννομη τάξη και η χρηστή διακυβέρνηση·
β) να έχουν καθολική εφαρμογή, καλύπτοντας και τα τρία πεδία αειφόρου
ανάπτυξης· γ) να αξιολογούνται και να συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους και
δείκτες και δ) να είναι συνεκτικοί και ενσωματωμένοι στο πλαίσιο ανάπτυξης για τη
μετά το 2015 περίοδο και να υποστηρίζουν τα μέτρα για το κλίμα.
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β)

γ)

δ)

ε)

στ)
ζ)

Καταβολή προσπαθειών προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικότερης δομής των
Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, με την ενίσχυση του UNEP σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής Ρίο+20, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η
επιδίωξη της αναβάθμισης του καθεστώτος UNEP σε υπηρεσία του ΟΗΕ, και στήριξη
των υπό εξέλιξη προσπαθειών για την ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των
πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών.
Ενίσχυση του αντίκτυπου των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται η φορολογία, η κινητοποίηση εγχώριων πόρων, οι ιδιωτικές
επενδύσεις και οι νέες και καινοτόμες πηγές, και δημιουργία δυνατοτήτων
χρησιμοποίησης της αναπτυξιακής βοήθειας για τη μόχλευση των εν λόγω άλλων
πηγών χρηματοδότησης στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της
αειφόρου ανάπτυξης που καθορίστηκε στο Ρίο, καθώς και στις πολιτικές της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών δεσμεύσεων για τη χρηματοδότηση των μέτρων
που αφορούν το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.
Συνεργασία με τις χώρες-εταίρους με στρατηγικότερο τρόπο. Αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει την επικέντρωση της συνεργασίας: 1) με τους στρατηγικούς εταίρους,
στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στην εσωτερική περιβαλλοντική πολιτική
και νομοθεσία και στη σύγκλιση θέσεων κατά τις πολυμερείς περιβαλλοντικές
διαπραγματεύσεις· 2) με τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική
Γειτονίας, στη σταδιακή εναρμόνιση με τη βασική περιβαλλοντική και κλιματική
πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ και στην ενίσχυση της συνεργασίας για την
αντιμετώπιση των περιφερειακών περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων· 3)
με τις αναπτυσσόμενες χώρες, στη στήριξη των προσπαθειών τους για την προστασία
του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των
φυσικών καταστροφών, καθώς και την τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων, ως συμβολή στον περιορισμό της φτώχειας και στην αειφόρο
ανάπτυξη.
Συμμετοχή στις πολυμερείς περιβαλλοντικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται η UNFCCC, η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα και οι
συμβάσεις για τις χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλα συναφή φόρουμ, όπως ο
Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός,
με πιο συνεπή, προορατικό και αποτελεσματικό τρόπο, με σκοπό να εξασφαλιστεί η
τήρηση των δεσμεύσεων για το 2020 σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο και να
επιτευχθεί συμφωνία για την ανάληψη διεθνούς δράσης μετά το 2020.
Κύρωση όλων των βασικών πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών πολύ πριν από
το 2020.
Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε παγκόσμιο πλαίσιο, της
κατανάλωσης τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών στην ΕΕ και των πιθανών μέτρων
αντιμετώπισής τους.

3.3.2 Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της Εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"
Η εμβληματική πρωτοβουλία για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους
πόρους της (COM (2011) 21), εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" και
προάγει τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με αποτελεσματική
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χρήση των διαθέσιμων πόρων και στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτή η εμβληματική
πρωτοβουλία θα βοηθήσει:
•
•
•
•

να αυξηθούν οι οικονομικές επιδόσεις μειώνοντας παράλληλα τη χρήση των πόρων,
να εντοπισθούν και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και
προώθησης της καινοτομίας και να δοθεί ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της EE,
να επιτευχθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με βασικούς πόρους,
να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και να περιορισθούν οι περιβαλλοντικές
συνέπειες της χρήσης των πόρων.

Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της εμβληματικής πρωτοβουλίας είναι να αυξηθεί η
ασφάλεια που χρειάζεται για τις επενδύσεις και την καινοτομία προωθώντας τη συναίνεση
με ένα μακρόπνοο όραμα και εξασφαλίζοντας τον ισόρροπο συνυπολογισμό της διάστασης
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων σε όλες τις σχετικές πολιτικές. Παρέχει ένα
μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την ανάληψη δράσης σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών τομέων,
υποστηρίζοντας τα θεματολόγια των πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις πρώτες ύλες, τη γεωργία, την
αλιεία, τη βιοποικιλότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Τα πρώτα δομικά στοιχεία του πλαισίου θα έχουν τη μορφή σειράς συντονισμένων χαρτών
πορείας οι οποίοι θα αποσκοπούν:
στην ανάλυση των μέτρων που πρέπει να λάβει η EE για να δημιουργήσει μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, περιορίζοντας τις εκπομπές
άνθρακα κατά 80-95%, ως μέρος των συνολικών προσπαθειών για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια και
προωθώντας τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση·
στην ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η EE μπορεί να δημιουργήσει έως το
2050 ένα ενεργειακό σύστημα που θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές εκπομπές
άνθρακα, αποτελεσματική χρήση των πόρων, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. Κατά
τον τρόπο αυτόν, μπορεί να παράσχει στους επενδυτές, τους ερευνητές, τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές αρχές τη βεβαιότητα που
χρειάζονται·
στην παρουσίαση ιδεών για την επίτευξη έως το 2050 ενός ασφαλούς και
ανταγωνιστικού συστήματος μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και με
αποτελεσματική χρήση των πόρων - ενός συστήματος το οποίο θα αίρει όλους τους
φραγμούς που υπάρχουν για την εσωτερική αγορά μεταφορών, θα προωθεί τις
καθαρές τεχνολογίες και θα εκσυγχρονίζει τα δίκτυα μεταφορών·
στον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, καθώς και μέσων για
την επίτευξή τους, αποσκοπώντας κυρίως στην αποσύνδεση της οικονομικής
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων και από τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο.
Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα πρέπει να συνάδουν με αυτό το μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Έχουν
ήδη προσδιοριστεί ορισμένα τέτοια μέτρα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:
ένα σχέδιο για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το
2020, το οποίο θα προσδιορίζει μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% σε
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όλους τους τομείς ως προπομπός νομοθεσίας για την εξασφάλιση της
αποτελεσματικής χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας·
προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, της κοινής
αλιευτικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, των ενεργειακών υποδομών και των
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού της
EE, ώστε να ευθυγραμμιστούν αυτοί οι τομείς με τις απαιτήσεις μιας οικονομίας που
χαρακτηρίζεται από αποτελεσματική χρήση των πόρων και χαμηλές εκπομπές
άνθρακα·
μια νέα στρατηγική της EE για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 με σκοπό να
τεθεί τέλος στις περαιτέρω απώλειες και να αποκατασταθούν η βιοποικιλότητα και οι
υπηρεσίες οικοσυστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που υφίστανται τα
οικοσυστήματα·
μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στις αγορές βασικών
προϊόντων και πρώτων υλών11· τα μέτρα αυτά θα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την
περιοδική αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά τις πρώτες ύλες ζωτικής
σημασίας και τη χάραξη μιας εμπορικής πολιτικής για την εξασφάλιση της
σταθερότητας των προμηθειών πρώτων υλών από τις παγκόσμιες αγορές. Τα μέτρα
αυτά θα συμβάλουν ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια μεταξύ της πολιτικής για τις
πρώτες ύλες και της εξωτερικής πολιτικής της EE, συμπεριλαμβανομένων της
προώθησης της καλής διακυβέρνησης, της διαφάνειας των δραστηριοτήτων και της
δημιουργίας προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα
προωθούν την εξόρυξη, την ανακύκλωση, την έρευνα, την καινοτομία και την
αντικατάσταση εντός της EE·
μια στρατηγική για τη μετατροπή της EE σε «κυκλική οικονομία», στη βάση μιας
κοινωνίας που ανακυκλώνει με σκοπό τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη
χρήση των αποβλήτων ως πόρου·
την έγκαιρη ανάληψη δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με
σκοπό την ελαχιστοποίηση των απειλών για τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη
υγεία, την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τη βοήθεια για την
προσαρμογή των υποδομών μας ώστε να αντιμετωπίσουν την αναπόφευκτη
κλιματική αλλαγή·
μια πολιτική για τα ύδατα η οποία δίνει προτεραιότητα στα μέτρα εξοικονόμησης
νερού και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των υδάτινων πόρων,
προκειμένου να εξασφαλισθεί επάρκεια ύδατος με ικανοποιητική ποιότητα, θα
χρησιμοποιείται κατά τρόπο αειφόρο και με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση
πόρων και θα επιστρέφει τελικά στο περιβάλλον σε ένα αποδεκτό επίπεδο
ποιότητας.
Η έμφαση στην αποτελεσματική χρήση των πόρων στο πλαίσιο της χάραξης των πολιτικών
αποτελεί αναγκαιότητα αλλά και ευκαιρία για την EE. Η εν λόγω εμβληματική πρωτοβουλία
δημιουργεί ένα πλαίσιο που θα συμβάλει ώστε μακροπρόθεσμες στρατηγικές σε τομείς
όπως η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και καινοτομία, η βιομηχανία, οι

11 COM(2011) 25
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μεταφορέας, η γεωργία, η αλιεία και η περιβαλλοντική πολιτική, να παράγουν
συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας.
Ακολούθως, παρουσιάζονται μερικές από τα μέτρα/προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη
χάραξη στρατηγικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων στους
διάφορους τομείς πολιτικής:
Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (COM (2011) 0885)
Ενέργεια 2020. Μια στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια
(COM (2010) 639)
Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
εκπομπών άνθρακα το 2050 (COM (2011) 112)
Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, 2011 (COM (2011) 109)
Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και
2006/32/ΕΚ
Πρόταση Οδηγίας για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και
της ηλεκτρικής ενέργειας (COM (2011) 0169)
Προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα - Προσχέδιο
για ενοποιημένο ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο (COM (2010) 0677)
Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές
ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ (COM
(2011) 0658)
Σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία «Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ: η συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας
εταίρους» (COM (2011) 0539)
Έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα: από την καινοτομία στην αξιοποίηση (COM (2011) 202)
Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM (2011) 571)
Αναθεώρηση της νομοθεσίας για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Draft regulation on the monitoring
and reporting of greenhouse gas emissions under the EU ETS, Draft regulation on
verification and accreditation of EU ETS emission and tonne-kilometre reports)
Λευκή Βίβλος. Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για
ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών (COM (2011) 144)
Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM (2011) 0650 )
Έρευνα και καινοτομία για τη μελλοντική κινητικότητα στην Ευρώπη Χάραξη
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών (COM (2012) 0501)
Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 (COM(2011) 244)
Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων
όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος (COM (2010) 0672)
Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής – Προτάσεις Κανονισμών (COM
(2011) 0625, COM (2011) 0626, COM (2011) 0627, COM (2011) 0628, COM (2011)
0629, COM (2011) 0630)
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Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM (2011) 0417)
Μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή (COM (2013) 146, COM (2011) 614, COM
(2011) 612, COM (2013) 145, COM (2011) 608, COM (2011) 609, COM (2011) 611,
COM (2011) 610)
Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη (COM (2012)
060)
Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ
όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (COM
(2011) 0876)
Στρατηγική για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού τομέα και των
επιχειρήσεών του (COM (2012) 0433)
Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων
και τις πρώτες ύλες (COM (2011) 0025)

3.3.3 Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020
Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και στην
επιτάχυνση της μετάβασης της ΕΕ σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και
πράσινη οικονομία.12 Αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
και, ειδικότερα, της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τους πόρους»
Ο πρωταρχικός στόχος που τίθεται είναι η «Ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και
της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ μέχρι το 2020 και αποκατάστασή
τους στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή
της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως»
Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 περιλαμβάνει έξι (6)
αλληλοϋποστηριζόμενους και αλληλένδετους ειδικούς στόχους που εξυπηρετούν τον
πρωταρχικό στόχο για το 2020. Όλοι μαζί θα συμβάλουν στην ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης οικοσυστημικών υπηρεσιών, ενώ ο καθένας χωριστά
επιδιώκεται να καλύψει ένα συγκεκριμένο ζήτημα:
•
•
•

προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των σχετικών οικοσυστημικών
υπηρεσιών (ειδικοί στόχοι 1 και 2),
ενίσχυση της θετικής συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας και μείωση των
βασικών πιέσεων που δέχεται η βιοποικιλότητα της ΕΕ (ειδικοί στόχοι 3, 4 και 5)
και αύξηση της συμβολής της ΕΕ στην παγκόσμια βιοποικιλότητα (ειδικός στόχος 6).

Κάθε ειδικός στόχος αναλύεται σε μια δέσμη δράσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις
συγκεκριμένες προκλήσεις που καλύπτει ο στόχος. Οι ειδικές δράσεις παρατίθενται στο
παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης και, όπου απαιτείται, θα αποτελέσουν το
αντικείμενο περαιτέρω εκτιμήσεων των επιπτώσεων

12 Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με
ορίζοντα το 2020 (COM(2011) 244)
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Ειδικός στόχος 1: Πλήρης εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τα ενδιαιτήματα
Ανάσχεση της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των ειδών και ενδιαιτημάτων που
εμπίπτουν στη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία της φύσης και επίτευξη σημαντικής και
μετρήσιμης βελτίωσης της κατάστασής τους, ώστε μέχρι το 2020 και σε σύγκριση με τις
τρέχουσες εκτιμήσεις: (i) να έχουν αυξηθεί οι διενεργούμενες βάσει της οδηγίας για τα
ενδιαιτήματα εκτιμήσεις ενδιαιτημάτων και εκτιμήσεις ειδών, από τις οποίες προκύπτει
βελτιωμένη κατάσταση διατήρησης, κατά 100% και 50%, αντίστοιχα, και (ii) να έχουν
αυξηθεί κατά 50% οι διενεργούμενες βάσει της οδηγίας για τα πτηνά εκτιμήσεις ειδών από
τις οποίες προκύπτει σταθερή ή βελτιωμένη κατάσταση.
Ο Ειδικός στόχος 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:
Δράση 2:
Δράση 3:
Δράση 4:

Ολοκλήρωση της συγκρότησης του δικτύου Natura 2000 και διασφάλιση
χρηστής διαχείρισης
Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τις περιοχές Natura 2000
Ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων, ενίσχυση της συμμετοχής τους
και βελτίωση της τήρησης της νομοθεσίας
Βελτίωση και εξορθολογισμός της παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Ειδικός στόχος 2: Διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που
παρέχουν
Μέχρι το 2020, διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που
παρέχουν, με τη δημιουργία πράσινης υποδομής και την αποκατάσταση τουλάχιστον του
15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.
Ο Ειδικός στόχος 2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 5:
Δράση 6:
Δράση 7:

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές
υπηρεσίες στην ΕΕ
Καθορισμός προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την
προώθηση της χρήσης πράσινης υποδομής
Εξασφάλιση
μηδενικής
καθαρής
απώλειας
βιοποικιλότητας
και
οικοσυστημικών υπηρεσιών

Ειδικός στόχος 3: Αύξηση της συμβολής της γεωργίας και της δασοκομίας στη διατήρηση
και ενίσχυση της βιοποικιλότητας
3Α) Γεωργία: Μέχρι το 2020, μεγιστοποίηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων – σε όλο το
φάσμα των βοσκοτόπων, αρόσιμων γαιών και μόνιμων καλλιεργειών – οι οποίες υπάγονται
σε μέτρα σχετιζόμενα με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής,
ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας και να επέλθει μετρήσιμη
βελτίωση, αφενός της κατάστασης διατήρησης των ειδών και ενδιαιτημάτων που
εξαρτώνται ή επηρεάζονται από τη γεωργία και, αφετέρου, της παροχής οικοσυστημικών
υπηρεσιών, σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς 2010 της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη συμβολή
στην ενίσχυση της αειφόρου διαχείρισης.
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Β) Δάση: Μέχρι το 2020, εφαρμογή σχεδίων δασικής διαχείρισης ή ισοδύναμων μέσων,
σύμφωνα με την αειφόρο δασική διαχείριση, για όλα τα δάση που ανήκουν στο Δημόσιο
και τις δασικές εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος (θα καθοριστεί
από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες και θα ανακοινωθεί μέσω των οικείων προγραμμάτων
αγροτικής ανάπτυξης) και για τις οποίες διατίθεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη, ώστε να επέλθει μετρήσιμη βελτίωση(*),
αφενός της κατάστασης διατήρησης των ειδών και ενδιαιτημάτων που εξαρτώνται ή
επηρεάζονται από τη δασοκομία και, αφετέρου, της παροχής σχετικών οικοσυστημικών
υπηρεσιών, σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς 2010 της ΕΕ.
Ο Ειδικός στόχος 3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 8:

Αύξηση των άμεσων ενισχύσεων για περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ
Δράση 9: Ακριβέστερη στόχευση της διατήρησης της βιοποικιλότητας από την αγροτική
ανάπτυξη
Δράση 10: Διατήρηση της γεωργικής γενετικής ποικιλότητας της Ευρώπης
Δράση 11: Ενθάρρυνση των δασοκαλλιεργητών ώστε να προστατεύουν και να
εμπλουτίζουν τη δασική βιοποικιλότητα
Δράση 12: Ένταξη μέτρων υπέρ της βιοποικιλότητας στα σχέδια δασικής διαχείρισης
Ειδικός στόχος 4: Εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης των αλιευτικών πόρων
Επίτευξη Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ) μέχρι το 2015. Επίτευξη της πληθυσμιακής
κατανομής ανά ηλικία και μέγεθος που είναι ενδεικτική υγιούς αποθέματος, με διαχείριση
της αλιείας χωρίς σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλα αποθέματα, είδη και
οικοσυστήματα, για την υποστήριξη της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
μέχρι το 2020, όπως επιβάλλει η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική.
Ο Ειδικός στόχος 4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 13: Βελτίωση της διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων
Δράση 14: Εξάλειψη των δυσμενών επιπτώσεων σε ιχθυαποθέματα και θαλάσσια είδη,
ενδιαιτήματα και οικοσυστήματα
Ειδικός στόχος 5: Καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών
Μέχρι το 2020, ταυτοποίηση και ιεράρχηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών και των
διαδρομών που ακολουθούν, έλεγχος ή εξάλειψη των ειδών προτεραιότητας και διαχείριση
των διαδρομών κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται η είσοδος και εγκατάσταση νέων
ειδών.
Ο Ειδικός στόχος 5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 15: Ενίσχυση των ενωσιακών καθεστώτων υγείας φυτών και ζώων
Δράση 16: Θέσπιση ειδικής πράξης για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
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Ειδικός στόχος 6: Συμβολή στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλοτητας σε παγκόσμιο
επίπεδο
Μέχρι το 2020, αύξηση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας
παγκοσμίως.
Ο Ειδικός στόχος 6 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 17: Περιορισμός των έμμεσων δυνάμεων που οδηγούν σε απώλεια
βιοποικιλότητας
Δράση 18: Κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για τη διατήρηση της παγκόσμιας
βιοποικιλότητας
Δράση 19: Ενωσιακή αναπτυξιακή συνεργασία με θωράκιση έναντι των επιπτώσεων στη
βιοποικιλότητα
Δράση 20: Ρύθμιση της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και της δίκαιης και ισότιμης
συμμετοχής στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους

3.3.4 Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών
προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το
έδαφος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με
χρονικό ορίζοντα το 2020: Η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη
διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος», η μέλλουσα ΚΓΠ πρέπει να παραμείνει
μια ισχυρή κοινή πολιτική, η οποία θα διαρθρώνεται γύρω από δύο πυλώνες: έναν πιο
«πράσινο» και δίκαια κατανεμημένο πρώτο πυλώνα και έναν δεύτερο πυλώνα, ο οποίος θα
επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, στην κλιματική
αλλαγή και στο περιβάλλον.
Ο βασικός ρόλος που θα κατέχει ο τομέας του περιβάλλοντος στην μέλλουσα ΚΓΠ,
διαφαίνεται και σε έναν από τους στρατηγικούς στόχους στους οποίους συγκλίνει η
πλειοψηφία των απόψεων και προτάσεων, και είναι ο εξής:
Να ενισχυθούν οι αγροτικές κοινότητες που παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες ποικίλα
τρόφιμα ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας, τα οποία παράγονται με βιώσιμο τρόπο,
σε ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον, την
ποιότητα των υδάτων, την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών
την δημόσια υγεία. Η ενεργός διαχείριση των φυσικών πόρων από την αγροτική
δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση του αγροτικού τοπίου, για
την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και τη συμβολή στη μείωση της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Αυτό αποτελεί σημαντική βάση για την
τόνωση του δυναμισμού πολλών περιοχών και για την επίτευξη μακροπρόθεσμης
οικονομικής βιωσιμότητας.
Σύμφωνα με Ανακοίνωση της Επιτροπής, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει εξελιχθεί,
αλλά περαιτέρω αλλαγές είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις,
ιδίως:
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•
•
•

•

•

•

•

•

η αντιμετώπιση του αυξημένου προβληματισμού σχετικά με την επισιτιστική
ασφάλεια, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως,
η βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, ο
αέρας, η βιοποικιλότητα και το έδαφος,
η αντιμετώπιση, τόσο της αυξανόμενης πίεσης που ασκείται στις συνθήκες αγροτικής
παραγωγής λόγω των κλιματικών αλλαγών, όσο και της ανάγκης των αγροτών να
μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο
στη μείωσή τους και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας,
η διατήρηση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε έναν κόσμο ολοένα
μεγαλύτερης παγκοσμιοποίησης και αυξανόμενης διακύμανσης των τιμών, με
ταυτόχρονη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
η καλύτερη αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των
συστημάτων παραγωγής στην ΕΕ, η οποία εμπλουτίστηκε μετά από τη διεύρυνση της
ΕΕ, με ταυτόχρονη διατήρηση του κοινωνικού, εδαφικού και διαρθρωτικού της
ρόλου,
η ενίσχυση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω της προαγωγής της απασχόλησης και της
διαφοροποίησης,
να υπάρξει μέριμνα ώστε να καταστεί η στήριξη της ΚΓΠ προς τα κράτη μέλη και τους
γεωργούς δίκαιη και ισόρροπη μέσω της μείωσης των διαφορών μεταξύ των κρατών
μελών, δεδομένου ότι ένα κατ’ αποκοπή ποσό δεν αποτελεί εφικτή λύση και να
στοχοθετηθεί αυτή καλύτερα προς τους ενεργούς γεωργούς,
να συνεχιστεί το έργο της απλούστευσης των διαδικασιών εφαρμογής της ΚΓΠ και να
αυξηθούν οι απαιτήσεις ελέγχου και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους
δικαιούχους των ενισχύσεων.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το Περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται
μεταξύ των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΚΓΠ. Ο αγροτικός και δασικός
τομέας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή δημόσιων αγαθών, ιδίως
περιβαλλοντικών, όπως τα τοπία της υπαίθρου, η βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων,
η κλιματική σταθερότητα και η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις φυσικές καταστροφές όπως
είναι οι πλημμύρες, οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, πολλές γεωργικές μέθοδοι
είναι δυνατόν να ασκήσουν πίεση στο περιβάλλον, οδηγώντας έτσι στην υποβάθμιση των
εδαφών, στην έλλειψη νερού και στη ρύπανση, και στην απώλεια οικοτόπων άγριας
πανίδας και της βιοποικιλότητας.
Μολονότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 20%
από το 1990, είναι δυνατόν και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες οι οποίες
θα είναι απαραίτητες ώστε να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά την
ενέργεια και το κλίμα. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί περαιτέρω το δυναμικό του
αγροτικού κλάδου όσον αφορά τη μείωση των κλιματικών αλλαγών, την προσαρμογή και τη
θετική συμβολή σε αυτή μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μέσω
μέτρων αποτελεσματικότητας της παραγωγής, περιλαμβανομένων βελτιώσεων στην
ενεργειακή απόδοση, στη βιομάζα και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, στην
δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και στην προστασία του άνθρακα στο έδαφος με
βάση καινοτόμες πρακτικές.
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Η μέλλουσα ΚΓΠ, ανταποκρινόμενη στις ανωτέρω προκλήσεις, θα συμβάλει μεταξύ άλλων
και στην Στρατηγική της ΕΕ για το 2020 και ειδικότερα, θα συμβάλει στις εμβληματικές
πρωτοβουλίες της ΕΕ με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους»,
«Ένωση καινοτομίας», και «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας».
Οι τρεις κύριοι στόχοι της ΚΓΠ στο μέλλον είναι:
Στόχος 1: Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων
Στόχος 2: Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για την κλιματική αλλαγή
Στόχος 3: Ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του στόχου της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για
την κλιματική αλλαγή και μέσα από τη νέα ΚΓΠ, πρέπει:
Να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και ασφαλής και
βελτιωμένη παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, καθώς πολλές από τις
δημόσιες παροχές που προέρχονται από τη γεωργία δεν αμείβονται μέσω της
κανονικής λειτουργίας των αγορών.
Να ευνοηθεί η οικολογική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας η οποία απαιτεί την
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αλλαγή των
παραγωγικών διαδικασιών και την υποστήριξη νέων προτύπων για τη ζήτηση, ιδίως
στο πλαίσιο της αναδυόμενης βιοοικονομίας.
Να συνεχιστούν τα μέτρα για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής και τα μέτρα
προσαρμογής, τα οποία θα επιτρέψουν στη γεωργία να ανταποκριθεί στην κλιματική
αλλαγή. Καθώς η γεωργία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στον αντίκτυπο της κλιματικής
αλλαγής, η συμβολή στην καλύτερη προσαρμογή του τομέα στις επιπτώσεις των
ακραίων καιρικών διακυμάνσεων μπορεί να συμβάλει και στη μείωση των
επιπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

3.3.5 Ενέργεια 2020: Στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή
ενέργεια
Το 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε φιλόδοξους στόχους στον τομέα της
ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής για το 2020 – μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά 20%, που μπορεί να φθάσει το 30% εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν,
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% και βελτίωση κατά 20%
της ενεργειακής απόδοσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει αδιαλείπτως τους εν
λόγω στόχους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλαβε επίσης μακροπρόθεσμη δέσμευση όσον
αφορά τη μείωση των εκπομπών (διοξειδίου του) άνθρακα θέτοντας ως στόχο για την ΕΕ
και τις υπόλοιπες βιομηχανικές χώρες περικοπή των εκπομπών κατά 80 έως 95% μέχρι το
2050.
Ωστόσο, με την υφιστάμενη στρατηγική φαίνεται προς το παρόν απίθανο να επιτευχθούν
όλοι οι στόχοι του 2020, ενώ η στρατηγική είναι πλήρως ανεπαρκής για να αντιμετωπιστούν
οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Οι ενεργειακοί στόχοι της ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στην
στρατηγική Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010 στην εμβληματική του
πρωτοβουλία με τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους». Η ΕΕ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

81

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

καλείται να συμφωνήσει επειγόντως σχετικά με τα εργαλεία που θα καταστήσουν δυνατή
την αναγκαία μεταστροφή, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η Ευρώπη θα αναδυθεί
από την ύφεση σε πλέον ανταγωνιστική, εξασφαλισμένη και αειφόρο πορεία.
Για τους ανωτέρου λόγους, η Επιτροπή προτείνει μια νέα ενεργειακή στρατηγική με
ορίζοντα το 2020. Με αυτήν, θα παγιωθούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και θα
ενισχυθεί η δραστηριότητα στους τομείς στους οποίους ανακύπτουν νέες προκλήσεις.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα εκτεταμένων συζητήσεων στο πλαίσιο των ενωσιακών
θεσμικών οργάνων και ευρείας δημόσιας διαβούλευσης.
Η νέα στρατηγική δεν εστιάζεται σε συγκριτική ανάλυση των διάφορων ενεργειακών πηγών
αλλά στα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση των μεσοπρόθεσμων πολιτικών
στόχων της Ευρώπης. Ο επικείμενος ενεργειακός χάρτης πορείας 2050 θα περιλαμβάνει
διάφορα σενάρια σχετικά με το ενεργειακό μίγμα και θα περιγράφει τρόπους επίτευξης του
μακροπρόθεσμου στόχου της Ευρώπης, όσον αφορά την απεξάρτηση από τον άνθρακα και
τις επιπτώσεις τους όσον αφορά τις πολιτικές αποφάσεις στον τομέα της ενέργειας. Η
παρούσα στρατηγική καθορίζει τις αρχικές πολιτικές αποφάσεις που θα απαιτηθούν για να
επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι για το 2020, όπως ισχύουν σήμερα. Οι χάρτες πορείας
για την οικονομία και την ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα του 2050 θα διαπνέουν
και θα καθοδηγούν το πρόγραμμα δράσης και την υλοποίησή του, εξασφαλίζοντας
μακρόπνοο όραμα.
Η νέα ενεργειακή στρατηγική εστιάζεται σε πέντε προτεραιότητες.
Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση μιας ενεργειακά αποδοτικής Ευρώπης
Η Προτεραιότητα 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:
Δράση 2:
Δράση 3:
Δράση 4:

Αξιοποίηση του μεγαλύτερου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας – κτίρια και
μεταφορές
Ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας καθιστώντας τη βιομηχανία
αποδοτικότερη
Ενίσχυση της απόδοσης του ενεργειακού εφοδιασμού
Πλήρης αξιοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση

Προτεραιότητα 2: Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ενοποιημένης αγοράς ενέργειας
Η Προτεραιότητα 2 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:
Δράση 2:
Δράση 3:
Δράση 4:

Έγκαιρη και ακριβής εφαρμ,ογή της νομοθεσίας περί εσωτερικής αγοράς
Χαρτογράφηση της ευραπαϊκής υποδομής για το 2020 -2030
Εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και των κανόνων της αγοράς
για την ανάπτυξη των υποδομών
Εξασφάλιση του ορθού πλαισίου χρηματοδότησης

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και επίτευξη του υψηλότερου
επιπέδου ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλες ενέργειες
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Η Προτεραιότητα 3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:
Δράση 2:

Ενίσχυση του φιλικού προς τον καταναλωτή χαρακτήρα της ενέργειας
Συνεχής βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας

Προτεραιότητα 4: Επέκταση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία
και καινοτομία
Η Προτεραιότητα 4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:
Δράση 2:
Δράση 3:

Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET)
χωρίς καθυστέρηση
Δρομολόγηση τεσσάρων νέων ευρωπαϊκών έργων μεγάλης κλίμακας
Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Προτεραιότητα 5: Ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενωσιακής ενεργειακής αγοράς
Η Προτεραιότητα 5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1:
Δράση 2:
Δράση 3:
Δράση 4:

Ενοποίηση των αγορών ενέργειας και των κανονιστικών πλαισίων με τους
γείτονές μας
Θέσπιση προνομιακών εταιρικών σχέσεων με εταίρους ζωτικής σημασίας
Προώθηση του παγκόσμιου ρόλου της ΕΕ για το μέλλον της ενέργειας χαμηλής
περιεκτικότητας σε άνθρακα
Προώθηση παγκοσμίως νομικά δεσμευτικών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας,
προστασίας και μη διάδοσης

Συνοπτικά, η νέα ενωσιακή ενεργειακή στρατηγική θα απαιτήσει σημαντικές προσπάθειες
από πλευράς τεχνικής καινοτομίας και επενδύσεων. Θα διαμορφώσει μια δυναμική και
ανταγωνιστική αγορά και θα έχει ως αποτέλεσμα μείζονα ενίσχυση των θεσμικών
διακανονισμών για την παρακολούθηση και κατεύθυνση των συναφών εξελίξεων. Θα
βελτιώσει την ασφάλεια και την αειφορία των ενεργειακών συστημάτων, τη διαχείριση του
δικτύου και την κανονιστική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Θα συνεπάγεται εκτεταμένες
προσπάθειες ενημέρωσης και ενίσχυσης του ρόλου των οικιακών και επαγγελματικών
καταναλωτών, προκειμένου να συμμετέχουν στη μετάβαση σε ένα πιο αειφόρο ενεργειακό
μέλλον, για παράδειγμα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης της σπατάλης και
μεταστροφής σε τεχνολογίες και καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Οι
επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα θα ενισχυθούν
περαιτέρω με αγορακεντρικά μέσα, όπως η εμπορία των δικαιωμάτων εκπομπών και η
φορολογία. Η νέα στρατηγική θα πραγματοποιήσει τα πρώτα βήματα για να προετοιμάσει
την ΕΕ για τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τις οποίες ίσως να υποχρεωθεί να αντιμετωπίσει
ήδη στο διάστημα μέχρι το 2020. Πάνω απ' όλα θα εξασφαλίσει καλύτερη ηγεσία και
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για τις δράσεις στο εσωτερικό, όσο και στις
σχέσεις με τους εξωτερικούς εταίρους.
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3.3.5 Λευκή Βίβλος. Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο
Μεταφορών
Σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά
τους πόρους» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και το νέο σχέδιο για την ενεργειακή
απόδοση 2011, απώτερος στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών είναι να συμβάλει
στη δημιουργία ενός συστήματος που θα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομική πρόοδο,
θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα προσφέρει υπηρεσίες κινητικότητας υψηλής
ποιότητας, ενώ θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τους πόρους. Στην πράξη, οι
μεταφορές πρέπει να χρησιμοποιούν λιγότερη και καθαρότερη ενέργεια, να αξιοποιούν
καλύτερα τις σύγχρονες υποδομές και να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον και στους κύριους φυσικούς πόρους όπως το νερό, το έδαφος και τα
οικοσυστήματα.
Με την υλοποίηση προτάσεων της Λευκής Βίβλου θα μειωθεί δραστικά η εξάρτηση της
Ευρώπης από τις εισαγωγές πετρελαίου και θα περικοπούν έως το 2050 κατά 60% οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές.
Έως το 2050, στους κύριους στόχους αναμόρφωσης του υπάρχοντος συστήματος
μεταφορών περιλαμβάνονται:
•
•
•

Σταδιακή εξάλειψη των οχημάτων «που κινούνται με συμβατικά καύσιμα».
Χρήση 40% βιώσιμων καυσίμων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις
αερομεταφορές· περικοπές των εκπομπών στη ναυτιλία τουλάχιστον κατά 40%.
Στροφή 50% των υπεραστικών επιβατικών και εμπορευματικών μετακινήσεων
μεσαίων αποστάσεων από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές.

Όλα αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν σε περικοπή των εκπομπών από τις μεταφορές κατά 60%
έως τα μέσα του αιώνα.
Στον χάρτη πορείας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών ορίζεται ότι πρέπει να
αρθούν τα κύρια εμπόδια και σημεία συμφόρησης σε πολλές καίριες περιοχές στα πεδία
των μεταφορικών υποδομών και των επενδύσεων, της καινοτομίας και της εσωτερικής
αγοράς. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών με
μεγαλύτερο ανταγωνισμό και ένα πλήρως ενοποιημένο δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα
συνδέει τους διαφόρους τρόπους μεταφοράς και θα επιτρέπει ριζική αλλαγή στα μοντέλα
των επιβατικών και των εμπορευματικών μεταφορών. Προς το σκοπό αυτό, στον χάρτη
πορείας προτείνονται 40 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επόμενη δεκαετία.
Στον χάρτη πορείας καθορίζονται διάφοροι στόχοι ανάλογα με τον τύπο μετακίνησης –
μέσα στις πόλεις, μεταξύ των πόλεων και για τις μεγάλες αποστάσεις.
1.

Για τις υπεραστικές μετακινήσεις: στροφή του 50% όλων των υπεραστικών
επιβατικών και εμπορευματικών μετακινήσεων μεσαίων αποστάσεων από τις
οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές.
•

Έως το 2050, η πλειονότητα των επιβατικών μετακινήσεων μεσαίων
αποστάσεων, από περίπου 300km και άνω, πρέπει να πραγματοποιείται
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•

•

•

•

•

2.

Στις μετακινήσεις μεσαίων αποστάσεων και τις διηπειρωτικές εμπορευματικές
μεταφορές, θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες
μεταφορές. Οι νέοι κινητήρες και καύσιμα και τα νέα συστήματα διαχείρισης της
κυκλοφορίας θα αυξήσουν την απόδοση και θα μειώσουν τις εκπομπές.
•

•

•
•

3.

σιδηροδρομικώς.
Έως το 2030, το 30% των οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε απόσταση
άνω των 300 km πρέπει να πραγματοποιείται με άλλους τρόπους μεταφοράς,
όπως σιδηροδρομικώς ή με πλωτά μέσα, και άνω του 50% έως το 2050.
Εξασφάλιση σε όλη την ΕΕ ενός πλήρως λειτουργικού κεντρικού δικτύου
διαδρόμων μεταφοράς, το οποίο θα προσφέρει διευκολύνσεις για την
αποτελεσματική αλλαγή τρόπου μεταφοράς (κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο
μεταφορών ΔΕΔ-Μ) έως το 2030, με ένα δίκτυο υψηλής ποιότητας και
μεταφορικής ικανότητας έως το 2050 και αντίστοιχη πρόβλεψη υπηρεσιών
πληροφόρησης.
Έως το 2050, σύνδεση όλων των αερολιμένων του κεντρικού δικτύου με το
σιδηροδρομικό δίκτυο, κατά προτίμηση με το δίκτυο υψηλής ταχύτητας,
επαρκής σύνδεση όλων των κύριων λιμένων με το σύστημα σιδηροδρομικών
εμπορευματικών μεταφορών και, όπου είναι δυνατόν, με το σύστημα
εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Έως το 2020, καθορισμός του πλαισίου για ένα ευρωπαϊκό σύστημα
πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μεταφορές, τη διαχείριση και την
πληρωμή τελών, και για τις επιβατικές και για τις εμπορευματικές μεταφορές.
Πλήρης εφαρμογή των αρχών «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και δέσμευση του ιδιωτικού τομέα για εξάλειψη των
στρεβλώσεων, δημιουργία εσόδων και εξασφάλιση χρηματοδότησης των
μελλοντικών επενδύσεων στις μεταφορές.

Χρήση 40% καυσίμων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις
αερομεταφορές έως το 2050 και, επίσης, έως το 2050 μείωση κατά 40% των
εκπομπών CO2 στην ΕΕ από τα καύσιμα δεξαμενοπλοίων.
Πλήρης εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας έως το 2020 που θα οδηγήσει στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό:
συντομότερες και ασφαλέστερες αεροπορικές μετακινήσεις μεγαλύτερης
χωρητικότητας. Ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου
που θα περιλαμβάνει 58 χώρες και 1 δισεκατομμύριο κατοίκους έως το 2020.
Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης των χερσαίων και πλωτών
μεταφορών (όπως τα ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet και LRIT1).
Συνεργασία με διεθνείς εταίρους και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΔΟΠΑ
και ο ΔΝΤ, για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και των
στόχων για το κλίμα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τις αστικές μεταφορές, μεγάλη στροφή προς καθαρότερα αυτοκίνητα και
καθαρότερα καύσιμα. Στροφή 50% από τα αυτοκίνητα που κινούνται με συμβατικά
καύσιμα έως το 2030, με σταδιακή απαγόρευσή τους στις πόλεις έως το 2050.
•

Μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων στις αστικές μεταφορές που κινούνται
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•

με «συμβατικά καύσιμα» κατά το ήμισυ έως το 2030, σταδιακή απαγόρευσή
τους στις πόλεις έως το 2050 και επίτευξη διακίνησης των εμπορευμάτων
ουσιαστικά χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις μεγάλες αστικές
περιοχές έως το 2030.
Έως το 2050, επίτευξη σχεδόν μηδενικών θανατηφόρων τροχαίων
ατυχημάτων. Με βάση τον στόχο αυτό, η ΕΕ επιδιώκει να μειωθούν κατά το
ήμισυ τα οδικά δυστυχήματα έως το 2020. Εξασφάλιση ότι η ΕΕ θα καταστεί
πρωτοπόρα παγκοσμίως στην ασφάλεια και την προστασία των
αεροπορικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών.

Σχετική με τη Στρατηγική που καθορίζεται στη Λευκή Βίβλο είναι και η πρόταση
Κανονισμού για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM (2011) 0650).
Σκοπός της πρότασης είναι να διαμορφωθεί και να αναπτυχθεί πλήρες ΔΕΔ-Μ,
αποτελούμενο από υποδομές σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, οδικών, θαλάσσιων
και αεροπορικών μεταφορών, ώστε να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και να ενισχυθεί η οικονομική και η κοινωνική συνοχή.
Στόχος της πρότασης είναι να δημιουργηθεί Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών, με
καλύτερη μεταφορική εξυπηρέτηση και πλήρως ενοποιημένο δίκτυο μεταφορών. Θα
συνδέει τους διαφόρους τρόπους μεταφοράς και θα επιφέρει βαθιά αναμόρφωση των
μοντέλων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Η αναμόρφωση αυτή είναι αναγκαία
για να επιτευχθεί έως το 2050 ο στόχος περιστολής των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων
κατά 60%
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα στις
μεταφορές, την καινοτομία και την ανάπτυξη, με βάση το όραμα της Λευκής Βίβλου για
ένα ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον ευρωπαϊκό
σύστημα μεταφορών ως το 2050. Οι πρώτες προτάσεις για το πλαίσιο που παρουσιάζεται
στην ανακοίνωση με τίτλο «Έρευνα και καινοτομία για τη μελλοντική κινητικότητα στην
Ευρώπη Χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνολογία των μεταφορών (COM (2012)
0501)».

3.4 Προσδιορισμός σκοπιμότητας και στόχων του Προγράμματος
3.4.1 Οικονομική φυσιογνωμία της ΠΝΑ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχοντας μια δυναμική εξωστρεφή οικονομία χαρακτηρίζεται
ως μια από τις «περισσότερο αναπτυγμένες» Περιφέρειες της χώρας, με κατά κεφαλή ΑΕΠ
που αντιστοιχούσε το 2011 στο 112% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και στο 89%
του μέσου ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 28 (σε ΜΑΔ). Ο οικονομικός δυναμισμός της
οφείλεται στον τουρισμό και εντοπίζεται σε περιορισμένο αριθμό επώνυμων νησιών που
είναι τουριστικοί προορισμοί διεθνούς εμβέλειας.
Η κρίση χρέους και η δημοσιονομική προσαρμογή που ακολούθησε μετά το 2009,
επηρέασε αρνητικά την περιφερειακή οικονομία, τα εισοδήματα και την απασχόληση.
Ειδικότερα, η σχετική θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΕΕ, υποχώρησε κατά 20
ποσοστιαίες μονάδες {από το 109% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ) της ΕΕ των 27 το 2009
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στο 89% το 2011} ενώ συνολικά το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10,4% σε τρέχουσες τιμές. Το
χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας αποτελεί μεν έναν αντισταθμιστικό παράγοντα, αλλά οι
θετικές επιπτώσεις της περιορίζονται στα νησιά που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη
τουριστική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων,
που συγκροτούν τη διοικητική Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα)
παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ενώ σημαντικές ανισότητες
εμφανίζονται και μεταξύ των επιμέρους νησιών. Το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οφείλεται κυρίως σε πέντε (5) νησιά, από τα σαράντα οκτώ
(48) που διαθέτουν έστω και στοιχειώδη οικονομική δραστηριότητα.
Η οικονομική δραστηριότητα κυριαρχείται απόλυτα από τον τουρισμό και το εμπόριο σε
ποσοστό 51,4% της Ακαθάριστης Αξίας Παραγωγής. Άλλοι σημαντικοί κλάδοι
δραστηριότητας είναι η δημόσια διοίκηση συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της
υγείας (15,7%) και η διαχείριση ακινήτων (11,4%). Ο πρωτογενής (2,5%) όσο και ο
δευτερογενής τομέας (9,2% συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών) συμμετέχουν με
μικρά ποσοστά (ΕΛΣΤΑΤ με βάση στοιχεία για το έτος 2011).
Η διαχρονική κυριαρχία του τουρισμού συμπαρέσυρε και όλες τις σχετικές μ’ αυτόν
δραστηριότητες του τριτογενή τομέα και κυρίως του εμπορίου, καθώς και τις κατασκευές
από το δευτερογενή τομέα, ενώ η άνθηση των εισοδημάτων δημιούργησε συνθήκες
ραγδαίας αύξησης της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Όλες οι άλλες οικονομικές
δραστηριότητες συρρικνώθηκαν με εξαίρεση τις δημόσιες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς.
Έτσι το σύνολο της οικονομίας της Περιφέρειας, τόσο στις Κυκλάδες, όσο και στα
Δωδεκάνησα εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, στον κύριο όγκο της από τις διεθνείς
τουριστικές αγορές και μόνο ο δημόσιος τομέας επηρεάζεται άμεσα από το δημοσιονομικό
και οικονομικό γίγνεσθαι της Χώρας.
Πέρα από τον τουρισμό, η Περιφέρεια εξειδικεύεται στην αλιεία στις υδατοκαλλιέργειες και
στις πλωτές μεταφορές. Σε όλους αυτούς τους τομείς διαθέτει σημαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα τα οποία με τις κατάλληλες πολιτικές μπορούν να διαμορφωθούν σε ισχυρά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Σημαντική αδυναμία που επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας είναι
η περιορισμένη ροπή προς την καινοτομία. Σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη καινοτομίας, η
Περιφέρεια κατέχει τη 12η θέση μεταξύ των δεκατριών (13) Ελληνικών Περιφερειών με
τιμή δείκτη 0,01, όταν ο μέσος όρος του δείκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,55,
καταλαμβάνοντας έτσι την 203η θέση στις 207 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α σε
σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, καθώς και της Ε.Ε. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου εμφανίζει τη 2η χειρότερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας σε δαπάνες
για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Περιφέρεια δαπάνησε το 2011 μόλις το 0,15% ή 11,8 εκ. €
του Περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του εθνικού μέσου όρου που
ανέρχεται σε 0,67% ή €1,4 δις, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 2,05%. Η διάρθρωση της
οικονομίας και η επιχειρηματική δομή από τη μια πλευρά και ο αδύναμος ερευνητικός
ιστός από την άλλη, δεν ενθαρρύνουν τη σύζευξη της ερευνητικής δραστηριότητας με την
παραγωγή με αποτέλεσμα η προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών να
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είναι μικρή. Ειδικότερα, στην ΠΝΑ λειτουργούν μόνο τέσσερα τμήματα ΑΕΙ καθώς και δύο
παραρτήματα ερευνητικών κέντρων με αποτέλεσμα το ποσοστό ερευνητών στο σύνολο της
απασχόλησης να είναι μόλις 0,27% (2011). Επίσης, το ποσοστό των εργαζομένων με
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 16,6% (2013) του συνόλου που είναι το χαμηλότερο στην
Ελλάδα.
Η αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντικές ιδιαιτερότητες λόγω της εποχικότητας της
απασχόλησης και του ιδιαίτερα μεγάλου ποσοστού απασχολούμενων στις τουριστικές
δραστηριότητες. Μετά την έναρξη της κρίσης το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια είχε
αυξητική τάση, αλλά μετά το 2011 παραμένει σταθερά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της
Χώρας.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφεται μικρότερη ένταση συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία σε σχέση με τον μέσο όρο της
Ευρώπης. Συγκεκριμένα το μερίδιο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στον συνολικό
πληθυσμό της Περιφέρειας ηλικίας 15 έως 64 ετών ανέρχεται στο 71,91% (Eurostat 2012),
επίπεδο οριακά χαμηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα (72,82%), αλλά αρκετά χαμηλότερο σε
σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. 27 (76,2%), ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά
χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής σε σχέση με τους άνδρες (56,66% έναντι 86,25% των
ανδρών). Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απέχει σημαντικά (61,2%), αλλά λιγότερο σε σχέση
με την χώρα (55,3%), από τον στόχο της απασχόλησης που έχει τεθεί στο ΕΠΜ για το 2020
(70%).
Ένα άλλο σημαντικό χρόνιο πρόβλημα, είναι αυτό της ενεργειακής ανεπάρκειας στα νησιά
του Νοτίου Αιγαίου, με δυσκολίες επίλυσής του και καθυστερήσεις σε όλες τις
προγραμματικές περιόδους, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της αναπτυξιακής
διαδικασίας και την όξυνση των προβλημάτων απομόνωσης των νησιών. Επίσης, το
μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα στα περισσότερα μεγάλα
νησιά της Περιφέρειας, κυρίως δημόσιας χρήσης, συμβάλλει σ’ ένα βαθμό στην
υπερκατανάλωση συμβατικής ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στις εκπομπές ρύπων.

3.4.2 Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της ΠΝΑ
Πέραν των ιδιαιτεροτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορούν στα
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της, ο πολυ-νησιωτικός χαρακτήρας της και οι
μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των νησιών, καθώς και από το μητροπολιτικό κέντρο της χώρας
σε συνδυασμό με τα άλλα μειονεκτήματα της ασυνέχειας του χώρου, αδυνατίζουν τη
χωρική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, και οδηγούν σε έντονες ενδοπεριφερειακές
χωρικές ανισότητες. Το 2003 με την έγκριση του «Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (που
βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης), αποτυπώθηκαν και θεσμικά, οι ενδοπεριφερειακές
χωρικές ανισότητες με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη χρήση πολλαπλών κριτηρίων και
παραμέτρων όπως:
•
•
•

Μέγεθος νησιών (έκταση)
Μέγεθος πληθυσμού
Ακτίνα επιρροής νησιού
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•
•
•
•
•

Περιοχές εξάρτησης νησιού
Επικρατούσες οικονομικές δραστηριότητες
Βαθμός εξάρτησης για φυσικούς πόρους, ενέργεια κλπ
Βαθμός προσπελασιμότητας, κόστος μεταφοράς και χρονοαπόσταση από κέντρο ή
περιοχές εξάρτησης και συχνότητα εξυπηρέτησης από μεταφορικά μέσα
Πληθώρα άλλων λιγότερο σημαντικών παραμέτρων.

Η θεώρηση αυτή οδήγησε στην κατάταξη των νησιών στις ακόλουθες ομάδες:
α. Ομάδα I:

β. Ομάδα II:

γ. Ομάδα III:

νησιά μικρής γεωγραφικής έκτασης και με σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης,
όπως συνεχή μείωση πληθυσμού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές,
ελάχιστο βαθμό αξιοποίησης των πόρων τους (ποσοτικά και ποιοτικά) και
αισθητή γεωγραφική απομόνωση (Αγαθονήσι, Ανάφη, Αντίπαρος, Αρκοί,
Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασία, Κίμωλος, Κίναρος, Κουφονήσια, Λειψοί,
Μάραθος, Μεγίστη, Νίσυρος, Σίκινος, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος,
Φολέγανδρος, Χάλκη).
νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Σε αυτά η
έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των
συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή της εξάρτησής
τους από τη μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη (Αμοργός, Άνδρος,
Αστυπάλαια, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κύθνος, Λέρος, Μήλος,
Νάξος, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη, Τήνος).
νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα σε Περιφερειακό, Εθνικό και
Κοινοτικό επίπεδο, με αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσμιακή
αύξηση και συγκέντρωση, με άμεση ανάγκη ελέγχου του είδους της
ανάπτυξής τους (Θήρα, Κως, Μύκονος, Πάρος, Ρόδος, Σύρος).

Πέραν των προαναφερόμενων διαφοροποιήσεων, και με δεδομένο ότι βασικοί τομείς της
οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, είναι ο τουρισμός και το εμπόριο, η
αγροδιατροφή, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, θα πρέπει, στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής στρατηγικής, να ληφθούν υπόψη και οι προβλέψεις των Ειδικών Πλαισίων
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό και τις
Υδατοκαλλιέργειες που θεσμοθετήθηκαν το 2013 και το 2011 αντίστοιχα. Οι προβλέψεις
των προαναφερόμενων ΕΠΧΣΑΑ, επηρεάζουν διττά την προσέγγιση των
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αναφορικά με τους επιλεγμένους τομείς της Έξυπνης
Εξειδίκευσης (τουρισμός, αγροδιατροφή, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες)
αφενός, ως προς τον υπάρχοντα βαθμό ανάπτυξης
και αφετέρου, ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις κατηγορίες παρεμβάσεων
ανά τομέα.
Από τη συνδυαστική προσέγγιση των προβλέψεων των δυο προαναφερόμενων ΕΠΧΣΑΑ, τα
νησιά ομαδοποιούνται σε 4 ενότητες.
Πρώτη ενότητα:

Περιλαμβάνονται 157 ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες με
επιφάνεια μικρότερη των 300στρ. Για 1 νησί, το Γλάρο Λέρου,
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Δεύτερη ενότητα:

Τρίτη ενότητα:

προβλέπεται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω
ανάπτυξης θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, ενώ στα νησιά αυτής
της ενότητας δεν επιτρέπεται κανένα είδος τουριστικής ανάπτυξης.
Περιλαμβάνονται 70 ακατοίκητα νησιά με επιφάνεια μεγαλύτερη
των 300στρ. στα οποία επιτρέπεται (υπό προϋποθέσεις) η
δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων
πρότυπου χαρακτήρα, που συνδέονται υποχρεωτικά με τη
δημιουργία και προβολή πρότυπων εγκαταστάσεων και δράσεων
οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα με ενσωμάτωση
καινοτόμων τεχνολογιών και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
ήπιας ανάπτυξης.
Περιλαμβάνονται 27 νησιά για τα οποία προβλέπεται ότι:
1 νησί, το Αγαθονήσι, είναι δυσπρόσιτη περιοχή με
δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών.
Σε 2 νησιά (Χάλκη και Ψέριμος) υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια
περαιτέρω
ανάπτυξης
θαλάσσιων
υδατοκαλλιεργειών.
1 νησί, οι Λειψοί, είναι περιοχή ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ως προς
την
υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα
και
χρήζει
παρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των μονάδων και
των υποδομών καθώς και προστασίας και αναβάθμισης του
περιβάλλοντος.

Τέταρτη ενότητα:

Τα νησιά αυτής της ενότητας, προσφέρονται για την ανάπτυξη
ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (με εξαίρεση τη Σαρία
που χαρακτηρίζεται αναπτυσσόμενη τουριστικά και το Άνω
Κουφονήσι που χαρακτηρίζεται ανεπτυγμένο τουριστικά). Κύρια
κατεύθυνση είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και η
προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού
αποθέματος για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών
τουρισμού
(αγροτουρισμού,
περιηγητικού,
πεζοπορικού,
πολιτιστικού τουρισμού, θαλάσσιου τουρισμού, κ.α.). Βασική
επίσης κατεύθυνση είναι ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και
κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρων) ή επέκταση τους και
συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές καθώς και ο
περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4
και 5 αστέρων, μέγιστης δυναμικότητας 100 κλινών. Επίσης
προβλέπονται πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας
ανάπτυξης και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ήπιας
ανάπτυξης και η χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων.
Περιλαμβάνονται 25 νησιά για τα οποία προβλέπεται ότι:
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Σε 2 νησιά (Ρόδος και Κάλυμνος) υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια
περαιτέρω
ανάπτυξης
θαλάσσιων
υδατοκαλλιεργειών.
1 νησί, η Λέρος, είναι περιοχή ιδιαίτερα ανεπτυγμένη ως προς
την
υδατοκαλλιεργητική
δραστηριότητα
και
χρήζει
παρεμβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισμού των μονάδων και
των υποδομών καθώς και προστασίας και αναβάθμισης του
περιβάλλοντος
Τα νησιά αυτής της ενότητας, χαρακτηρίζονται ανεπτυγμένα και
αναπτυσσόμενα τουριστικά, με εξαίρεση την Κύθνο και τη
Φολέγανδρο, που προσφέρονται για την ανάπτυξη ειδικών
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Για τα ανεπτυγμένα και
αναπτυσσόμενα νησιά, κύρια κατεύθυνση είναι ο έλεγχος των
περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης καθώς και
η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων. Η ανάπτυξη
ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο προσφερόμενο
προϊόν, με μέριμνα για την προστασία των φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων και πολιτικές ολοκληρωμένης τουριστικής
ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών
δραστηριοτήτων ήπιας ανάπτυξης και σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων ήπιας ανάπτυξης. Επίσης σημειώνεται η ανάγκη
χαρακτηρισμού τμημάτων των νησιών, ως Περιοχών Ενεργητικής
Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για την
αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού
προϊόντος.
Σημαντικές επίσης χωρικές διαφοροποιήσεις προκύπτουν λόγω της ύπαρξης
προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος. Καταγράφονται 62 ζώνες NATURA
2000 (30 στα Δωδεκάνησα και 32 στις Κυκλάδες). Από το σύνολο των 279 νησιών και
νησίδων του Νοτίου Αιγαίου, τα 162 καλύπτονται στο σύνολο της έκτασής τους από ζώνες
NATURA 2000 και άλλα 22 σε μέρος της έκτασής τους. Επίσης σε 26 από αυτά
καταγράφονται και 95 υγροβιότοποι.
Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές (ολόκληρα νησιά ή τμήματά τους) που εμπίπτουν σε
ζώνες NATURA 2000, επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού
(αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.ά.) και δράσεις
ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου (προστασία φυσικού
περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία
μουσείων, κ.α.) και η δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής
ευαισθησίας και εκπαίδευσης. Επίσης προβλέπεται προώθηση προγραμμάτων στήριξης
αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον.Οι περιοχές NATURA 2000
μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης τουριστικής
ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων
τουριστικών καταλυμάτων, υπό την προϋπόθεση ειδικών διαδικασιών αδειοδότησης.
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Συνεκτιμώντας όλες τις προαναφερόμενες χωρικές ανισότητες, τα νησιά του Νοτίου
Αιγαίου, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 3 βασικές ομάδες :
i.

327 ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες και 9 νησιά με ελάχιστους μόνιμους
κατοίκους που στην πλειοψηφία τους καλύπτονται από χερσαίες ζώνες NATURA
2000 και συγκεντρώνουν 10 υγροβιότοπους. Στη λογική αυτή προσφέρονται για
θαλάσσιες διαδρομές, οικο-τουριστικο-πολιτιστικές, ενώ μόνο στα Γλαρονήσια της
Λέρου, εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών.
ii. 19 νησιά (Αγαθονήσι, Ανάφη, Αρκοί, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Κίμωλος,
Κύθνος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Σίκινος, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος,
Φαρμακονήσι, Φολέγανδρος, Χάλκη, Ψέριμος) τα οποία σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ
του Τουρισμού προσφέρονται κατ’ εξοχήν, για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού. Στην ίδια ομάδα εντάσσονται άλλα 10 αναπτυσσόμενα τουριστικά
νησιά, με πληθυσμό κάτω από 3.000 κατοίκους (Αμοργός, Αντίπαρος, Αστυπάλαια,
Ίος, Κάσος, Κέα, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη) και 1 ανεπτυγμένο τουριστικά νησί
(Άνω Κουφονήσι) με πληθυσμό επίσης κάτω από 3.000 κατοίκους. Στα νησιά αυτής
της ομάδας, εντοπίζονται ελλείψεις σε υποδομές, μικρός βαθμός αξιοποίησης των
πόρων τους και σε αρκετά συνύπαρξη του τουρισμού και με άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες.
iii. 13 νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους εκ των οποίων αναπτυσσόμενα
τουριστικά είναι τα 7 (Άνδρος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Λέρος, Μήλος, Νάξος, Τήνος)
και τα 6 ανεπτυγμένα τουριστικά [Θήρα (ή Σαντορίνη), Κως, Μύκονος, Πάρος,
Ρόδος, Σύρος]. Στα νησιά αυτής της ομάδας που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα
των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας, η προτεραιότητα είναι διττή.
Πρέπει αφενός να εντοπιστούν οι πιέσεις από την ανάπτυξη του τουρισμού, τόσο
στο περιβάλλον όσο και στην δομή της απασχόλησης και αφετέρου να ενισχυθεί η
ελκυστικότητα τους, με εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της έξυπνης εξειδίκευσης, για
την σύνδεση του τουρισμού με την βιομηχανία της εμπειρίας, την αγροδιατροφή,
την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.

3.4.3 Το αναπτυξιακό όραμα / Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος
Με βάση τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, που αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω,
φαίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τις αναπτυξιακές
παραμέτρους επηρεάζοντας το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την
απασχόληση οδηγώντας σε αναστροφή τις τάσεις σύγκλισης και συνοχής, στο εσωτερικό
της Περιφέρειας. Είναι απόλυτα διακριτές δυο διαφοροποιημένες ομάδες νησιών, σε ότι
αφορά το βαθμό ανάπτυξης και μια τρίτη ομάδα νησιών ακατοίκητων ή με ελάχιστους
κατοίκους. Οι πλούσιοι πολιτιστικοί πόροι και το ελκυστικό φυσικό και δομημένο
περιβάλλον, σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει αναξιοποίητο ενώ σε κάποιες άλλες
δέχεται μεγάλες περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι σημαντικότερες αδυναμίες της Περιφέρειας
είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με την πολυ-νησιωτικότητα (διασύνδεση των νησιών,
υψηλό κόστος μεταφορών, μικρή τοπική αγορά, αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών
κλίμακας), αλλά και την χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής
δραστηριότητας, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη χαμηλή αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα ευκαιρίες
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αποτελούν η αξιοποίηση της διεθνούς ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων με ονομασία
προέλευσης και βιολογικής παραγωγής καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της
με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά διαρθρωτικές
αδυναμίες και αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας που αποτελεί και τον κεντρικό της στόχο είναι «να
αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας
παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης,
διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».
Για την υλοποίηση του οράματος θα επιδιωχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
ελκυστικότητας της Περιφέρειας με αναλογική ενίσχυση των εδραιωμένων και
αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και
των μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα πολύ-νησιωτικότητάς της.
Βασική κατεύθυνση είναι η διάχυση των επιπτώσεων και ωφελειών που προκαλεί ο
τουρισμός, που αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό μοχλό της περιφερειακής οικονομίας, και
στις υπόλοιπες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και των υπηρεσιών
δραστηριότητες που συνδέονται οικονομικά και επιχειρηματικά μαζί του στο πλαίσιο της
αλυσίδας αξιών.

3.4.4 Η βασική αναπτυξιακή στρατηγική
Με δεδομένο το γενικό αναπτυξιακό στόχο και το αναπτυξιακό όραμα του υπό μελέτη
Προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής
«Έξυπνης Εξειδίκευσης», η οποία αποτελεί κεντρική συνιστώσα της περιφερειακής
στρατηγικής. Η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» βασίζεται στη διαμόρφωση
ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των υφιστάμενων ή
αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων οι οποίες με την εφαρμογή του κατάλληλου
μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού μετασχηματισμού
της Περιφέρειας.
Η βιομηχανία της εμπειρίας θα αποτελέσει τον αναπτυξιακό κορμό γύρω από τον οποίο θα
αναπτυχθούν παραγωγικές δραστηριότητες βασισμένες στη γνώση και την καινοτομία με
μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και τον εμπλουτισμό των
αναπτυξιακών επιλογών. Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών αποτελούν αδιάρρηκτο συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής
καθώς η ποιοτική, υγιεινή και με τοπική ταυτότητα διατροφή αποτελούν σημαντικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βιομηχανίας της εμπειρίας στο Νότιο Αιγαίο. Επιπλέον η
ανάπτυξή τους συμβάλει στην αύξηση της διατροφικής αυτάρκειας της περιφέρειας, στην
ικανοποίηση των αναγκών της υπόλοιπης Ελλάδας και στην ανάπτυξη εξαγωγών σε αγορές
εξειδικευμένες και υψηλών εισοδημάτων. Προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός στο
περιβάλλον, η αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών και καλλιεργητικών τεχνικών και ο
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εμπλουτισμός τους με σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογίες που θα αναζωογονήσουν την
παραγωγική δραστηριότητα.
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει στον
εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στους παραπάνω
τομείς και θα μειώσει το υψηλό κόστος συναλλαγής, εξαιτίας της νησιωτικότητας, των
επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης η αξιοποίηση γνώσεων και εργαλείων
άλλων Βασικών Τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής όπως π.χ. η βιοτεχνολογία μπορεί να
ανοίξει νέες, για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, προοπτικές στην ανάπτυξη καινοτομιών.
Η υλοποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών πράσινων
τεχνολογιών, που μπορεί να χρηματοδοτηθούν εν μέρει από το ΠΕΠ ως πιλοτικές
επιδεικτικές παρεμβάσεις, για τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών
δραστηριοτήτων πάνω στη φύση η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο και
συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Παράλληλα η εξοικονόμηση ενέργειας και η
χρήση εναλλακτικών μορφών στην παραγωγή της, θα συμβάλουν στη βελτίωση του
περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ η ενθάρρυνση ιδιωτικών
επενδύσεων για την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας θα συμβάλει
στην αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ και της ενεργειακής αυτονομίας της Περιφέρειας.
Η βιομηχανία της εμπειρίας, η αγροδιατροφή και οι αλιεία – υδατοκαλλιέργειες αποτελούν
διακριτούς τομείς παρέμβασης, ενώ η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των καθαρών τεχνολογιών
διατρέχει οριζόντια τους τομείς προτεραιότητας και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες
στην Περιφέρεια.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προσέγγιση ανάπτυξης των καινοτομικών ικανοτήτων των
επιχειρήσεων θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη και βήμα-προς-βήμα προσέγγιση, η
οποία στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας των επιχειρήσεων να αφομοιώσουν νέα
γνώση και στη δημιουργία ζήτησης για την ανάπτυξη καινοτομιών. Για το σκοπό αυτό
υιοθετείται μια προσέγγιση τεσσάρων σταδίων:
1.

2.

3.

Ευαισθητοποίηση: Περιλαμβάνονται ενέργειες καταγραφής, ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης των επιχειρήσεων και επιδεικτικά έργα που αναδεικνύουν τις
δυνατότητες και τα οφέλη από την ανάπτυξη καινοτομιών.
Ανάπτυξη καινοτομικών ικανοτήτων μέσα από τη συμβουλευτική και την
εκπαίδευση: Οργάνωση συμβουλευτικών δράσεων (από τον αγρότη-επιχειρηματία
έως την επιχείρηση) που θα αναδεικνύουν τη δυνατότητα καινοτομίας στη
συγκεκριμένη δραστηριότητα και τη δυνατότητα συνεργασιών (προμηθευτές πελάτες). Παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα (διοίκηση-εργαζόμενοι).
Έργα ανάπτυξης καινοτομιών: Χρηματοδότηση έργων που στηρίζουν την ανάπτυξη
καινοτομιών όπως για παράδειγμα:
έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών,
έρευνα ή/και τεχνική βοήθεια για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων,
σχεδιασμός νέων προϊόντων, συσκευασιών, οργανωτικών καινοτομιών,
καινοτομιών διαδικασίας,
προσδιορισμός νέων αγορών και ανάπτυξη στρατηγικών διείσδυσης,
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4.

δημιουργία clusters και συνεργατικών δικτύων.
Χρηματοδότηση υλοποίησης καινοτομιών: Χρηματοδοτήσεις με τη μορφή
επιδοτήσεων υποστηρίζουν την υλοποίηση των καινοτομιών σε παραγωγική κλίμακα
και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Παράλληλα δίνεται έμφαση στις διεπιφάνειες ανάμεσα στους τομείς και στα σημεία
συνάντησης των αλυσίδων αξίας τους στοχεύοντας στην εκμετάλλευση των μεταξύ τους
συνεργειών (π.χ. τουρισμός και γαστρονομία που συνενώνει την αγροδιατροφή με τον
τουρισμό).
Ειδικότερα οι βασικές κατευθύνσεις-επιλογές παρέμβασης ανά τομέα εξειδίκευσης είναι:
•

•

•

•

Βιομηχανία της εμπειρίας: Επιδιώκεται (α) η διεύρυνση της αλυσίδας αξίας με την
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε βασικούς κρίκους που έως
σήμερα παραμένουν ασθενικοί ή δεν υπάρχουν ολοσχερώς, (β) η διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο
φυσικός, γαστρονομικός και πολιτισμικός πλούτος της Περιφέρειας, (γ) η
αναβάθμιση των καταλυμάτων με βελτίωση των υπηρεσιών, απόκτηση
πιστοποιήσεων και (δ) η χρήση ΤΠΕ και καθαρών τεχνολογιών όπως συστήματα
κρατήσεων, ιστοσελίδες, εργαλεία προώθησης, υπηρεσίες πληροφοριών.
Αγροδιατροφή: Επιδιώκεται (α) η διαφοροποίηση του αγροτικού προϊόντος με
βελτίωση των χαρακτηριστικών της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας, (β) η
διεύρυνση της τυποποίησης και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση
των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων (γ) η προώθηση προϊόντων και
ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων (δ) η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και (ε) η
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: Επιδιώκεται (α) η βελτίωση ιχθυογενετικού υλικού και
η καλλιέργεια νέων ειδών (β) η εισαγωγή καινοτομιών στη διαδικασία εκτροφής (γ) η
βελτίωση παραγωγικότητας, ποιότητας και ασφάλειας στη μεταποίηση προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας (δ) η ανάπτυξη των υποδομών εμπορίας των αλιευμάτων και (ε) η
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον - χρήση πράσινων
τεχνολογιών, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας: Επιδιώκεται (α) η ανάπτυξη
σε αρμονία με το περιβάλλον και (β) η εξοικονόμηση ενέργειας στις παραγωγικές
δραστηριότητες.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, είναι η
κινητοποίηση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών παραγόντων και ιδιαίτερα του
επιχειρηματικού κόσμου.
Με την στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» να διατρέχει το σύνολο της αναπτυξιακής
της στρατηγικής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διατυπώνει τις στρατηγικές προτεραιότητες
της, που βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τη στρατηγική προσέγγιση Ευρώπη 2020 και
το σύνολο των θεματικών στόχων, που έχουν καθοριστεί στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι άξονες προτεραιότητας, οι επιμέρους θεματικοί
στόχοι καθώς και οι συνδεόμενες με αυτούς επενδυτικές προτεραιότητες του υπό μελέτη
Προγράμματος παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφ.4 της παρούσας μελέτης.
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3.5 Σχέση του Προγράμματος με άλλα σχετικά σχέδια και
προγράμματα
3.5.1 Εθνικές πολιτικές στον τομέα του Περιβάλλοντος
Βιοποικιλότητα
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και των τοπογραφικών
και κλιματικών της χαρακτηριστικών, η Ελλάδα φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα, από τις
υψηλότερες σε ευρωπαϊκό και Μεσογειακό επίπεδο.
Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας της Ελλάδας είναι ο υψηλός
ενδημισμός στις περισσότερες ζωικές και φυτικές ομάδες. Πολλά ενδημικά είδη έχουν πολύ
περιορισμένη εξάπλωση (π.χ. σε μια μόνο νησίδα) και συνεπώς είναι πολύ ευαίσθητα σε
διαταραχές. Στην πανίδα το ποσοστό των ενδημικών ειδών σπονδυλόζωων ανέρχεται σε 4%
του συνόλου των γνωστών ειδών ενώ στη χλωρίδα σε περίπου 13%. Περίπου 14% του
συνόλου των ειδών σπονδυλόζωων θεωρούνται απειλούμενα, ενώ περίπου τα μισά είδη
της Ελλάδας προστατεύονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην
χλωρίδα περίπου 4% των ειδών θεωρούνται απειλούμενα ενώ περίπου 4% προστατεύονται
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η αναγνώριση της αξίας της βιοποικιλότητας, παράλληλα με την επιστημονικώς
τεκμηριωμένη διαπίστωση απώλειας και απειλούμενης απώλειας της παγκοσμίως,
οδήγησαν στην αποδοχή της ανάγκης συντονισμένης δράσης σε διεθνές επίπεδο για την
προστασία της. Η διάσκεψη κορυφής του Ρίο, το 1992, στην οποία υπεγράφη η Σύμβαση
για τη Βιολογική Ποικιλότητα, ήταν η πρώτη αναγνώριση σε διεθνές πολιτικό επίπεδο
αυτής της ανάγκης και ήταν εκεί όπου ουσιαστικά καθιερώθηκε ο όρος βιοποικιλότητα.
Ο σκοπός της διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
αυτής, είναι «η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, η αειφορική χρήση των
συνιστωσών της και ο δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των πλεονεκτημάτων, που θα
προκύψουν από τη χρήση των γενετικών πόρων ...». Η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο
μέρος σε αυτή τη διεθνή Σύμβαση, την οποία και κύρωσε με νόμο, το 1994 (Ν. 2204/1994).
Σε ανταπόκριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης
για τη Βιολογική Ποικιλότητα, της οποίας η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος, συντάχθηκε
η Εθνική Στρατηγική Βιοποικιλότητα της Ελλάδας και ένα Σχέδιο Δράσης υλοποίησης της
για τα επόμενα 15 χρόνια.
Κατά τη σύνταξη της Στρατηγικής λήφθηκε υπόψη η απόφαση (ΙΧ/8) της 9ης Διάσκεψης των
Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Βόννη, Μάιος 2008), η
οποία καλεί τα Συμβαλλόμενα Μέρη να αναπτύξουν Εθνικές Στρατηγικές και Σχέδια Δράσης
και περιέχει ειδικότερες υποδείξεις σε ότι αφορά τα εξής πεδία: 1) Επίτευξη των στόχων της
Σύμβασης, 2) Συστατικά Στοιχεία των Εθνικών Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης, 3)
Διαδικασίες Υποστήριξης και 4) Παρακολούθηση και Ανασκόπηση. Επίσης έχει ληφθεί

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

96

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

υπόψη η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020
(2011).
Χρονικός ορίζοντας της Εθνικής Στρατηγικής είναι η δεκαπενταετία (2013 - 2028), αλλά
ταυτόχρονα τίθενται οι βάσεις και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για δράσεις και πέραν
αυτού του ορίζοντα.
Στις 15/1/2014 τέθηκε σε διαβούλευση το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Βιοποικιλότητα της Ελλάδας.
Σκοπός της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα είναι η ανάσχεση της απώλειας
βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων της Ελλάδας
μέχρι το 2026, η αποκατάσταση τους, όπου χρειάζεται και δύναται, η ανάδειξη της
βιοποικιλότητας ως εθνικό κεφάλαιο, όπως και η εντατικοποίηση της συμβολής της
Ελλάδας στην αποτροπή απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως.
Η Στρατηγική απαρτίζεται από 13 Γενικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε
Ειδικούς Στόχους και εξειδικεύεται με το πρώτο Πρόγραμμα Δράσης πενταετούς διάρκειας:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 11:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 12:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 13:

Αύξηση της γνώσης για τη Βιοποικιλότητα
Διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των οικοτόπων της
Ελλάδας
Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων
Περιοχών
Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας- Πρόσβαση στους
γενετικούς πόρους - Δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των
ωφελειών που θα προκύψουν από τη χρήση τους
Ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης της βιοποικιλότητας και
προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων σε
όλες τις πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού
(αναπτυξιακού, χωροταξικού και πολεοδομικού) και θέσπιση
κινήτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου
Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω
της κλιματικής αλλαγής
Προστασία της βιοποικιλότητας από είδη εισβολείς
Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την
προστασία της βιοποικιλότητας
Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης σε σχέση με την προστασία της
βιοποικιλότητας
Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό
σύστημα της κοινωνίας
Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και
προβολή της αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητας
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Για την επίτευξη των γενικών στόχων απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων
κατά την πενταετία 2014-2019:
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2
2.1.1.

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.3.1

2.3.2

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα, πανίδα) της
Ελλάδας
Απογραφή της βιοποικιλότητας της Ελλάδος - αξιολόγηση των τάσεων και των
απειλών (λαμβάνοντας υπόψη και τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη)
Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης της
στρατηγικής με δείκτες παρακολούθησης, σε συνεργασία με συναρμόδια
Υπουργεία
Ολοκλήρωση, διαρκής ενημέρωση, αναβάθμιση και επέκταση της Εθνικής
Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας και σύνδεση της με
χωρικές βάσεις δεδομένων βιοποικιλότητας
Διαρκής εμπλουτισμός της γνώσης για τα επιμέρους στοιχεία της
βιοποικιλότητας (υποστήριξη της έρευνας πεδίου για είδη, τύπους οικοτόπων
και οικοσυστήματα)
Υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα διαχείρισης ειδών και
οικοτόπων
Καθορισμός και θεσμική αναγνώριση των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της
χώρας (δημιουργία εθνικού καταλόγου σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας
και άλλων ομάδων οργανισμών, καθώς και τύπων φυσικών οικοτόπων)
Δημιουργία εθνικού καταλόγου ενδημικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων
οργανισμών και τύπων οικοτόπων
Κατάρτιση οδηγού αναγνώρισης κυριότερων ενδημικών ειδών χλωρίδας,
πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών ανά κατηγορία κινδύνου
Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας
Επικαιροποίηση κόκκινων καταλόγων πανίδας, χλωρίδας και άλλων ομάδων
οργανισμών
Εκπόνηση σχεδίων δράσης για σημαντικά είδη και οικοτόπους της χώρας
Συνεχής υποστήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων παρακολούθησης της
ποιότητας και ποσότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, καθορισμός της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης τους, θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και
συναφών δεικτών, θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης
Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού
και εθνικού ενδιαφέροντος
Καθορισμός στόχων διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών, βάσει των
απαιτήσεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του Ν. 3937/2011
Εφαρμογή σχεδίων δράσης για τα σημαντικά είδη και οικοτόπους της χώραςεπιλογή και αξιοποίηση υφιστάμενων σχεδίων δράσης (π.χ. αποτελέσματα
προγραμμάτων Life)
Εφαρμογή οριζόντιων δράσεων διαχείρισης και αποκατάστασης για είδη και
οικοτόπους της Ελλάδας (ενίσχυση υπηρεσιών και βελτίωση υποδομών και
μηχανισμών, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, π.χ. πυρκαγιές,
πλημμύρες κλπ, οριζόντια μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας κλπ
δημιουργία τεχνητών αγκυροβολίων εντός προστατευόμενων περιοχών για την
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3.1.1.
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.1.7
3.1.8

3.1.9
3.1.10
3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6.
3.3.1

προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, σύνταξη οδηγών για τη δημιουργία
τεχνητών υγροτόπων με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες
διατήρησης της βιοποικιλότητας)
Χαρακτηρισμός ως προστατευόμενων των περιοχών που πληρούν τις
αναγκαίες προϋποθέσεις - θεσμικός χαρακτηρισμός περιοχών
Δημιουργία βάσης δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την
οικολογική κατάσταση και την κατάσταση διαχείρισης όλων των
προστατευόμενων περιοχών
Οριοθέτηση σημαντικών ή απειλούμενων υγροτόπων, με έμφαση στους
υγροτόπους μεσαίου και μικρού μεγέθους
Προδιαγραφές, εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης, τα οποία
συνοδεύονται από σχέδια δράσης
Θέσπιση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης με δείκτες στοχεύοντας
στη διατήρηση της καλής κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων
Μέτρα προστασίας και δράσεις ανάκτησης και αποκατάστασης υγροτόπων με
προτεραιότητα στους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (Ραμσάρ) και κυρίως
στους άμεσα απειλούμενους με μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας
Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος φύλαξης
Ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και διαχείριση της αλιείας σύμφωνα με
τα πορίσματα της αξιολόγησης του βαθμού επιβάρυνσης προστατευόμενων
περιοχών από τη ναυσιπλοΐα και τη θαλάσσια αλιεία,
Συγκρότηση και λειτουργική υποστήριξη διαχειριστικών σχημάτων για τις
προστατευόμενες περιοχές
Ανάπτυξη συστήματος για την τηλεπισκοπική παρακολούθηση των χερσαίων
προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000
Αναγνώριση των λοιπών περιοχών (χερσαίων και θαλάσσιων) που πληρούν τα
κριτήρια ένταξης στο δίκτυο Natura 2000- Συμπλήρωση του εθνικού καταλόγου
Τόπων Κοινοτικής Σημασίας με ένταξη νέων θαλάσσιων περιοχών στο Δίκτυο
NATURA
Καθορισμός στόχων, μέτρων και προτεραιοτήτων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Εφαρμογή μέτρων διατήρησης ανά Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ανά
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
Εφαρμογή οριζόντιων μέτρων διατήρησης ανά τύπο οικοτόπου και είδος των
σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών
Ανάπτυξη πλαισίου για την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων όπως
προβλέπεται στο άρθρο 6(4) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (καθορισμός
προδιαγραφών, κριτηρίων, προϋποθέσεων και αρμόδιας υπηρεσίας
εφαρμογής των αντισταθμιστικών μέτρων)
Κατάρτιση και εφαρμογή πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για
χρηματοδότηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000
Αναγνώριση των ειδών, για τη διατήρηση των οποίων απαιτείται η οριοθέτηση
οικολογικών διαδρόμων και των σχετικών περιοχών στις οποίες εντάσσονται θεσμοθέτηση των οικολογικών διαδρόμων ως εργαλείου που ενισχύει τη
συνεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών
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3.3.2
4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3.1

4.4.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.2.1
5.2.2

5.3.1
5.3.2

5.3.3

Προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων προστασίας και διαχείρισης εντός των
οικολογικών διαδρόμων
Συνέχιση καταγραφής, αξιολόγησης και χαρακτηρισμού των φυτογενετικών
πόρων, των γενετικών πόρων αγροτικών ζώων, όπως και των γενετικών πόρων
κάθε άλλου είδους με άμεσο ή και μακροπρόθεσμο οικονομικό ενδιαφέρον
Απογραφή, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση δασικών γενετικών πόρων
Απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημονικών ή μη συλλόγων
(γονιδιακό υλικό, σπέρματα, και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων
ομάδων οργανισμών), καθώς και των βοτανικών, ζωολογικών κήπων,
φυτωρίων κ. λ. π.
Σύνταξη και εφαρμογή Εθνικού σχεδίου διατήρησης γενετικού υλικού
Διατήρηση γενετικών πόρων επί τόπου (in situ), στον αγρό, καθώς και σε
μονάδες εκτροφής
Ενίσχυση και παρακολούθηση μονάδων προστασίας δασικού γενετικού υλικού
Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση γενετικών πόρων
Νομική κατοχύρωση των γενετικών πόρων της Ελλάδας και των προϊόντων που
προκύπτουν από αυτούς ως εθνικό κεφάλαιο - Διαμόρφωση εθνικού
ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδοτήσεων για την πρόσβαση στους γενετικούς
πόρους και για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των ωφελειών που θα
προκύψουν από τη χρήση τους
Εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου δράσης σε θέματα βιοασφάλειας σύμφωνα
και με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης
Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας αποτελούν βασική παράμετρο στην προβλεπόμενη
αξιολόγηση και αναθεώρηση των θεσμοθετημένων Πλαισίων (Γενικού, Ειδικών
και Περιφερειακών)
Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας αποτελούν βασική παράμετρο για τον ολοκληρωμένο Χωρικό
Σχεδιασμό στο επίπεδο των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών μελετών
Αξιολόγηση και κατάλληλη προσαρμογή των προδιαγραφών των Στρατηγικών
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ολοκληρωμένες δράσεις αναβάθμισης του αστικού φυσικού περιβάλλοντος σε
συνδυασμό με τη δημιουργία / διατήρηση νησίδων βιοποικιλότητας εντός του
αστικού ιστού
Προώθηση και αξιολόγηση των πράσινων υποδομών και αποφυγή του
κατακερματισμού των οικοτόπων
Στρατηγικό πλαίσιο καθορισμού προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση
οικοσυστημάτων με τη χρήση πράσινων υποδομών - Κατασκευή ειδικών
υποδομών (π.χ. πράσινες γέφυρες)
Συμβατότητα της διατήρησης της βιοποικιλότητας με την αστική επέκταση στο
πλαίσιο προώθησης της συνεκτικής και μη ρυπαίνουσας πόλης
Αυστηρή εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της βιομηχανικής
ρύπανσης (θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
και αποκατάστασης περιβάλλοντος)
Ολοκλήρωση εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου στο
θαλάσσιο περιβάλλον

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

100

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.4.4

5.5.1

5.5.2

5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7

5.5.8
5.5.9
5.5.10

5.5.11
5.5.12
5.5.13

5.5.14
5.5.15
5.6.1

5.6.2

Διασφάλιση της διατήρησης της βιοποικιλότητας κατά την εφαρμογή του
πλαισίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού
Προώθηση εξειδικευμένων δράσεων υποστήριξης πράσινων υποδομών και
υπηρεσιών τουρισμού
Καθορισμός πλαισίου, κατά προτεραιότητα στις προστατευόμενες περιοχές,
για την ανάπτυξη υποδομών, δράσεων και δραστηριοτήτων τουρισμού, σε
συμβατότητα με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Καθορισμός δεικτών παρακολούθησης επιπτώσεων τουρισμού σε φυσικούς
πόρους και υποδομές (νερό, απόβλητα, απορρίμματα, έδαφος, χώροι
στάθμευσης, κλπ)
Καθορισμός ή/και αναθεώρηση στην προώθηση γεωργικών πρακτικών και
μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των
φυσικών οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου
Αναμόρφωση υφιστάμενων προδιαγραφών εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης
δασών ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης της
βιοποικιλότητας, στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στην
ανάγκη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
Επικαιροποίηση ρυθμίσεων τρόπου εργασιών δασικής συγκομιδής
Σύνταξη δασολογίου
Εφαρμογή μέτρων αειφορικής διαχείρισης δασών
Ρυθμίσεις δασοπονίας, με βάση τις ανάγκες των ειδών και των ενδιαιτημάτων
Ολοκλήρωση της σύνταξης του Κτηματολογίου στη χώρα και κατάρτιση,
ανάρτηση, συμπλήρωση και διόρθωση των δασικών χαρτών έως την κύρωση
τους
Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας ή έκδοση πράξεων για την
εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε Κανονισμού Αλιείας
Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων
Καταγραφή λιβαδιών Ποσειδωνίας και κοραλλιογενών σχηματισμών στις
ελληνικές θάλασσες με στόχο την προστασία τους από την αλιευτική
δραστηριότητα
Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει την αλιεία
Ρυθμίσεις αλιείας με βάση τις ανάγκες διατήρησης των ειδών και των
ενδιαιτημάτων
Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ειδικού πλαισίου για
τις υδατοκαλλιέργειες και τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις
Ρυθμίσεις σε μεθόδους, εργαλεία και πρακτικές της πρωτογενούς παραγωγής
με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στα απειλούμενα είδη
Οργάνωση συστήματος παρακολούθησης (monitoring) με χρησιμοποίηση
δεικτών βιοποικιλότητας ανά τομέα δραστηριότητας
Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων
Τα εκάστοτε δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης της
βιοποικιλότητας λαμβάνονται υπόψη κατά τη χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων
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5.6.3

5.6.4
5.6.5
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
6.1.1
6.2.1

6.2.2
6.3.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.1.4

7.2.1
7.3.1

Εκπόνηση στρατηγικού προγράμματος εκτίμησης των σωρευτικών επιπτώσεων
και καθορισμός δεικτών παρακολούθησης από τη λειτουργία ΑΠΕ στα
ευαίσθητα είδη και τύπους οικοτόπων
Εξειδίκευση των κατευθύνσεων εγκατάστασης των ΑΠΕ για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας εντός των ΖΕΠ για την εγκατάσταση των
ΑΠΕ
Καθιέρωση κινήτρων για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εξόρυξης με
σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας
Εφαρμογή μέτρων ορθής αποκατάστασης των οικοτόπων των μεταλλείων και
των περιοχών εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της επιφανειακής (λατομεία)
Ρυθμίσεις για αντισταθμιστικά μέτρα με σκοπό τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
Δημιουργία πλαισίου συλλογής, ελέγχου και εμπορίας ειδών και προϊόντων
τους με προτεραιότητα στα σημαντικά είδη
Ρυθμίσεις κυνηγιού - Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που
ρυθμίζει τη θήρα
Ρυθμίσεις ερασιτεχνικής αλιείας
Αειφορική χρήση των εδαφικών πόρων
Συνεργεία του γενικού στόχου με τους στόχους της Πολιτικής Τοπίου βάσει της
Σύμβασης για την Προστασία του Τοπίου
Δράσεις διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων
τους - Σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση
των στοιχείων της υπαίθρου που καθορίζουν το αγροτικό τοπίο (π.χ.
φυτοφράκτες και αναβαθμίδες)
Διατήρηση των λειτουργιών του τοπίου ως προς τη βιοποικιλότητα
Αναγνώριση και ταξινόμηση των Γεωτόπων - Καταγραφή των Γεωτόπων που
παρουσιάζουν στοιχεία παλαιοντολογικής βιοποικιλότητας
Έρευνα σχετική με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε είδη, οικοτόπους
και οικοσυστημικές λειτουργίες (καθορισμός ζωνών υψηλού κινδύνου σχετικά
με την ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αξιολόγηση των
οικοτόπων και των ειδών που κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή, καθώς
και της μελλοντικής τους κατανομής ως απόρροια της κλιματικής αλλαγής)
Καθορισμός προτεραιοτήτων δράσεων για τη διατήρηση και υποβοήθηση
οικοτόπων και ειδών που κινδυνεύουν ή ενδέχεται να κινδυνεύσουν από την
κλιματική αλλαγή
Επικαιροποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της
ερημοποίησης
Εκπόνηση εθνικού σχεδίου προσαρμογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων
και ειδών χλωρίδας και πανίδας ανάλογα με τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής
Ειδικές δράσεις για είδη και οικοτόπους που αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερης
ευαισθησίας στην κλιματική αλλαγή
Αποφυγή κατά το δυνατό ή περιορισμός των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
από δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής κατά τη διαδικασία
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7.4.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3
8.2.1

8.2.2

8.2.3
9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3
9.1.4

εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, σχεδίων και προγραμμάτων,
καθώς και την υλοποίηση των έργων, σχεδίων και προγραμμάτων
Αύξηση της δέσμευσης του C02 μέσω της αειφορικής διαχείρισης και
αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων
Ρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα για την ανίχνευση, πρόληψη εισόδου, έλεγχο ή
και εξάλειψη των χωροκατακτητικών ειδών (invasive species), για την
αποκατάσταση των συστημάτων που έχουν πληγεί από αυτά, καθώς και για
σχετικό μηχανισμό ευθύνης - Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης των
χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για την
πρόληψη, την έγκαιρο εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αποκατάσταση
ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου
Καταγραφή των χωρο-κατακτητικών ειδών (σύνταξη καταλόγου των
χωροκατακτητικών ειδών και ταξινόμηση τους με βάση τη χρονική συχνότητα
εμφάνισης και τη χωρική τους κατανομή, το βαθμό επικινδυνότητας τους για
τη βιοποικιλότητα, την οικονομία και την υγεία) που εντοπίζονται στη χώρα και
διερεύνηση του τρόπου εισόδου τους σε αυτή. Καταγραφή των εν δυνάμει
χωροκατακτητικών ειδών στη χώρα και διερεύνηση των πιθανών τρόπων
εισόδου τους σε αυτή (έλεγχοι σε φυτώρια και εισαγωγείς για πιθανή
διακίνηση "υπόπτων" για προσβολή ειδών)
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων σε θέματα ξενικών και
χωροκατακτητικών ειδών
Παρακολούθηση και μακροπρόθεσμη συγκράτηση της εξάπλωσης των
χωροκατακτητικών
ειδών
(δημιουργία
συστήματος
εντοπισμού,
προειδοποίησης και παρακολούθησης, μηχανισμών ελέγχου στις πύλες
εισόδου της χώρας των χωροκατακτητικών ειδών)
Αποκατάσταση της αυτόχθονης βιοποικιλότητας που επηρεάστηκε από
χωροκατακτητικά είδη - Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων
ελέγχου πληθυσμών ξενικών ειδών και αποκατάστασης οικοτόπων
Αποκατάσταση διαταραχθέντων δασικών περιβαλλόντων με αυτόχθονα είδη
Ουσιαστική ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διεθνούς, περιφερειακής
και διακρατικής συνεργασίας υπέρ της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων
Προώθηση της εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών
(πχ Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, Ραμσάρ, Βέρνης, Βόννης, CITES) Διοικητική υποστήριξη Διεθνών Δραστηριοτήτων (και θεμάτων ΕΕ)
Προώθηση της συνέργειας των δράσεων των διεθνών συμβάσεων που
σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (κλιματική αλλαγή,
απερήμωση κ.ά.) - Αναγνώριση και ενσωμάτωση των αναγκών διατήρησης της
βιοποικιλότητας κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Προσαρμογής της χώρας στην
κλιματική αλλαγή
Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στα συμβατικά πλαίσια που
ρυθμίζουν τις σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες
Σχεδιασμός διακρατικών προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας (από και
προς την Ελλάδα)
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9.2.1

9.2.2
10.1.1

10.1.2

10.1.3
10.1.4
10.2.1
10.2.2

10.2.3
11.1.1
11.1.2

11.1.3
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4

12.1.1.

Δημιουργία νέων συνεργασιών και ίδρυση νέων διασυνοριακών πάρκων σε
συνεργασία με γειτονικές χώρες (προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών σε
περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας)
Σχεδιασμός διασυνοριακών προγραμμάτων για την προστασία των ειδών
Αναδιάρθρωση των δομών διοίκησης και εξασφάλιση της υποστήριξης τους με
τις απαραίτητες υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο (επαρκής στελέχωση και κατάρτιση των στελεχών της
διοίκησης και αυτοδιοίκησης) - βελτίωση των αναγκαίων οριζόντιων ενδοδιοικητικών συνεργασιών μεταξύ των διακριτών τομέων περιβαλλοντικής
πολιτικής (βιοποικιλότητα, δάση, ύδατα, παράκτιος χώρος, αγροτικός χώρος
κ.λπ.)
Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση νομοθεσίας που σχετίζεται με τη
βιοποικιλότητα (αναμόρφωση και επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για
την προστασία της βιοποικιλότητας, κωδικοποίηση περιβαλλοντικής
νομοθεσίας)
Ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου σε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
Ανάληψη από το ΥΠΕΚΑ ενεργειών συντονισμού των συναρμόδιων Υπουργείων
για την εφαρμογή αυτής της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
Εξασφάλιση εθνικών πόρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και μέσω
του «Πράσινου Ταμείου»
Διασφάλιση
σταθερής,
μόνιμης,
εξασφαλισμένης
και
επαρκούς
χρηματοδότησης για τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών ή άλλων διαχειριστικών σχημάτων
Αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτικών ευκαιριών
Προαγωγή και ενίσχυση της διδασκαλίας των θεμάτων βιοποικιλότητας και
προστασίας των οικοσυστημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
Ανάδειξη της αξίας της βιοποικιλότητας και ένταξη θεμάτων σχετικών με τη
διατήρηση της στα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης Μεγαλύτερη αξιοποίηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών και των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στα
προγράμματα περιβαλλοντικής κατάρτισης για τη βιοποικιλότητα
Κατάρτιση στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές,
κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.ά.)
Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης Επικοινωνίας της Στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα
Αξιοποίηση της ειδικής διαδικτυακής πύλης για τη βιοποικιλότητα (Clearing House Mechanism)
Αξιοποίηση των ΜΜΕ και των υποδομών ενημέρωσης για την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιοποικιλότητας
Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις προστασίας της
βιοποικιλότητας-Αξιοποίηση των κέντρων πληροφόρησης και ενημέρωσης των
προστατευόμενων περιοχών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα
προστασίας της βιοποικιλότητας
Ενίσχυση εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας που απορρέουν από τη
Διεθνή Σύμβαση του Άαρχους
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12.1.2
12.2.1

12.2.2

13.1.1

13.1.2
13.2.1
13.2.2
13.3.1
13.3.2
13.3.3

Καθορισμός του ρόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, των
επιστημονικών φορέων και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ ως κοινωνικών εταίρων
Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη
μείωση εκπομπών επικίνδυνων και μη ουσιών στο περιβάλλον καθ' όλη τη
διάρκεια ζωής τους (eco-design). Ανάπτυξη και διάχυση πολιτικών
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αειφορίας στις επιχειρήσεις και προώθηση
δράσεων, πρακτικών και διαδικασιών διατήρησης και ενίσχυσης της
βιοποικιλότητας στα πλαίσια αυτών
Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων με σημαντικές ευεργετικές συνέπειες στη
βιοποικιλότητα και αποφυγή εκείνων με αρνητικές συνέπειες κατά το
σχεδιασμό και την εξέταση επενδυτικών σχεδίων από τις επιχειρήσειςΑποτύπωση του άμεσου και έμμεσου αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της
κάθε επιχείρησης στη βιοποικιλότητα, αξιοποιώντας ως βέλτιστη πρακτική τη
μεθοδολογική προσέγγιση την «Ανάλυσης Κύκλου Ζωής» περιλαμβανομένης
και της καταγραφής του σχετικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας
της κάθε επιχείρησης, όπου αυτό είναι εφικτό και εφαρμόσιμο
Εκπόνηση έρευνας για την αποτίμηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων
από κοινωνική και οικονομική σκοπιά (αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του
TEEB) (Resource Mobilization)
Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών των προστατευόμενων
περιοχών, αρχικά στις περιοχές με φορέα διαχείρισης
Ενημέρωση σχετικά με την αξία της βιοποικιλότητας και τα
κοινωνικο¬οικονομικά οφέλη από τη διατήρηση της
Δημιουργία και προώθηση κινήτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
των υπηρεσιών που προσφέρουν τα οικοσυστήματα
Δημιουργία εθνικού συστήματος κινήτρων για τη δημιουργία και διατήρηση
«φυσικών πράσινων υποδομών»
Διατήρηση των φυσικών πλημμυρικών περιοχών
Ολοκλήρωση της καταγραφής, οριοθέτησης και θεσμικής κατοχύρωσης και
διαχείρισης νησίδων βιοποικιλότητας (πάρκων, ρεμάτων, λόφων, λιμνών,
ποταμών, υγροτόπων, ακτών) εντός του αστικού ιστού

Η συσχέτιση του υπό μελέτη ΠΕΠ με την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα μπορεί να
αναλυθεί σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο καταγράφεται θετική συσχέτιση επιμέρους
στόχων και δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής με τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ
(όπως συμβαίνει π.χ. με την ΕΠ 6.δ «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου
NATURA 2000 και των “πράσινων” υποδομών», η οποία περιλαμβάνει δράσεις όπως η
διαχείριση περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, τα έργα ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων οικοτόπων, η
δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής παρακολούθησης κλπ). Σε δεύτερο επίπεδο
κάποιοι από τους επιμέρους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής και οι συναρτώμενες με
αυτούς προτεινόμενες δράσεις, όπως η συμβατότητα των έργων υποδομής με την
προστασία της βιοποικιλότητας και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τους, καθώς και η
μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα από δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής
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αλλαγής, θέτουν κάποιους όρους και περιορισμούς στην υλοποίηση έργων που
προβλέπονται από το ΠΕΠ (συγκοινωνιακά, αντιπλημμυρικά κλπ), χωρίς όμως να
βρίσκονται κατ’ ανάγκη σε αντίθεση με τα συγκεκριμένα έργα.
Προστατευόμενες περιοχές
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία και διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος περιλαμβάνει το Νόμο 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
όπως αυτός διαδοχικά τροποποιήθηκε από τους Νόμους:
•

•

•
•

Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του N. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις»
Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης»
Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»
Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του
Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.

5.

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves),
Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves),
Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά
πάρκα (Regional parks),
Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas).
Διακρίνονται σε:
• Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation)
• Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas)
• Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges)
Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι
φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations).

Οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) και οι Ζώνες Ειδικής
Προστασίας - ΖΕΠ αποτελούν περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
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Σύμφωνα με το Ν. 3937 (άρθρο 5 παρ. 4.1) οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των
ΤΚΣ, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της
Επιτροπής13 χαρακτηρίζονται ως ΕΖΔ.
Το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα (σύμφωνα με το Ν. 3937) περιλαμβάνει 419 περιοχές,
εκ των οποίων:
•
•
•
•
•

178 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ
216 είναι χαρακτηρισμένες ως ΕΖΔ
23 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ και ΕΖΔ
1 αποτελεί προτεινόμενο ΤΚΣ
1 είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ και προτεινόμενος ΤΚΣ

Η έκταση των ΤΚΣ και ΕΖΔ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της Ελληνικής
χέρσου και 5,7% των χωρικών υδάτων. Ή έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha και
καλύπτουν 21,1% της χέρσου και 1,4% των χωρικών υδάτων. Συνολικά, η έκταση του
Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.205ha και καλύπτει 27,2% της
χέρσου και 6,1% των χωρικών υδάτων. Η έκταση του ελληνικού δικτύου Natura 2000
αντιστοιχεί στο 4,5% της έκτασης του ευρωπαϊκού δικτύου, φέρνοντας την Ελλάδα στη
δέκατη θέση σε σχέση με τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος
κάλυψης εθνικού εδάφους χέρσου της Ευρώπης είναι 17,5%, οπότε η Ελλάδα τοποθετείται
στην έκτη θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών, μετά τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, τη
Σλοβακία, την Κύπρο και την Ισπανία.
Η πλειονότητα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 είναι μεγάλης έκτασης και λόγω της
ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, οι περιοχές περιλαμβάνουν ποικιλία
τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών. Στο Δίκτυο εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των
προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ήτοι Εθνικοί
Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, υγρότοποι Ramsar, κ.λπ.
Οι Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης απαριθμούν 9 περιοχές, 7 από τις οποίες
οριοθετήθηκαν στο πλαίσιο κήρυξης Εθνικών Πάρκων και 2 στο πλαίσιο θεσμοθέτησης
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
Οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης απαριθμούν 24 περιοχές, 17 από τις οποίες
οριοθετήθηκαν στο πλαίσιο κήρυξης Εθνικών Πάρκων και 5 στο πλαίσιο θεσμοθέτησης
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί 17 Εθνικά Πάρκα. Για 11 από αυτά έχουν καθοριστεί και
περιφερειακές ζώνες προστασίας. Σημειώνεται ότι οι ήδη κηρυγμένοι εθνικοί δρυμοί και οι
υγρότοποι διεθνούς σημασίας κατά τη Σύμβαση Ραμσάρ, χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Οι κηρυγμένοι Εθνικοί
Δρυμοί απαριθμούν τους 10. Οι Εθνικοί Δρυμοί Πρεσπών, Βίκου-Αώου, Πίνδου, Οίτης και

13 Πρόκειται για τον αρχικό κατάλογο τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική
περιοχή
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Σουνίου περιλαμβάνουν πυρήνες και περιφερειακές ζώνες, ενώ οι υπόλοιποι
περιλαμβάνουν μόνο πυρήνες. Ορισμένοι από τους Εθνικούς Δρυμούς έχουν ήδη ενταχθεί
σε Εθνικά Πάρκα. Η Ελλάδα έχει 10 υγροτόπους ως Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη
Σύμβαση Ραμσάρ, οι οποίοι ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura και αποτελούν τμήματα
Εθνικών Πάρκων.
Επίσης, μέχρι σήμερα κηρυχθεί 607 Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Όσον αφορά στην Κατηγορία «Προστατευόμενα τοπία και Προστατευόμενοι φυσικοί
σχηματισμοί», η μέχρι σήμερα κατάσταση έχει ως εξής:
• Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία: Έως σήμερα έχουν κηρυχθεί 2
περιοχές μέσω ΖΟΕ και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών έχουν καθοριστεί 10 θέσεις με
Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς και Τοπία ή στοιχεία τοπίων.
• Αισθητικά δάση: Έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, με συνολική έκταση 32.506
εκτάρια.
• Διατηρητέα μνημεία της φύσης: Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή
συστάδες δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και
πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο
οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή
τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα
Μνημεία της Φύσης, με συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. Η πλειονότητα των
μνημείων αυτών καταλαμβάνει ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι
μόνο το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου το οποίο καταλαμβάνει το 89% της
συνολικής έκτασης των Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης.
• Σε σχέση με τα ήδη Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους δεν έχει εκδοθεί
η σχετική απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που θα ρυθμίζει τους όρους ένταξής τους στο
Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.
Μεγάλο μέρος των ανωτέρω περιοχών αποτελούν τμήματα του δικτύου Natura 2000.
Πλέον της νομοθεσίας που παρουσιάστηκε ανωτέρω, σε εθνικό επίπεδο, για την προστασία
και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος εφαρμόζεται η ακόλουθη νομοθεσία:
•
•

ΠΔ 67/19881 «Περί Προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών»,
ΠΔ «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και
περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που
περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 229/2012).

Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στα άρθρα
15 και 17 του ν. 2742/1999, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 του Ν.3044/2002
και από το άρθρο 7 του Ν. 3937/2011.
Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συσχετίζεται θετικά με τους εθνικούς στόχους
διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας και γενικότερα με τις
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εθνικές πολιτικές στον τομέα των προστατευόμενων περιοχών. Στην ΕΠ6.δ του
Προγράμματος «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και
των “πράσινων” υποδομών» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δράσεις για τη διαχείριση
περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος, την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων
οικοτόπων, τη δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής παρακολούθησης κλπ, οι οποίες
προωθούν τους στόχους και τις πολιτικές στον εν λόγω τομέα.
Υδατικοί Πόροι
Η Ελλάδα διαθέτει σχετικά επαρκείς – με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά - ποσότητες
υδατικών πόρων, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όσον αφορά
στην αξιοποίησή τους και τη βέλτιστη διαχείρισή τους.
Οδηγία 2000/60/ΕΚ
Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων» εισάγει μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση και αποτελεί
ένα καινοτόμο βήμα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη. Η Οδηγία
εξορθολογίζει και εκσυγχρονίζει την υπάρχουσα υδατική νομοθεσία, θέτοντας κοινούς –
ευρωπαϊκούς και ευρείς στόχους για το νερό. Η Οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την
προστασία:
•
•
•
•

των εσωτερικών επιφανειακών,
των υπογείων υδάτων,
των μεταβατικών υδάτων και
των παράκτιων υδάτων.

Η Οδηγία έχει θέσει πολυάριθμους στόχους, όπως πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης,
προώθηση μίας βιώσιμης χρήσης του νερού, προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της
κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων
των πλημμυρών και της ξηρασίας.
Απώτερος στόχος της είναι να επιτύχει «καλή κατάσταση» από οικολογική και χημική
άποψη σε όλα τα κοινοτικά ύδατα μέχρι το 2015.
Διοικητικές διατάξεις
Τα κράτη μέλη καλούνται να καταγράψουν όλες τις υδρογραφικές λεκάνες (λεκάνες
απορροής) στην επικράτειά τους και να τις συνδέσουν με υδρογραφικές περιοχές (περιοχές
λεκάνης απορροής ποταμού). Οι λεκάνες απορροής που εκτείνονται στις επικράτειες
περισσότερων του ενός κρατών μελών θεωρείται ότι αποτελούν μέρος διεθνούς περιοχής
λεκάνης απορροής.
Τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται
στην παρούσα οδηγία-πλαίσιο σε έκαστη των περιοχών λεκανών απορροής ποταμού.
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Ταυτοποίηση και ανάλυση των υδάτων
Το 2004, το αργότερο, κάθε κράτος μέλος πρέπει να προβεί :
•
•
•
•
•

σε ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού,
σε μελέτη των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα ύδατα,
σε οικονομική ανάλυση της αξιοποίησης των υδάτων
σε κατάρτιση μητρώου περιοχών που χρήζουν ειδικής προστασίας,
σε προσδιορισμό όλων των υδατικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την
υδροληψία με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση και παρέχουν κατά μέσον όρο άνω
των 10m3 ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα.

Η ανάλυση αυτή πρέπει να επαναληφθεί το 2013, και ύστερα ανά εξαετία.
Προγράμματα παρακολούθησης
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάρτιση προγραμμάτων για την παρακολούθηση της
κατάστασης των υδάτων, ώστε να υπάρχει συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης
των υδάτων σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού:
•

για τα επιφανειακά ύδατα, τα προγράμματα καλύπτουν:
i) τον όγκο και τη στάθμη ή το ρυθμό ροής στο μέτρο που αφορά την οικολογική
και τη χημική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό·
ii) την οικολογική και τη χημική τους κατάσταση και το οικολογικό τους δυναμικό,

•
•

για τα υπόγεια ύδατα, τα προγράμματα καλύπτουν την παρακολούθηση της χημικής
και της ποσοτικής τους κατάστασης,
για τις προστατευόμενες περιοχές, τα προγράμματα συμπληρώνονται με τις
προδιαγραφές που περιέχονται στην κοινοτική νομοθεσία με την οποία έχουν
καθοριστεί οι επιμέρους προστατευόμενες περιοχές.

Τα προγράμματα αυτά τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο το 2006.
Σχέδια διαχείρισης και προγράμματα μέτρων
Το 2009, ήτοι εννέα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας-πλαισίου, έχουν
καταρτιστεί τα σχέδια διαχείρισης για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των αναλύσεων και των μελετών για το εν λόγω θέμα.
Τα σχέδια αυτά καλύπτουν την περίοδο 2009-2015. Θα αναθεωρηθούν το 2015, και ύστερα
ανά εξαετία.
Τα Σχέδια Διαχείρισης πρέπει να έχουν εφαρμοστεί το 2012. Στοχεύουν:
•

•

στην πρόληψη της επιδείνωσης, τη βελτίωση και την αποκατάσταση των υδατικών
συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, την επίτευξη του στόχου της καλής
οικολογικής και χημικής κατάστασης αυτών, το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2015, και
τη μείωση της ρύπανσης λόγω απορρίψεων και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών·
στην προστασία, τη βελτίωση και την αποκατάσταση της κατάστασης των υπόγειων
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•

υδάτων, στην πρόληψη της ρύπανσής τους και της επιδείνωσης της κατάστασής τους
με στόχο την ισορροπία μεταξύ άντλησης και ανανέωσης·
στη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών.

Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού μπορούν να συμπληρώνονται με την
κατάρτιση λεπτομερέστερων προγραμμάτων και σχεδίων διαχείρισης ανά υπολεκάνη,
τομέα ή τύπο ύδατος.
Η προσωρινή επιδείνωση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων δεν συνιστά
παράβαση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ εάν είναι αποτέλεσμα εξαιρετικών και απρόβλεπτων
συνθηκών συνεπεία ατυχήματος, φυσικού αιτίου ή ανωτέρας βίας.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην
υλοποίηση της παρούσας οδηγίας-πλαισίου, ιδίως σε ό,τι αφορά τα σχέδια διαχείρισης των
λεκανών απορροής ποταμού. Προσχέδια των σχεδίων διαχείρισης πρέπει να υποβάλλονται
σε δημόσια διαβούλευση, για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.
Από το 2010, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η πολιτική τιμολόγησης αποτελεί
κίνητρο ώστε οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν τους πόρους κατά τρόπο αποτελεσματικό
και οι επιμέρους κλάδοι της οικονομίας να συμβάλλουν στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
για το περιβάλλον και τους πόρους.
Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνδυάζουν τα επιβαλλόμενα καθεστώτα με αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων της οδηγίας-πλαισίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καταρτίστηκε κατάλογος ρυπογόνων
ουσιών προτεραιότητας που επελέγησαν μεταξύ όσων συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους
για το υδάτινο περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καθορίστηκαν πρότυπα ποιότητας
περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους, με στόχο
την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων και σύμφωνα με τις
διατάξεις και τους στόχους του άρθρου (ο κατάλογος των ουσιών προτεραιότητας και τα
αντίστοιχα ΠΠΠ καθορίστηκαν από την Οδηγία 2008/105/ΕΚ).
Σε σχέση με τα ειδικά μέτρα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, παράγραφοι 1 και 2, της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων
θεσπίστηκε η Οδηγία 2006/118/ΕΚ, η οποία συμπληρώνει επίσης τις διατάξεις για την
πρόληψη ή τον περιορισμό της εισαγωγής ρύπων σε υπόγεια ύδατα που περιέχονται ήδη
στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ και αποσκοπεί να προλάβει την υποβάθμιση της κατάστασης
όλων των συστημάτων υπογείων υδάτων.
Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, με τις
ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:
•

Το Νόμο 3199/2003 για την «προστασία και διαχείριση των υδάτων - εναρμόνιση με
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000», με τον οποίο (και με τις κανονιστικές του πράξεις, οι οποίες
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του) εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις
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•

•

•

•

•

•

•
•
•

διατάξεις της Οδηγίας.
Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 51/2007 "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000", κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του
Άρθρου 15, παραγρ. 1 του Νόμου 3199/2003.
Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Νόμου 3199/2003, έχουν εκδοθεί 3 Κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις με θέματα: α) «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΚΥΑ
49139/24.11.2005), β) «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» (ΚΥΑ
47630/16.11.2005), με την οποία συγκροτήθηκαν οι Διευθύνσεις Υδάτων των 13
Περιφερειών της χώρας και γ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης
έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος,
αυτών» (ΚΥΑ 43504/5.12.2005), καθώς επίσης και 2 Αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
(με αριθ. 26798/22.6.2005 & 34685/6.12.2005) για τη συγκρότηση και λειτουργία του
Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων.
ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009, σχετικά με τον καθορισμό μέτρων για την προστασία
των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, με την οποία
ενσωματώθηκε η Θυγατρική Οδηγία 2006/118/ΕΚ σχετικά με «την προστασία των
υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», κατ' εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 17 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
ΥΑ 1811/2011 «Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση
συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε
εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075)»
ΚΥΑ 51354/2641/Ε103/2010 «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος
(ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα
επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008
"σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των
υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του
Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και
την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου", καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά
επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».
Απόφαση Αριθμ. Oικ. 706/2010 της ΕΕΥ «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής
Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και
προστασία τους».
ΚΥΑ 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
ΚΥΑ 150559/2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για
υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
ΚΥΑ 160143/2011 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος,
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•

•

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
ΚΥΑ 38317/1621/Ε103/2011 «Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα κριτήρια
επιδόσεων των αναλυτικών μεθόδων για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της
κατάστασης των υδάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2009/90/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2009 «για τη
θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της
κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
ΚΥΑ 140384/2011 «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της
ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των
φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4
του Ν. 3199/2003».

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η Οδηγία προνοεί για την κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων
Διαχείρισης σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού. Στη χώρα μας έχουν
καθοριστεί 14 τέτοιες περιοχές, οι οποίες καλούνται και Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ).
Τα Σχέδια Διαχείρισης, που καταρτίζονται, με μέριμνα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σε
όλα τα ΥΔ της χώρας με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ «Μακεδονία –
Θράκη», "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική»,
οριστικοποιούνται μετά από την προβλεπόμενη από την Οδηγία δημόσια διαβούλευση και
εγκρίνονται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
Μέχρι σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υδάτων έχει εγκρίνει τα Σχέδια Διαχείρισης οκτώ (8) ΥΔ:
•
•
•
•

Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής
Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου. (ΦΕΚ 1004/Β/2013)
Θράκης (ΦΕΚ 2290/Β/2013).
Ανατολικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2291/Β/2013).
Ηπείρου (ΦΕΚ 2292/Β/2013).

Τα Σχέδια Διαχείρισης των ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας έχουν εκπονηθεί και
αναμένεται η έγκρισή τους.
Στα πλαίσια των απαιτήσεων για τη συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης των
Επιφανειακών και Υπόγειων Υδατικών Πόρων εκδόθηκε η ΚΥΑ 140384/2011, με την οποία
συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης (ΕΔΠ) της κατάστασης των
επιφανειακών (ποταμών, λιμνών, μεταβατικών και παράκτιων) και υπόγειων υδάτων της
χώρας και καθορίσθηκαν οι φορείς που αναλαμβάνουν τη διενέργεια των δειγματοληψιών
και αναλύσεων. Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης διακρίνεται σε εποπτικό, επιχειρησιακό
και διερευνητικό και τέθηκε σε σταδιακή λειτουργία από το Μάρτιο του 2012.
Το ΕΔΠ στοχεύει στην υλοποίηση της παρακολούθησης των Ποσοτικών και Ποιοτικών
χαρακτηριστικών των εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της
χώρας και περιλαμβάνει 2008 θέσεις δειγματοληψιών και μετρήσεων. Η χρηματοδότηση,
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με 28 εκατ ευρώ για την περίοδο 2012-2015, θα γίνει από το ΕΠΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ
«Μακεδονία – Θράκη», "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»
και «Αττική».
Το δίκτυο παρακολούθησης των επιφανειακών ΥΣ περιλαμβάνει 616 σταθμούς, εκ των
οποίων οι 377 αφορούν σε εποπτική παρακολούθηση. Το δίκτυο των υπογείων υδάτων
περιλαμβάνει 1392 σημεία, εκ των οποίων τα 294 αφορούν σε σημεία εποπτικής
παρακολούθησης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των σημείων
παρακολούθησης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων ανά υδατικό διαμέρισμα.
Πίνακας 3.5.1-1:

Κατανομή σημείων παρακολούθησης ανά Υδατικό Διαμέρισμα
(ΚΥΑ 140384/2011)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΤΑΜΟΙ

ΛΙΜΝΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ

ΥΠΟΓΕΙΑ

01

ΔΥΤ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

36

1

2

4

86

129

02

ΒΟΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

36

3

4

9

105

157

03

ΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

22

5

126

153

04

ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

41

12

5

2

65

125

05

ΗΠΕΙΡΟΣ

37

4

6

7

90

144

06

ΑΤΤΙΚΗ

8

1

9

80

98

07

ΑΝ. ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

43

3

08

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

57

2

09

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

30

12

10

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

27

11

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

36

12

ΘΡΑΚΗ

9

170

226

5

94

158

2

1

88

133

5

1

5

114

152

2

1

1

51

91

40

5

8

4

79

136

3

6

112

147

4

13

132

159

34

80

1.392

2.008

13

ΚΡΗΤΗ

26

14

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

10

ΣΥΝΟΛΟ

449

53

1

Αντιμετώπιση Πλημμυρών
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β΄
1108/2010).
Σύμφωνα με την Οδηγία τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις:
(α)

Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής ΠΑΚΠ) για
κάθε Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ)14 ή τμήμα διεθνούς περιοχής
λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ
προσδιορίζονται οι περιοχές για τις οποίες συμπεραίνεται ότι που υπάρχουν
δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.
Η ΠΑΚΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 22α Δεκεμβρίου 2011.

14 Κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, αντιστοιχούν στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας
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(β)

Κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας
σε επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα άρθρο 6 της Οδηγίας. Οι
χάρτες αυτοί θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 22α Δεκεμβρίου 2013.

(γ)

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο
ΠΛΑΠ για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή
είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν
έως την 22α Δεκεμβρίου 2015.

Οι ανωτέρω Δράσεις αφορούν στον 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας καθώς προβλέπεται
επανεξέταση των ανωτέρω ανά εξαετία. Για την υλοποίηση των απαιτήσεων του 1ου κύκλου
εφαρμογής της Οδηγίας εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ τα ακόλουθα έργα:
1.

2.

3.

4.

5.

Μια οριζόντια πράξη σε όλες τις Περιφέρειες για τη Σύμβαση:
«Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή
της Οδηγίας 2007/60/EK για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας».
«Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/EK για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας στη λεκάνη απορροής του π. Έβρου και στις λεκάνες
απορροής ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης», η οποία
υποδιαιρείται σε 3 υποέργα:
α. «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής π. Έβρου, εφαρμογή
της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ».
β. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών
των Υδατικών Διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας».
γ. «Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών
των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και
Κρήτης».
«Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας των περιοχών λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εκτός της λεκάνης απορροής
του π. Έβρου)».
«Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας των περιοχών λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας».
«Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας των περιοχών λεκανών απορροής ποταμών των Υδατικών
Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου».

Σε σχέση με τα ανωτέρω, έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες δράσεις:
•

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην ΕΕ η Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης
Κινδύνων Πλημμύρας (23-03-2012)
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•

Ολοκληρώθηκε ο Προσδιορισμός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και υποβλήθηκε στην ΕΕ επικαιροποίηση
της Έκθεσης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (22-11-2012).

Θαλάσσια Στρατηγική
Η Οδηγία Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική στοχεύει στην προαγωγή της
αειφόρου χρήσης των θαλασσών, τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την
προστασία των βασικών πόρων από τους οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και οικονομικές
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο γενικός αυτός στόχος, η Οδηγία καλεί τα Κράτη-Μέλη να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές,
ώστε να επιτύχουν ή να διατηρήσουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων
υδάτων της ΕΕ έως το 2020.
Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη οφείλουν κατά πρώτον να αξιολογούν την
οικολογική κατάσταση των υδάτων τους και τον αντίκτυπο των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει:
•
•

•

ανάλυση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των υδάτων (φυσικά και χημικά
χαρακτηριστικά, τύποι ενδιαιτημάτων, ζωικοί και φυτικοί πληθυσμοί, κλπ.)·
ανάλυση των επιπτώσεων και των κύριων πιέσεων που δέχονται τα ύδατα, εξαιτίας
κυρίως ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των
υδάτων (μόλυνση από τοξικά προϊόντα, ευτροφισμός , ασφυξία ή έμφραξη των
ενδιαιτημάτων εξαιτίας κατασκευών, εισαγωγή μη ενδημικών ειδών, ζημιές που
προκαλούνται από τις άγκυρες των πλοίων, κλπ·
οικονομική και κοινωνική ανάλυση της χρησιμοποίησης των υδάτων, καθώς και
ανάλυση του κόστους της υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η πρώτη αυτή αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα να διευρυνθούν οι γνώσεις που διαθέτουμε
για τα ευρωπαϊκά ύδατα, με τη βοήθεια εργαλείων που χρησιμοποιούνται ήδη στο πλαίσιο
άλλων πολιτικών, όπως GMES (Global monitoring for environment and security) και INSPIRE
(INfrastructure for SPecial InfoRmation in Europe).
Τα κράτη οφείλουν εν συνεχεία να προσδιορίσουν την «ικανοποιητική οικολογική
κατάσταση» των υδάτων, λαμβάνοντας για παράδειγμα υπόψη την βιολογική
ποικιλομορφία, την παρουσία μη αυτοχθόνων ειδών, την κατάσταση της υγείας των
αποθεμάτων, το τροφικό δίκτυο, τον ευτροφισμό, τις αλλαγές στις υδρογραφικές συνθήκες
και τις συγκεντρώσεις μολυσματικών προσμείξεων, την ποιότητα των αποβλήτων ή την
ηχορύπανση.
Με βάση την αξιολόγηση των υδάτων, τα κράτη θέτουν στόχους και δείκτες με στόχο την
επίτευξη της ικανοποιητικής οικολογικής κατάστασης. Οι στόχοι αυτοί πρέπει κυρίως να
είναι μετρήσιμοι, συνεκτικοί στο πλαίσιο μιας και της αυτής θαλάσσιας περιοχής και να
συνδυάζονται με μια προθεσμία υλοποίησης.
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Τα κράτη εκπονούν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίηση των
στόχων. Κατά την εκπόνηση των μέτρων πρέπει να συνεκτιμώνται οι οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις αυτών. Τα κράτη οφείλουν να προσδιορίζουν με ακρίβεια τους
λόγους οι οποίοι παρεμποδίζουν την υλοποίηση κάποιων από τα μέτρα (δράση ή αδράνεια
άλλου κράτους, ανωτέρα βία, κλπ.). Της εφαρμογής των μέτρων προηγούνται μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναλύσεις κόστους/οφέλους.
Τα κράτη οφείλουν επίσης να εκπονούν συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης,
για την τακτική αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία
τους και της υλοποίησης των στόχων που τα ίδια έχουν θέσει.
Συνοπτικά, κάθε κράτος μέλος, για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή,
αναπτύσσει μια θαλάσσια στρατηγική των υδάτων του σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που
εκτίθεται στα στοιχεία α) και β) κατωτέρω και με τις ακόλουθες καταληκτικές ημερομηνίες:.
α) Προετοιμασία:
i)

η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται σε αυτά ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιουλίου 2012,
ii) καθορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων ολοκληρώνεται
έως τις 15 Ιουλίου 2012,
iii) η θέσπιση, σειράς περιβαλλοντικών στόχων και συναφών δεικτών ολοκληρώνεται
έως τις 15 Ιουλίου 2012,
iv) η θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή
αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων ολοκληρώνονται έως τις
15 Ιουλίου 2014.
β) Προγράμματα μέτρων:
i)

η κατάρτιση προγράμματος μέτρων με στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης ολοκληρώνεται το αργότερο έως το 2015,
ii) η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος ανωτέρω ολοκληρώνεται το αργότερο έως
το 2016.
Τα στοιχεία των Στρατηγικών επανεξετάζονται κάθε έξι (6) χρόνια, ενώ συντάσσονται
ενδιάμεσες εκθέσεις ανά τριετία.
Η Οδηγία ενσωματώθηκε στην εθνική Νομοθεσία με το Ν.3983/2011. H ΕΓΥ προχώρησε
στην υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης και
υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την
Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ». Στο πλαίσιο της Σύμβασης προβλέπονται οι ακόλουθες
δράσεις:
1.

2.

Κατάρτιση της Προετοιμασίας των θαλάσσιων στρατηγικών, για κάθε θαλάσσια
περιοχή της χώρας. Δημοσιοποίηση των προαναφερόμενων στοιχείων και
κατάρτιση σχετικού φακέλου ενημέρωσης της Ε.Ε.
Κατάρτιση των προδιαγραφών για την υλοποίηση των μελετών
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α)

3.
4.

της Θέσπισης και εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης για τη
συνεχή αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων στις
θαλάσσιες περιοχές και
β)
της Κατάρτισης προγραμμάτων μέτρων με στόχο την επίτευξη καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και
έναρξη λειτουργίας τους.
Συντονισμός, παρακολούθηση υλοποίησης και έλεγχος των παραδοτέων και
δράσεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των μελετών α και β.
Λοιπές ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση όλων των υποέργων
αλλά και για την ανταπόκριση της Υπηρεσίας στις δράσεις υλοποίησης της Οδηγίας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση των τριών πρώτων δράσεων
του σταδίου της Προετοιμασίας και μετά τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. οικ. 1175 (ΦΕΚ 2939/Β/2012) Απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ
η απαιτούμενη από την Οδηγία – Πλαίσιο δέσμη περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για
τα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Ν. 3983/2011. Τα
στοιχεία της Προετοιμασίας υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (έως 15/10/2012) στην Ε.Ε.
Παράλληλα γίνονται όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να
δρομολογηθούν οι επόμενες δράσεις που προβλέπονται από την Οδηγία για την
πραγματοποίηση των «θαλάσσιων στρατηγικών» και ειδικότερα: Θέσπιση και έναρξη
εφαρμογής, προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική
αναπροσαρμογή των στόχων (έως τις 15 Ιουλίου 2014). Προγράμματα μέτρων: Κατάρτιση
Προγραμμάτων Μέτρων, για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (έως το
2015). Έναρξη λειτουργίας των προαναφερθέντων προγραμμάτων (έως το 2016).
Ύδατα Κολύμβησης
Τα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
ρυθμίζονται με τις Οδηγίες 76/160/ΕΟΚ (καταργείται στις 31/12/2014) και 2006/7/ΕΚ. Οι εν
λόγω Οδηγίες ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με τις ΚΥΑ οικ. 46399/1352/1986 και Η.Π.
8600/416/Ε103/2009.
Σε εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται από τη νέα Οδηγία και την Η.Π.
8600/416/Ε103/2009 η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. ολοκλήρωσε και έθεσε στη
διάθεση του κοινού το προβλεπόμενο Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης
(1480 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη τη χώρα). Στόχος του μητρώου είναι η περιγραφή
και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των νερών κολύμβησης, η αναγνώριση των
πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση
του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των
κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα ύδατα κολύμβησης
και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Ταυτόχρονα,
μέσω του μητρώου επιτυγχάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες σε σχέση με
την ποιότητα των νερών και τα διαχειριστικά μέτρα που λαμβάνονται κατά περίπτωση
Το Μητρώο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2012 αλλά απαιτείται αναθεώρηση ανά τακτά
διαστήματα, ανάλογα με την ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης. Μέσω του

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

118

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

διαδραστικού ιστοτόπου http://www.bathingwaterprofiles.gr/ που αναπτύχθηκε επιτυγχάνεται
η ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα των νερών και των διαχειριστικών
μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και του ευρύτερου κοινού.
Σε εφαρμογή των νέων απαιτήσεων παρακολούθησης της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ
διενεργούνται δειγματοληψίες και αναλύσεις σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε
σημεία δειγματοληψίας. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και οι σχετικές ετήσιες εκθέσεις
που συντάσσει η ΕΓΥ κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Περιβάλλοντος, καταχωρούνται στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών
Περιβάλλοντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-per.gr για την ενημέρωση του κοινού
και παράλληλα παρέχονται για την υποστήριξη του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζιες
Σημαίες».
Διαχείριση Αστικών Λυμάτων
Η Οδηγία 91/271/EOK15 «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/15/ΕΚ, ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή
σε δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που πρέπει να
διαθέτουν οι οικισμοί16 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον ισοδύναμο πληθυσμό και
τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων και διακρίνοντας τους υδάτινους αποδέκτες περιοχές στις οποίες καταλήγουν τα αστικά λύματα σε τρεις κατηγορίες: σε κανονικές,
ευαίσθητες και λιγότερο ευαίσθητες.
Επίσης, καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
επεξεργασμένων λυμάτων που πρέπει να επιτυγχάνονται στις εκροές των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και παράλληλα προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια μέσα στα
οποία οι οικισμοί, που εμπίπτουν στις διατάξεις της, οφείλουν να ολοκληρώσουν την
απαιτούμενη σε κάθε περίπτωση υποδομή συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των
αστικών τους λυμάτων.
Οι διατάξεις που ορίζουν την απαιτούμενη υποδομή, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια
(ισοδύναμο πληθυσμό, κατηγορία αποδέκτη), ορίζουν ταυτόχρονα και τις χρονικές
προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες υποδομές.
Στο πέρας του χρονικού ορίζοντα εφαρμογής της Οδηγίας όλοι οι οικισμοί με ισοδύναμο
πληθυσμό (ΙΠ) μεγαλύτερο των 2.000 θα πρέπει να διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

15 Τροποποιήθηκε από την Οδηγία 98/15/ΕΚ «για τροποποίηση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ όσον
αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής»
16 Ως «οικισμοί» σύμφωνα με την Οδηγία (agglomerations) προσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες
ο πληθυσμός ή / και οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα
αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας
αστικών λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης. Στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Οδηγίας
έχουν ληφθεί ως «οικισμοί» οι παραδοσιακοί οικισμοί με την διοικητική έννοια του όρου, με
εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις, κυρίως μεγάλων πόλεων, όπου θεωρήθηκε ως ενιαίος «οικισμός»
ολόκληρος ο δήμος, ή το σύνολο κάποιων δήμων.
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Για οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο από 2.000, εφόσον διαθέτουν
αποχετευτικά δίκτυα και έχουν ως αποδέκτες των λυμάτων τους γλυκά νερά και εκβολές
ποταμών, πρέπει (μέχρι τις 31/12/2005) τα λύματα αυτά να υφίστανται κατάλληλη
επεξεργασία με μέθοδο ή και σύστημα διάθεσης, που επιτρέπει στον υδάτινο αποδέκτη να
ανταποκρίνεται στους σχετικούς ποιοτικούς στόχους, με βάση την καθοριζόμενη χρήση του.
Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ προνοεί και για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων
συγκεκριμένων κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων. Οι βιομηχανίες με παραγόμενο
συνολικό οργανικό φορτίο ίσο ή μεγαλύτερο από 4.000 Ισοδύναμο Πληθυσμό (ΙΠ)17, θα
πρέπει να επεξεργάζονται το φορτίο αυτό πριν την απόρριψή του στο υδάτινο περιβάλλον
ώστε να πληρούνται οι όροι που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο ειδικών αδειών από τις
αρμόδιες αρχές.
Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 98/15/ΕΚ έγινε με τις:
•
•

ΚΥΑ οικ. 5673/400/1997 – «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»
ΚΥΑ 19661/1982/99 -«Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος
ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ.
1) της απόφασης αυτής»

Η Ελλάδα έκρινε ότι δεν είναι περιβαλλοντικά σκόπιμος ο χαρακτηρισμός λιγότερο
ευαίσθητων περιοχών και κατά συνέπεια για μέσο εξυπηρετούμενο πληθυσμό ΙΠ>10.000,
οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για δύο
κατηγορίες περιοχών, τις κανονικές και τις ευαίσθητες περιοχές και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Για μέσο εξυπηρετούμενο πληθυσμό <10.000 ΙΠ δεν
υφίσταται διάκριση σε κανονικές και ευαίσθητες περιοχές όσον αφορά τον απαιτούμενο
βαθμό επεξεργασίας αλλά σε κατηγορίες υδάτινου αποδέκτη: α) γλυκά νερά και εκβολές
ποταμών και β) παράκτια νερά. (Εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ στην Ελλάδα.
Κατάσταση έτους 2009. ΕΓΥ 6/2010)
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης -Τομέας Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη- περιόδου 2007-2013 (10/2006), με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ οι
οικισμοί της χώρας κατατάσσονται σε τρεις Προτεραιότητες (Α, Β και Γ):
•

•

•

την Προτεραιότητα Α η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο
πληθυσμού άνω των 10.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύματά τους σε
«ευαίσθητους» αποδέκτες.
την Προτεραιότητα Β, η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο
πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύματά τους σε
«κανονικούς» αποδέκτες.
την Προτεραιότητα Γ η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο
πληθυσμού άνω των 2.000 κατοίκων και μικρότερο από 10.000 (ευαίσθητοι
αποδέκτες) ή 15.000 (κανονικοί αποδέκτες).

17 Σε άλλα επίσημα έγγραφα αναφέρεται και ως ισοδύναμος κάτοικος (ΙΚ)
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Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ είναι η Ειδική Γραμματεία
Υδάτων. Η ΕΓΥ στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγία 91/271/ΕΟΚ παρακολουθεί και ελέγχει
την πρόοδο και εξέλιξη της συμμόρφωσης των οικισμών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις
της Οδηγίας, συντονίζοντας τους αρμόδιους Φορείς. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί την
πορεία ολοκλήρωσης των αναγκαίων υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων (δίκτυα
αποχέτευσης) και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων)
και συλλέγει, ελέγχει και αξιολογεί τα λειτουργικά δεδομένα Εγκαταστάσεων
Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας.
Η τήρηση των σχετικών προθεσμιών και δεσμεύσεων που θέτει η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
παρουσίασε αντικειμενικές δυσκολίες στην Ελλάδα γεγονός που οφείλεται κυρίως στην
καθυστέρηση που σημειώθηκε ως προς την εναρμόνισή της εθνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έγιναν σημαντικές ενέργειες και βήματα, κυρίως στα
μεσαία και μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, που σήμερα ως επί το πλείστον διαθέτουν
αποχετευτικά δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Σε σχέση με την εξέλιξη των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών
που εμπίπτουν στις πρόνοιες της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και με την κατηγοριοποίηση των
οικισμών ως Α΄, Β΄ και Γ΄ Προτεραιότητας, η σημερινή κατάσταση έχει ως εξής:
Στη Χώρα υπάρχουν:
•
•
•

18 οικισμοί Α΄ Προτεραιότητας
72 οικισμοί B΄ Προτεραιότητας και
426 οικισμοί Γ΄ Προτεραιότητας

Στους 18 οικισμούς Α΄ Προτεραιότητας έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ισάριθμες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Οι εν λόγω οικισμοί έχουν πληθυσμό αιχμής περί τα
6,8 εκ ΙΠ.
Οι οικισμοί Β΄ Προτεραιότητας έχουν πληθυσμό αιχμής 3,7 εκ. ΙΠ. Για την εξυπηρέτηση
αυτών των οικισμών έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 67 εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων ενώ 2 εγκαταστάσεις είναι υπό κατασκευή για την εξυπηρέτηση ισάριθμων
οικισμών (ΕΕΛ Κορωπίου και Λευκίμμης). Σε 3 οικισμούς της Αττικής (Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη
και Ραφήνα) δεν έχουν κατασκευαστεί έργα αποχέτευσης. Σε αυτούς τους οικισμούς ο
σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή 2 ΕΕΛ: 1 κοινή για τους οικισμούς Αρτέμιδας και
Ραφήνας και 1 ΕΕΛ για τον οικισμό της Νέας Μάκρης.
Από τους 426 οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας οι 131 οικισμοί εξυπηρετούνται από
λειτουργούσα ΕΕΛ.
Επισημαίνεται ότι οι οικισμοί με ΙΠ<2.000 που δεν εμπίπτουν άμεσα στις πρόνοιες της
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ έχουν χαρακτηριστεί ως Δ΄ Προτεραιότητας. Στην Ελλάδα η κατηγορία
των κοινοτήτων με πληθυσμούς κάτω των 2000 κατοίκων εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε
περίπου 2,5 εκατομμύρια ισοδύναμους κατοίκους. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι
θεσμικά απαιτητή η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, αλλά η εφαρμογή «κατάλληλων»
συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας των λυμάτων. Η διεθνής τεχνογνωσία και
εμπειρία προσφέρει πληθώρα επιλογών. Στο πλαίσιο υποβοήθησης των αρμόδιων φορέων
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της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ολοκλήρωσε και δίνει στη δημοσιότητα Κείμενο
Κατευθυντήριων Γραμμών με αντικείμενο τη διαχείριση των λυμάτων από μικρούς
οικισμούς (βλ. παραπάνω). Το κείμενο δεν φιλοδοξεί να εξαντλήσει όλες τις
προσφερόμενες δυνατότητες (η τελική επιλογή παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του
εκάστοτε αρμόδιου φορέα) αλλά να προσφέρει κατευθύνσεις, μέσω κωδικοποίησης της
διεθνούς εμπειρίας και προσαρμογής της στις συνθήκες της χώρας.
Όσον αφορά στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και τη
διαχείριση της λυματολάσπης μέσω των ανειλημμένων δράσεων της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων προωθήθηκαν τα ακόλουθα:
Μετά την έκδοση της ΚΥΑ 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», με την
οποία προωθείται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, όχι μόνο για
αρδευτικούς σκοπούς αλλά και για αστική -πλην πόσης- χρήση, για αναπλάσεις, δημιουργία
χώρων αναψυχής, βιομηχανική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, η ΕΓΥ
παρέχει κατευθύνσεις και υποστήριξη στους αρμόδιους φορείς για την έκδοση αδειών
επαναχρησιμοποίησης και την ορθή εφαρμογή της .
Η διάθεση της παραγόμενης από τους βιολογικούς καθαρισμούς ιλύος (λυματολάσπης)
στους ΧΥΤΑ θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και για το σκοπό αυτό, παράλληλα με την
αξιοποίηση της ξηραμένης ιλύος από την Ψυτάλλεια και σύντομα και από την ΕΕΛ
Θεσσαλονίκης με τη μορφή καυσίμου, προωθείται η αξιοποίηση και πρόσθετων
ποσοτήτων, κατά προτίμηση στη γεωργία. Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού έχει
καταστρωθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης της ιλύος, με βάση το οποίο έχει ολοκληρωθεί
η προετοιμασία και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφών από τους αρμόδιους υπουργούς
σχετικής ΚΥΑ για τους όρους και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της ιλύος. Με την ΚΥΑ αυτή
εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το υφιστάμενο από το 1991 θεσμικό πλαίσιο.
Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας,
ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων
Πλημμύρας. Επίσης προβλέπονται δράσεις για την επαρκή ύδρευση των οικισμών της
Περιφέρειας (δεδομένων των προβλημάτων λειψυδρίας σε πολλές περιοχές της), την
ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πόρου (μέσω π.χ. της μείωσης των διαρροών των
δικτύων ύδρευσης) καθώς και την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων στα μικρά
νησιά της Περιφέρειας. Όμως, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, το Σχέδιο
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Νήσων Αιγαίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Παρόλα
αυτά, συναξιολογώντας μέτρα από εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης άλλων Υδατικών
Διαμερισμάτων, εκτιμάται ότι οι προτεινόμενες από το παρόν ΕΠ δράσεις θα συσχετίζονται
θετικά με τα μέτρα αυτά. Από την άλλη, δράσεις που προβλέπονται από το υπό μελέτη ΕΠ
και σχετίζονται με τη βελτίωση λιμενικών υποδομών ενδέχεται να οδηγήσουν σε
υποβάθμιση των υδάτων κολύμβησης.
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Έδαφος
Οι εδαφικοί πόροι της Ελλάδας - σε σχέση με τις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες - είναι
σε σχετικά καλή κατάσταση, όμως δεδομένου του τύπου και του επιπέδου ανάπτυξης της
χώρας δεν επιτρέπεται εφησυχασμός.
Μη Επικίνδυνα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Α) Θεσμικό πλαίσιο – Βασικά δεδομένα
Εφαρμόζεται ο Εθνικός Σχεδιασμός που έχει εγκριθεί από το 2003 (ΚΥΑ 50910/2727/2003ΦΕΚ 1909 Β), όπως έχει εξειδικευθεί μέσα από τα 13 εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Πρόσφατα το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα
εκσυγχρονίσθηκε με :
το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό
δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα,
από τις ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετά την ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο απαιτείται η σύνταξη
νέου εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων και στη συνέχεια η σύνταξη νέων
αναθεωρημένων ΠΕΣΔΑ. Σήμερα είναι σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η
Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Νόμο 4042/12.
Με στοιχεία του 2010 στη χώρα παράγονται ετησίως περίπου 5.900.000 τόνοι Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Από αυτά, περίπου, 4.560.000 τόνοι διατέθηκαν σε Χώρους
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), 300.000 τόνοι, περίπου, σε ΧΑΔΑ ενώ κάποιου είδους
κομποστοποίηση υπέστησαν, περίπου, 140.000 τόνοι (οι 52.000 τόνοι σε Εργοστάσια
Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης), οι οποίοι μαζί με τις 870.000 τόνους που
ανακυκλώθηκαν, ανεβάζουν τη συνολική ποσότητα ΑΣΑ που αξιοποιήθηκαν /
ανακυκλώθηκαν σε 1.010.000 τόνους περίπου, δηλαδή ποσοστό, περίπου, 18% του
συνόλου.
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι κυριότεροι στόχοι που έχουν τεθεί είναι οι εξής:
1)

Παύση λειτουργίας και περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Στις 6/10/2005
εκδόθηκε η 1η Καταδικαστική Απόφαση του ΔΕΚ (Υπόθεση C-502/03) και ως
συνέπεια αυτής υλοποιείται επείγον πρόγραμμα παύσης λειτουργίας και
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

αποκατάστασης ΧΑΔΑ, για το οποίο, ανά τρίμηνο, διαβιβάζεται ενημέρωση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα Αστικά Απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ θα πρέπει προηγουμένως να έχουν
υποστεί επεξεργασία (Άρθρο 7 της ΚΥΑ 29407/3508/2003)
Το Βιοαποδομήσιμο Κλάσμα των Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) θα πρέπει να εκτρέπεται
από τη Υγειονομική Ταφή. Ο στόχος αυτός, για το έτος 2010, αφορούσε σε 1.120.000
τόνους ΒΑΑ (στόχος που επιτεύχθηκε κατά 85%), για το έτος 2013 σε 1.931.000
τόνους ΒΑΑ και για το 2020 αφορά σε 2.728.000 τόνους ΒΑΑ.
Θα πρέπει να προωθηθεί η Ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με χωριστή συλλογή
αποβλήτων, έτσι ώστε, μέχρι το 2015, να υπάρχει χωριστή συλλογή για χαρτί,
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.
Έως το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί, κατ ελάχιστον, στο 50% κατά βάρος η
προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων για χαρτί,
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης,
στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών
Έως το 2015 το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να
ανέρχεται τουλάχιστον στο 5% του συνολικού βάρους τους, ενώ μέχρι το 2020 το
ποσοστό αυτό πρέπει να ανέρχεται σε 10% κατ’ ελάχιστον.
Από το 2014 η διάθεση σε ΧΥΤΑ διάφορων κωδικών αποβλήτων χωρίς να έχουν
προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας, επιβαρύνεται με ειδικό τέλος ταφής ανά
διατιθέμενο τόνο αποβλήτων, το οποίο για το 2014 έχει καθοριστεί σε 35 ΕΥΡΩ ανά
τόνο και αυξάνεται ετησίως κατά 5 Ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των 60 ευρώ /
τόνο.

Τα βασικότερα προβλήματα στη Διαχείριση των ΑΣΑ είναι τα εξής:
1.

2.
3.

Πλήρης (Πελοπόννησος) ή μερική (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Ανατολική
Μακεδονία – Θράκη) έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης ΑΣΑ (ΧΥΤΑ) σε
Περιφέρειες με εγκεκριμένα ΠΕΣΔΑ.
Ανεπάρκεια υποδομών επεξεργασίας των ΑΣΑ σε όλες τις Περιφέρειες. Κατά
συνέπεια είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν οι στόχοι για την εκτροπή του ΒΑΑ.
Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) υπολειτουργούν και λόγω
αλλαγών στη νομοθεσία των ΟΤΑ (Καλλικράτης) δεν έχουν συγκροτηθεί και δεν έχουν
αναλάβει τις υποχρεώσεις τους.

Επικίνδυνα Απόβλητα (ΕΑ)
Ισχύει ο Ν. 4042/2012 και παράλληλα ο Εθνικός Σχεδιασμός Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΚΥΑ
8668/2007 – ΦΕΚ 287Β) και το ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
Υγειονομικών Μονάδων (33312/4110/2012 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Περιβάλλοντος).
Για το έτος 2010 αναφέρεται ύψος παραγωγής 227.000 τόνοι συμπεριλαμβανομένων και
των 17.000 τόνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων. Στα επικίνδυνα βιομηχανικά
απόβλητα περιλαμβάνονται: απόβλητα ελαίων και υγρών καυσίμων, απόβλητα από τη
μεταλλουργία και χύτευση μετάλλων, από μονάδες επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών
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αποβλήτων, απόβλητα από τις βιομηχανίες χρωμάτων, λιπασμάτων, φαρμάκων, διύλιση
πετρελαίου κ.λπ.
Από τις παραπάνω παραγόμενες ποσότητες ποσοστό 44% οδηγείται σε εργασίες
ανάκτησης, εντός και εκτός της χώρας, ποσοστό 31% οδηγείται σε διαδικασίες διάθεσης,
εντός και εκτός της χώρας, και ποσοστό 25% υφίσταται αποθήκευση εν αναμονή άλλης
εργασίας διαχείρισης. Κατά το έτος 2010 οι εξαγωγές ΕΑ ανήλθαν σε 39.000 τόνους και οι
εισαγωγές σε 11.600 τόνους, ενώ διαχρονικά δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο όγκος των
αποθηκευμένων και αποθηκευόμενων ΕΑ που βρίσκονται διάσπαρτα στη χώρα.
Το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα των ΕΑ είναι η έλλειψη υποδομών τελικής διάθεσης –
ταφής των ΕΑ (ΧΥΤΕΑ), η δημιουργία και διαχείριση των οποίων αποτελεί ευθύνη των
παραγωγών ΕΑ. Σε λειτουργία υπάρχουν μόνο 2 ΧΥΤΕΑ της ΔΕΗ και 1 ΧΥΤΕΑ της
«Αλουμίνιον της Ελλάδος».
Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν προβλέπονται δράσεις για την επεξεργασία και
διάθεση ΑΣΑ και ΕΑ, αφού, λόγω υψηλού προϋπολογισμού, παρόμοια έργα προβλέπεται
να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη».
Ατμόσφαιρα – Ακουστικό Περιβάλλον – Ακτινοβολίες
Για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της
χώρας έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ η μελέτη «Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο (2004)». Τα στοιχεία που προέκυψαν
συγκρίθηκαν με τα όρια που τίθενται από την Οδηγία 96/62/ΕΕ και τις θυγατρικές της όσον
αφορά στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
διαμόρφωση συστημάτων μέτρησης και ελέγχου στο σύνολο των πηγών ατμοσφαιρικής
ρύπανσης καθώς και για την εφαρμογή σχεδίων δράσης για τον περιορισμό της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η βελτίωση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης αλλά και η
ενίσχυση του ελέγχου των πηγών αέριας ρύπανσης είναι μέτρα που προωθούνται
σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σήμερα το
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης διαθέτει 33 σταθμούς με
τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς
πάντως να υπάρχει 100% πληρότητα δεδομένων για το σύνολο αυτών.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, όσον
αφορά στις υποχρεώσεις της Χώρας για την εφαρμογή της Σύμβασης Βιέννης, του
Πρωτοκόλλου Μόντρεαλ και του Κανονισμού 2037/2000/ΕΚ.
Ο θόρυβος, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του
περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής, προκαλώντας διαταραχές στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος στη χώρα
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μας έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τα σημαντικότερα προβλήματα να
εντοπίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις της χώρας ως προς το θόρυβο πηγάζουν από την οδηγία
2002/49/ΕΚ «σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου»,
η οποία αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή
περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών επιπτώσεων,
συμπεριλαμβανομένης της όχλησης, από έκθεση στο θόρυβο. Μέχρι σήμερα έχουν
εκπονηθεί τρεις μόνο στρατηγικοί χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης (για την Αττική Οδό,
το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Εγνατία Οδό) ενώ εκκρεμής παραμένει η
χαρτογράφηση και διαχείριση του θορύβου σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα της
χώρας.
Με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτείται η Στρατηγική Χαρτογράφηση περιβαλλοντικού
θορύβου στα κάτωθι Πολεοδομικά Συγκροτήματα: Πάτρας (εγκεκριμένη μελέτη), Λάρισας
& Βόλου (εγκεκριμένη μελέτη), Ηρακλείου & Χανίων (μελέτη υπό εκπόνηση), Ιωαννίνων &
Καβάλας (μελέτη υπό εκπόνηση), Κέρκυρας & Αγρινίου (σε διαδικασία ανάθεσης).
Επίσης, με πόρους των ΠΕΠ Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, και με εκχώρηση στο
ΕΠΠΕΡΑΑ, προωθείται η Στρατηγική Χαρτογράφηση περιβαλλοντικού θορύβου στα
Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Σερρών (σε διαδικασία ανάθεσης).
Τα θέματα των ακτινοβολιών έλαβαν διαστάσεις κατά την τελευταία δεκαετία ως
αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των πηγών εκπομπής (κινητή τηλεφωνία, κεραίες
τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ραντάρ, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας). Για τις
ακτινοβολίες δεν υφίστανται προς το παρόν Κοινοτικές Οδηγίες, όμως έχουν εγκριθεί σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο κατευθυντήριες τιμές/όρια.
Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν αναλαμβάνονται δράσεις σε σχέση με την άμεση
προστασία του ατμοσφαιρικού, ακουστικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις που
αναλαμβάνονται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και οι οποίες περιλαμβάνουν μειώσεις
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θεωρείται ότι σχετίζονται έμμεσα και θετικά με
αντίστοιχες εθνικές πολιτικές για την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
Χωροταξία – Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Η χωροταξία, στηρίζεται σε επιστημονικό σχεδιασμό και επιδιώκει την ικανοποίηση
βασικών οικονομικοκοινωνικών αναγκών και την εξισορρόπηση των αντιθέσεων της
ανάπτυξης στο χώρο. Η χωροταξία πρέπει να εντάσσεται στους πρωταρχικούς σκοπούς ενός
σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Χαρακτηριστικά ζητήματα με τα οποία συνδέεται η
χωροταξία είναι μεταξύ άλλων το πλαίσιο χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις συλλογικές υπηρεσίες και υποδομές, η ισορροπία
του δικτύου των πόλεων και οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.
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Η βασική χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία βασίζεται σε 2 νόμους: τον Ν. 2742/1999
«Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη χωροταξία και τον Ν. 2508/1997
«Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων & Οικισμών της Χώρας» για την πολεοδομία.
Μέσα για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τον προαναφερόμενο νόμο για τη
χωροταξία είναι:
το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΦΕΚ128/Α/2008), με το οποίο προσδιορίζονται με προοπτική 15ετίας οι βασικές
προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική
ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του Εθνικού χώρου. Με το πλαίσιο αυτό
καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την
μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου και αποτιμώνται
οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. Το πλαίσιο
αυτό, που οφείλει να εναρμονίζει τον προγραμματισμό για την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό
και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών – προγραμμάτων – επενδυτικών σχεδίων
του κράτους, των δημόσιων νομικών προσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και
β’ βαθμού, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού
χώρου. Το Γενικό Πλαίσιο καταρτίζεται από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με άλλα αρμόδια
Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημόσιου τομέα.
Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα οποία
καταρτίζονται από το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία
συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου σε ότι αφορά
ιδίως τη χωρική διάρθρωση των τομέων παραγωγής, των δικτύων και υπηρεσιών
τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής, ορισμένες περιοχές του Εθνικού χώρου
με κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα.
Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΠΠΧΣΑΑ) Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης καταρτίζονται για κάθε περιφέρεια της χώρας και αποτελούν σύνολα
κειμένων ή και διαγραμμάτων με τα οποία:
καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό
χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες και οι
λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει,
καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας,
αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών
πολιτικών και προγραμμάτων στο επίπεδο της περιφέρειας και
προσδιορίζονται με προοπτική 15 ετών οι βασικές προτεραιότητες και οι
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο
επίπεδο της περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξη της στον
ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.
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Όσον αφορά στα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
έχουν καταρτιστεί:
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/2011)
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
(ΦΕΚ 1138 Β/2009)
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την
Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/2009)
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β/2008)
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των
Καταστημάτων Κράτησης (ΦΕΚ 1575 Β/2001)
Όσον αφορά στα ΠΠΧΣΑΑ, που εξειδικεύουν σε επίπεδο Περιφέρειας τις κατευθύνσεις του
Γενικού Πλαισίου. Περιφερειακά Πλαίσια έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί για κάθε
Περιφέρεια της χώρας πλην Αττικής. Επίσης, έχουν θεσμοθετηθεί με Νόμο τα Ρυθμιστικά
Σχέδια Αθήνας (Ν.1515/1985) και Θεσσαλονίκης (Ν.1561/1985).
Όπως προαναφέρθηκε ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός σήμερα ρυθμίζεται, βασικά, από τον
Νόμο 2508/97 για την Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη, ο οποίος αποτελεί συνέχεια και
ολοκλήρωση του πολεοδομικού καθεστώτος που εισήγαγε ο Οικιστικός νόμος 1337/83. Η
καινοτομία του Ν. 2508/97 ήταν ότι καθιέρωσε ρητά δύο επίπεδα Πολεοδομικού
Σχεδιασμού (άρθρο 1, παρ.3)
Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο ανήκουν δύο ειδών εργαλεία στρατηγικού Πολεοδομικού
Σχεδιασμού:
1.
2.

Τα Ρυθμιστικά Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος, για τα μεγάλα
αστικά κέντρα και
Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία εκπονούνται στα διοικητικά όρια
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.

Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου
επιπέδου, περιλαμβάνει:
1.

2.

Τις κάθε είδους Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ), όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή
οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά
Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών
(όπως παραγωγικών πάρκων κλπ) καθώς και μελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές
πολεοδομικές μελέτες.
Τις Πράξεις Εφαρμογής, οι οποίες είναι τα σχέδια και οι εργασίες επί εδάφους για την
εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού
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Επίσης, σε αντίθεση με προγενέστερα θεσμικά πλαίσια που περιείχαν μόνο κανονιστικές
διατάξεις, ο Ν.2508/97 περιέχει - πέραν των επιτελικών σχεδίων των ΡΣ και ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ –
και τις κατευθυντήριες αρχές της πολεοδομικής πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί η
βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.
Η εφαρμογή των κατευθύνσεων των παραπάνω πλαισίων προβλέπει την συστηματική
παρακολούθηση και αξιολόγηση τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή η
ενεργοποίηση μιας διαδικασίας διαρκούς παρακολούθησης της εφαρμογής των
χωροταξικών σχεδίων, τόσο του εθνικού, όσο και του περιφερειακού επιπέδου, με ενεργό
συμμετοχή των Υπουργείων, των Περιφερειών της χώρας και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων σε εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτης».
Στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής αυτής, προωθήθηκε η ανάθεση με δημόσιους
διαγωνισμούς και με χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ, της εκπόνησης
υποστηρικτικών μελετών Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των ΠΠΧΣΑΑ των 12
Περιφερειών της χώρας (εκτός Αττικής).
Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στον
πολεοδομικό σχεδιασμό. Περαιτέρω η εμπειρία που αποκτήθηκε από τα προγράμματα
URBAN αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην αντιμετώπιση λειτουργικών και
περιβαλλοντικών προβλημάτων των πόλεων και ιδιαίτερα στην προσπάθεια επανένταξης
λειτουργικά και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών τους (brownfields) με
κατάλληλες παρεμβάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την
βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί
στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της εφαρμογής της Habitat II Agenda,
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Η αστική ανάπτυξη και ο αειφόρος σχεδιασμός χρήσης γης, σύμφωνα με το 7ο Πρόγραμμα
Δράσης, είναι τομείς που χρήζουν στρατηγικής προσέγγισης στο πλαίσιο της
αναγνωρισμένης ανάγκης οικολογικής στροφής των αποφάσεων διαχείρισης.
Πέραν τον προαναφερομένων θα πρέπει να επισημανθεί ότι μερικές από τις κυριότερες
αδυναμίες της χώρας σε θέματα χωροταξίας είναι η μη ολοκλήρωση μέχρι σήμερα του
κτηματολογίου και του δασολογίου.
Η κατάρτιση τόσο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
όσο και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
αποτελούν στη σημαντικότερη πρόοδο που συντελέσθηκε στον τομέα από το 2006 μέχρι
σήμερα.
Η σχέση του υπό μελέτη ΠΕΠ με τα προαναφερόμενα χωροταξικά πλαίσια εξετάζεται στην
§3.5.2 της παρούσας μελέτης.
Κλιματική Αλλαγή
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περιλαμβάνονται τα
απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος που
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προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων (20082012) κατά ένα συγκεκριμένο στόχο σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για
ορισμένα αέρια).
Αυτό επιχειρείται να γίνει με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να μην
επιβαρυνθεί η παγκόσμια οικονομία. Έτσι, το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνει τρεις
ευέλικτους μηχανισμούς:
•
•
•

την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών,
την κοινή εφαρμογή, και
το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998, παράλληλα με τα υπόλοιπα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα ΚΜ της ΕΕ κύρωσαν το
Πρωτόκολλο το Μάιο 2002. Η Ελλάδα το κύρωσε με το Νόμο 3017/2002 (ΦΕΚ Α'117).
Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, η ΕΕ και τα ΚΜ της έχουν υποχρέωση μείωσης των εκπομπών
κατά 8% κατά τη περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση με τις εκπομπές του έτους βάσης (1990).
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να περιορίσει την αύξηση των εκπομπών της στο +25% για το
διάστημα 2008-2012, προκειμένου να συνεισφέρει στο κοινό στόχο της ΕΕ για 8% μείωση
των εκπομπών της για το αυτό διάστημα. Για να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της αυτή, η
χώρα μας εκπόνησε το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων φαινόμενου
θερμοκηπίου για την περίοδο 2000-2010. Με την υπ’ αριθμ. 5/27-2-2003 Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 58/Α’/5-3-2003) εγκρίθηκε το «Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης
εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου (2000-2010)». Το πρόγραμμα προέβλεπε
παρεμβάσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες: στον οικιακό και τριτογενή τομέα, στις
μεταφορές, τη βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παρεμβάσεις στον
οικιακό και τριτογενή τομέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη βελτίωση της θερμικής
συμπεριφοράς των κτιρίων, χρήση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών
(περιλαμβανομένων και των κλιματιστικών), χρήση ηλιακών συλλεκτών, μικρών
φωτοβολταϊκών συστημάτων και φυσικού αερίου κλπ. Για τις μεταφορές προωθούνται
μέτρα όπως η συντήρηση αυτοκινήτων και φορτηγών, η χρήση λεωφορείων φυσικού
αερίου, η προώθηση της χρήσης αστικών συγκοινωνιών, η χρήση νέων καυσίμων κλπ. Για
τη βιομηχανία προωθούνται μέτρα, όπως η προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου και
ηλιακών συστημάτων, η αξιοποίηση της βιομάζας σε θερμικές χρήσεις κλπ. Τέλος για την
ηλεκτροπαραγωγή προτείνεται η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ.
Η ανάγκη σταθεροποίησης της συγκέντρωσης των αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
σε επίπεδα τα οποία να μην προκαλούν αφύσικες μεταβολές στο κλίμα της γης
αναγνωρίζεται στο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωματώσει τις
προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραμμές της Κοινότητας για τη Συνοχή ενθαρρύνουν τις επενδύσεις για την τήρηση των
δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στο Κιότο.
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Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/ΦΕΚ 1931Β/2004 «Σύστημα
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις,
(Άρθρο 13), το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σε
συνεργασία με το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ,
καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της
μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων. Η έναρξη λειτουργίας του μητρώου από το
ΕΚΠΑΑ πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2006. Για την περίοδο 2005 – 2007 εφαρμόστηκε
το 1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Ρύπων, το οποίο προβλέπει μείωση των εκπομπών ρύπων
θερμοκηπίου κατά 2,1%, ενώ στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εφαρμογή το 2ο Εθνικό
Σχέδιο Κατανομής Ρύπων που αφορά στην περίοδο 2008 – 2012.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί η πολύ ενδιαφέρουσα Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με
τίτλο «Οι Περιβαλλοντικές, Οικονομικές Και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής
Αλλαγής Στην Ελλάδα», Ιούνιος 2011, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης της ΤτΕ, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
για όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας που εξετάστηκαν είναι αρνητικές και, σε
πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρνητικές. Οι επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα είναι
σημαντικές, ενώ και η διόγκωση του κόστους λόγω της αύξησης του αριθμού και της
έκτασης των δασικών πυρκαγιών είναι ουσιώδης. Επιπλέον, αναμένεται μείωση της
αφθονίας των ειδών και της βιοποικιλότητας γενικότερα. Εκτιμάται επίσης ότι η κλιματική
αλλαγή, με βάση την επίδρασή της στην εξέλιξη του δείκτη «τουριστικής ευφορίας» ως το
τέλος του αιώνα, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον ελληνικό τουρισμό, οι οποίες
εντοπίζονται κυρίως στη χρονική και περιφερειακή ανακατανομή των αφίξεων τουριστών
στη χώρα μας, επομένως και των τουριστικών εισπράξεων. Επιπλέον θα πρέπει να
αναφερθεί πως εξίσου σημαντικές είναι οι συνέπειες της κλιματικής μεταβολής στο
δομημένο περιβάλλον, στις μεταφορές, στην υγεία, στην εξορυκτική βιομηχανία και σε
άλλους κλάδους. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση της ΠΝΑ, λόγω
του νησιωτικού της χαρακτήρα.
Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνονται δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: π.χ. επενδύσεις για χρήση ΑΠΕ (παραγωγικές
μονάδες, κατοικίες και δημόσια κτίρια) και προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών
μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον. Επομένως το υπό μελέτη ΠΕΠ τον περιορισμό των
επιπτώσεων αυτής μέσω της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων καθώς και στην
περαιτέρω προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε όλα τα επίπεδα της
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής της Περιφέρειας.
Πολιτική Προστασία – Πρόληψη Περιβαλλοντικών Κίνδυνων
Η Πολιτική Προστασία αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από φυσικές
(ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών
και πυρηνικών συμβάντων), περιβαλλοντικές και λοιπές καταστροφές. Σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο λειτουργεί από το 1985 η υπηρεσιακή μονάδα Πολιτικής Προστασίας υπό τη Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
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Η ανάγκη προώθησης συνεκτικής και παγιωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών και περιστασιακών κινδύνων αναγνωρίζεται στο Πρόγραμμα Δράσης για το
Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωματώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ ως προς τον
συντονισμό για την αντιμετώπιση ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών. Επίσης, η λήψη
μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων μέσω της καλύτερης διαχείρισης των φυσικών
πόρων προτείνεται στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας για τη
Συνοχή.
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου πολιτικής προστασίας, με έμφαση στις
υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας μεγάλης κλίμακας καθώς και η πρόληψη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών μέσω
μηχανισμών και ορθών πρακτικών, αναγνωρίζονται ως θεματική προτεραιότητα της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς η οποία εστιάζει στη διαχείριση κινδύνου.
Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Μόνιμο Δίκτυο Εθνικών Ανταποκριτών από το 1991. Από το
1996, η αρμοδιότητα του συντονισμού και του σχεδιασμού μεταφέρθηκε στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα έχει οργανωθεί
πάνω σε ένα σύστημα που συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες. Από
πλευρά αρμοδιότητας, τη συνολική ευθύνη και σχεδιασμό για την πολιτεία έχει η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας
περιλαμβάνονται:
Από περιβαλλοντική άποψη ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχουν η αντιπλημμυρική, η
αντιπυρική και η αντισεισμική προστασία καθώς και τα τεχνολογικά ατυχήματα. Στους
τομείς αυτούς είναι χαρακτηριστικές οι ελλείψεις κυρίως σε υποδομές, κάτι που προκύπτει
από τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η λειτουργία της Πολιτικής προστασίας περιλαμβάνει τρεις διακριτούς τύπους δράσεων:
Πρόληψη καταστροφής
Αντιμετώπιση καταστροφής
Αποκατάσταση πληγεισών περιοχών
Εργαλεία με ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Προστασίας
έχουν η συνεχής εκπαίδευση και εξοπλισμός των φορέων υλοποίησης δράσεων, η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και η πρωτογενής έρευνα και
παρακολούθηση για την πρόγνωση ακραίων φαινομένων.
Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνονται δράσεις, όπως επενδύσεις σε έργα
αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας και σε μέσα και συστήματα πρόληψης και
αντιμετώπισης καταστροφών, οι οποίες έμμεσα συμβάλλουν στην πολιτική προστασία και
στην πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων.
Ενέργεια
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Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2010), εκπονήθηκε στο
πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με τη διείσδυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των
εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου.
Ειδικότερα για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020,
προβλέπεται:
α)

20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,

β)

20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και

γ)

20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου
είναι μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005,
και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση.
Η Ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και
περιβαλλοντικών πολιτικών, με το Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού
στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και
εξειδικεύεται σε 40 % συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες
θέρμανσης-ψύξης και 10 % στις μεταφορές.
Επιπρόσθετα, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας η Ελλάδα έχει ήδη καταρτίσει το 1ο
Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (2008) όπου προβλέπεται 9% εξοικονόμηση
ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το έτος 2016 σύμφωνα και με την Οδηγία
2006/32/ΕΚ, ενώ πρόσφατα και με τον Νόμο 3855/2010, ο οποίος προστίθεται και στον
πρόσφατο κανονισμό που αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων- ΚΕΝΑΚ,
προχωρά στην ανάπτυξη μηχανισμών της αγοράς και εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων
και πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη του συγκεκριμένου εθνικού στόχου για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι για το 2020, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των
ενεργειακών μοντέλων, αναμένεται να ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την
ανάπτυξη περίπου 133.00MW από ΑΠΕ, όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με
προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με 7.500MW, υδροηλεκτρικά με 3.000MW και τα ηλιακά
με περίπου 2.500MW, ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών
θερμότητας, των θερμικών ηλιακών συστημάτων, αλλά και των εφαρμογών βιομάζας.
Σε συμμόρφωση με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020» και τις πρωτοβουλίες και τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2020-2050
συντάχθηκε το 2012 ο ελληνικός Οδικός Ενεργειακός Χάρτης Πορείας για το 2050.
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Για το διάστημα έως το 2020 οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ήδη υιοθετηθεί από το
2010, με το πρώτο Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ (βλ. ανωτέρω). Για το διάστημα που
ακολουθεί παρουσιάζονται σενάρια που εξετάζουν ένα εύρος επιλογών, από απλή
συνέχιση των υφισταμένων πολιτικών μέχρι μεγιστοποίηση της διείσδυσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο σύστημα της χώρας, που πλησιάζει στη παραγωγή
ηλεκτρισμού σχεδόν εξ ολοκλήρου από ΑΠΕ.
Το Σενάριο «Υφιστάμενων πολιτικών» (ΥΦ) υποθέτει συντηρητική υλοποίηση των πολιτικών
για την ενέργεια και το περιβάλλον, προβλέποντας αφενός μέτριο επίπεδο περιορισμού
των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 (40% σε σχέση με το 2005), αφετέρου μέτρια διείσδυση
ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
Το Σενάριο «Μέτρων Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (ΜΕΑΠ) υποθέτει τη μεγιστοποίηση της
διείσδυσης των ΑΠΕ (στο επίπεδο του 100 % στην ηλεκτροπαραγωγή), με στόχο τη μείωση
των εκπομπών CO2 κατά 60%-70% και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και
τις μεταφορές.
Το Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους» (ΠΕΚ) έχει τις ίδιες παραδοχές
με το Σενάριο ΜΕΑΠ όσον αφορά τις εκπομπές CO2 αλλά υπολογίζει το ποσοστό των ΑΠΕ
στην ηλεκτροπαραγωγή ώστε να εξασφαλιστεί το ελάχιστο κόστος.
Συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η προοπτική των υφιστάμενων πολιτικών (Σενάριο ΥΦ)
οδηγεί σε περιορισμένη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2050, που δεν συνάδει με τους
ευρωπαϊκούς στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ούτε αποτελεί την
οικονομικότερη εξέλιξη του ενεργειακού τομέα. Τα σενάρια νέας ενεργειακής πολιτικής
(Σενάρια ΜΕΑΠ και ΠΕΚ), στα οποία κυριαρχεί η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, επιτυγχάνουν μεγάλη μείωση των εκπομπών
CO2 (κατά 60% με 70% σε σχέση με το 2005) με ταυτόχρονη μείωση της εισαγόμενης
ενέργειας καθώς και της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές ορυκτών
καυσίμων.
Η μελλοντική εικόνα του ενεργειακού συστήματος όπως προκύπτει από τα δύο βασικά
σενάρια ενεργειακής πολιτικής μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 10 σημεία:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60-70 % έως το 2050 ως προς
το 2005
Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των
εμπορικά ώριμων τεχνολογιών
Σταθεροποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας
Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού των
μεταφορών και μεγαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό και τριτογενή
τομέα.
Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών
Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο του 31% 34% μέχρι το 2050
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7.

8.
9.
10.
11.

Κυρίαρχο μερίδιο του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής απόστασης
(42%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής τροχιάς τόσο στις
επιβατικές (13%) όσο και εμπορευματικές μεταφορές (18%)
Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας μέχρι το 2050
Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού
αποθέματος
Μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα
Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων

Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλαμβάνονται δράσεις οι οποίες είναι σύμφωνες
με τις κατευθυντήριες γραμμές και την εθνική στρατηγική για την ενέργεια: επενδύσεις για
χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και κατοικίες, ενεργειακή αναβάθμιση και προώθηση
εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον.

3.5.2 Σχετικά Σχέδια και Προγράμματα
Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6876/4871/2-7-2008 ΚΥΑ, αποτελεί σύνολο κειμένων και
διαγραμμάτων με το οποίο καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που
επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου,
αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και
προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι βασικές προτεραιότητες και οι
στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο
οργάνωση του εθνικού χώρου.
Οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που τίθενται από το ΓΠΧΣΑΑ συνοψίζονται στην
ενίσχυση του ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο,
με την ανάδειξή της σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών, στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την ανάπτυξη της
οικονομίας της γνώσης, στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, στην
ενίσχυση της ισόρροπης − πολυκεντρικής ανάπτυξης της χώρας, στον περιορισμό της
υπέρμετρης αστικοποίησης, μέσα από τη βελτίωση της ελκυστικότητας της υπαίθρου, στη
βελτίωση της πρόσβασης σε βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών και
στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε συνδυασμό
με τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, στην ενίσχυση των κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, αθλητισμός), στη
διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος μέσω δράσεων που θα στοχεύουν στον
περιορισμό των παραγόντων υποβάθμισης του χώρου, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
στην πρόληψη της ρύπανσης, στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών. Εν όψει δε των οξύτατων προβλημάτων που προκαλεί η αλλαγή κλίματος,
τίθενται στόχοι όπως η συνεχής μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας, η προώθηση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, ιδίως δε ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, η ενίσχυση των φυσικών αναδραστικών μηχανισμών (δάση, υγρότοποι,
κ.λπ.) και η προσαρμογή της χώρας στις νέες συνθήκες που διαγράφουν οι κλιματικές
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αλλαγές και αντιμετώπιση των επιπτώσεων που αυτές συνεπάγονται (πυρκαγιές,
πλημμύρες και διάβρωση, ξηρασία, υφαλμύρωση, απερήμωση και άλλα φυσικά
φαινόμενα), με τη δημιουργία κατάλληλων προληπτικών μηχανισμών, υποδομών και
σχεδίων δράσης.
Όσον αφορά στον τομέα των μεταφορών, οι γενικές, αλλά και ειδικότερες κατευθύνσεις
που δίνονται στο ΓΠΧΣΑΑ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη βελτίωση της ποιότητας των
υφιστάμενων υποδομών μεταφορών και των σχετικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια,
τη μείωση του χρόνου και του κόστους των μεταφορικών υπηρεσιών, την ασφάλεια των
μεταφορικών / συγκοινωνιακών υπηρεσιών (επιβατών, εμπορευμάτων και πεζών) και τη
μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς
(ηλεκτροκινούμενοι σιδηρόδρομοι, μετρό, τραμ κ.ά.), αλλά και της ναυτιλίας μικρών
αποστάσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ορεινών και γενικά των δυσπρόσιτων
περιοχών και κυρίως των νησιωτικών περιοχών, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων
συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, την περαιτέρω ενίσχυση σιδηροδρομικών και
θαλάσσιων υποδομών, τη διαρκή αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων λιμένων με
σημαντική εμπορευματική ή/και επιβατική κίνηση με κύριο σκοπό τη σταθερή παροχή
ασφάλειας στις μεταφορές, την ολοκλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών και
υπηρεσιών για την πύκνωση του βασικού οδικού συστήματος της χώρας (έργα που
συμβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου).
Συναρτώντας τους παραπάνω στρατηγικούς, αλλά και ειδικότερους στόχους του ΓΠΧΣΑΑ με
τους αντίστοιχους στρατηγικούς στόχους, αλλά και τις επιμέρους επιλεγμένες επενδυτικές
προτεραιότητες του υπό μελέτη ΠΕΠ (βλ. και αναλυτικότερα Κεφ.4), καθίσταται σαφής η
θετική σχέση και αντιστοιχία ανάμεσα στα δύο συναρτώμενα στοιχεία. Ο Στρατηγικός
Στόχος 2 του ΠΕΠ (Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με την Αξιοποίηση Συγχρόνων
Μεθόδων Διαχείρισης των Πόρων) συναρτάται άμεσα με αντίστοιχο στρατηγικό στόχο του
ΓΠΧΣΑΑ, αλλά και ειδικότερες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ, όπως η πρόληψη και
αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ή η λήψη μέτρων για την κλιματική
αλλαγή, που αντιστοιχούν άμεσα σε επιμέρους επιλεγμένες επενδυτικές προτεραιότητες
του υπό μελέτη ΠΕΠ, όπως η προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και νοικοκυριά, η προαγωγή
στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η στήριξη επενδύσεων για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά και η προαγωγή επενδύσεων για την
αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές.
Επίσης ο Στρατηγικός Στόχος 3 του ΠΕΠ (Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σε όρους
χωρικούς αλλά και κοινωνικοοικονομικούς με τη Διάχυση της Ανάπτυξης και την Άρση της
Απομόνωσης) με χαρακτηριστικούς ειδικούς στόχους τη «βελτίωση των σημαντικών /
κύριων λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της χώρας» και τη «λειτουργική αναβάθμιση των
ενδοπεριφερειακών λιμενικών – θαλάσσιων συνδέσεων» (που θα συμβάλουν στην άρση
του φαινόμενου της απομόνωσης των νησιών της Περιφέρειας) αντιστοιχεί άμεσα σε
αντίστοιχο άξονα του ΓΠΧΣΑΑ που στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των
δυσπρόσιτων περιοχών και κυρίως των νησιωτικών περιοχών και στην περαιτέρω ενίσχυση
θαλάσσιων υποδομών.
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Τέλος, ο Στρατηγικός Στόχος 4 του ΠΕΠ (Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης και
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης) με χαρακτηριστικές επενδυτικές προτεραιότητες, όπως
οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές, αλλά και οι επενδύσεις
στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, παρουσιάζει άμεση συνάφεια με
αντίστοιχη στρατηγική επιλογή του ΓΠΧΣΑΑ που αφορά στην ενίσχυση των κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική πρόνοια, αθλητισμός).
Με βάση τα παραπάνω το υπό μελέτη ΠΕΠ είναι πλήρως συμβατό με τις γενικές και
ειδικότερες κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και συμβάλλει στην υλοποίηση των κατευθύνσεων
αυτών.
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 25290/25-6-2003 ΥΑ),
αφού καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο Περιφέρειας, καθώς και οι
παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του
χώρου, προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών βασικές προτεραιότητες και οι
στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο
της Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή,
ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.
Οι Στρατηγικοί Στόχοι και Κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου αφορούν στη γενική
βελτίωση της δημογραφικής εικόνας και τη σταδιακή άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών
δημογραφικών ανισορροπιών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την προσέλκυση
επενδύσεων στον τουρισμό και τη μεταποίηση, στην αποδοτικότερη λειτουργία του
τουρισμού, της μεταποίησης και του πρωτογενή τομέα, στην αντιμετώπιση της
προσπελασιμότητας με την οργάνωση του συστήματος μεταφορών κυρίως
ενδοπεριφερειακά, στη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (εκπαίδευση,
περίθαλψη, πολιτισμός, ψυχαγωγία, διοίκηση), στην προστασία και ανάδειξη του
περιβάλλοντος με χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αειφορική διαχείριση
περιβαλλοντικών πόρων, κατάλληλες τεχνικές υποδομές, στην ορθολογική ιεράρχηση του
οικιστικού δικτύου, στον έλεγχο της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης και στη
διατήρηση του φυσικού αποθέματος (περιορισμοί χρήσεων γης).
Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικότερους στόχους κατά
τομέα. Έτσι για τον τομέα της απασχόλησης οι ειδικότεροι στόχοι που τίθενται
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συνεχή βελτίωση των επικοινωνιακών δυνατοτήτων
μεταξύ των νησιών, την υιοθέτηση, ενίσχυση και διάχυση της χρήσης καινοτόμων μεθόδων
εργασίας, όπως η τηλεργασία και εκπαίδευση, την αποσαφήνιση της κατεύθυνσης της
κύριας παραγωγικής φυσιογνωμίας της περιφερειακής οικονομίας, με την υιοθέτηση
αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Στον τομέα του κοινωνικού εξοπλισμού και ειδικότερα
στην παροχή υπηρεσιών υγείας προβλέπονται η λειτουργία υγειονομικών μονάδων ανά
νησί με σημαντικό βαθμό διοικητικής αυτονομίας, η λειτουργία μονάδων
αλληλοσυμπληρούμενων, οργανωμένων, όχι κατ’ ανάγκη σε ένα σύστημα πυραμίδας βάσει
μεγέθους (μεγάλο / μικρό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας) αλλά σε ένα σύστημα συνεργασίας,
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η στελέχωση κάθε Μονάδας Υγείας ώστε να εγγυάται το ελάχιστο βασικό επίπεδο παροχής
υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό κάθε νησιού κλπ. Όσον αφορά στον τομέα του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος προτείνονται μεταξύ άλλων η ολοκληρωμένη
περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, η
περιβαλλοντική διαχείριση μεμονωμένων περιοχών που περιλαμβάνονται σε
αναγνωρισμένους καταλόγους ευαίσθητων ή /και αξιόλογων οικοσυστημάτων, η
προστασία, ανάδειξη και προβολή των Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, η ενίσχυση
των θεσμικών μηχανισμών προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος, η προστασία των
δασικών εκτάσεων και η αποκατάσταση και προστασία των κατεστραμμένων δασικών
εκτάσεων, η οργάνωση ενός δικτύου πολιτιστικών πόρων, η ενθάρρυνση της επανάχρησης
του κτιριακού αποθέματος αστικού και αγροτικού χαρακτήρα, η αποκατάσταση και
προστασία μνημείων, ιστορικών κέντρων πόλεων και παραδοσιακών οικισμών μέσω μιας
"λειτουργικής" και όχι απαραίτητα "μουσειακής" προσέγγισης κλπ. Στον τομέα των βασικών
δικτύων μεταφορικής υποδομής κύρια κατεύθυνση αποτελεί η ανάπτυξη λειτουργία και
συμπληρωματικότητα κυρίως των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών και δευτερευόντως των
χερσαίων (οδικών) μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μεταξύ άλλων η εξασφάλιση
λιμενικών υποδομών κατάλληλα και αντίστοιχα ιεραρχημένων, η μέριμνα για χωροθέτηση
και λειτουργία εμπορικών λιμένων, η συμπλήρωση – επέκταση του οδικού δικτύου με
δίκτυα κυκλοφορίας πεζών, ποδηλάτων, μονοπατιών, κλπ. αντί οδικών προσβάσεων
ιδιαίτερα χαμηλού προβλεπόμενου φόρτου, η εξασφάλιση κατά προτεραιότητα σύνδεσης
των κυρίων οικισμών / κέντρων των μικρών και μεσαίων νησιών με τα σημεία των
προσβάσεων κατά νησί (αεροδρόμιο ή λιμάνι) κλπ. Στον τομέα διαχείρισης των υδάτων
προτείνεται η ολοκλήρωση έργων κατασκευής λιμνοδεξαμενών και φραγμάτων, συνολικής
απόδοσης άνω των 100.000.000 κυβικών μέτρων, καθώς και η ενίσχυση παράλληλων
δράσεων που θα αντιμετωπίσουν αρνητικό ισοζύγιο ζήτησης για ύδρευση και άρδευση –
διαθέσιμου νερού (π.χ. προγράμματα που αφορούν την ευαισθητοποίηση κατοίκων και
επισκεπτών σε θέματα εξοικονόμησης νερού, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που
εξασφαλίζουν αποδοτικότερη χρήση νερού, την ενίσχυση εναλλακτικών μεθόδων
καλλιέργειας με λιγότερες απαιτήσεις σε υδατικούς πόρους κλπ).
Οι παραπάνω γενικοί αλλά και επιμέρους στρατηγικοί στόχοι που θέτει το εγκεκριμένο
ΠΠΧΣΑΑ βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις στρατηγικές επιλογές του υπό μελέτη ΠΕΠ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άξονας Προτεραιότητας 2 του υπό μελέτη ΠΕΠ (βλ. και
αναλυτικότερα Κεφ.4) «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων», αλλά και
επιμέρους επενδυτικές προτεραιότητες (π.χ. η ΕΠ6.δ «Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων
μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των “πράσινων” υποδομών») πρακτικά συμπίπτει
με τον επιμέρους στόχο του ΠΠΧΣΑΑ όσον αφορά την προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος (βλ. παραπάνω). Αλλά και πολλές από τις υπόλοιπες
επενδυτικές προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους του ΠΕΠ συνάδουν με τις
κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται η «βελτίωση των σημαντικών / κύριων
λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της χώρας» και η «λειτουργική αναβάθμιση των
ενδοπεριφερειακών λιμενικών – θαλάσσιων συνδέσεων», οι οποίες προωθούν τις
κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ όσον αφορά τα βασικά δίκτυα μεταφορικής υποδομής. Τέλος οι
κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ όσον αφορά στον κοινωνικό εξοπλισμό βρίσκονται σε θετική
συσχέτιση με τις ανάλογες προβλέψεις του ΠΕΠ για τις υποδομές υγείας.
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Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)» εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 49828/2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β
2464/03.12.2008).
Ως «Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας» χωροθέτησης δραστηριοτήτων ΑΠΕ
(Άρθ. 6 – Κεφ. Β), ορίζονται οι εξής:
«α. Κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα
μνημεία μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και
οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις
του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
β. Περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται
κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.
γ. Τα όρια των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
δ. Οι πυρήνες των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των
αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β
ε. Οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι
κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1)
στ. Τα εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προτού 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων
περιοχών.
ζ. Οι Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, τα
θεματικά πάρκα και οι τουριστικοί λιμένες.
η. Οι ατύπως διαμορφωμένες, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικές και
οικιστικές περιοχές. Ως ατύπως διαμορφωμένες τουριστικές και οικιστικές περιοχές
νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνουν 5 τουλάχιστον δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση
τουριστική ή κατοικία, οι οποίες ανά δύο βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100
μέτρων, και συνολική δυναμικότητα 150 κλίνες τουλάχιστον. Για τον υπολογισμό της
δυναμικότητας κάθε δομημένη ιδιοκτησία με χρήση κατοικίας θεωρείται ισοδύναμη με 4
κλίνες ανεξαρτήτως εμβαδού. Οι ανωτέρω περιοχές θα αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της
οικείας Π.Π.Ε.Α.
θ. Οι ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της
ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ι. Τα τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που
λειτουργούν επιφανειακά.
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ια. Άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει
του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων και για όσο χρόνο
ισχύουν.»
Από τα προαναφερόμενα, προκύπτει ένα σαφές πλαίσιο χωροθέτησης ΑΠΕ. To υπό μελέτη
ΠΕΠ δεν περιλαμβάνει την υλοποίηση έργων ΑΠΕ, οπότε και δεν προκύπτει κάποια
συσχέτιση του υπό μελέτη προγράμματος με το συγκεκριμένο ΕΠΧΣΑΑ.
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιομηχανία
Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τη
βιομηχανία» εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 11508/18-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/13-4-2009).
Σκοπός του είναι ο μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σημασίας τομέα
της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει
τρεις διαστάσεις: την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή και
την οικονομική ευημερία.
Οι γενικοί στόχοι του ΕΠΧΣΑΑ αφορούν κατά κύριο λόγο την οργάνωση ενός χωρικού
προτύπου που θα επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
άρση των συγκρούσεων στις χρήσεις γης και επιπλέον θα ενσωματώνει την περιβαλλοντική
συνιστώσα. Στα πλαίσια του προτύπου αυτού, η ΠΝΑ δε συγκαταλέγεται σε κάποιον από
τους άξονες βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας. Αντίθετα, αναφέρεται ότι θα πρέπει να
αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη.
Σε επίπεδο περιφέρειας ως μόνες εστίες εξωστρεφούς βιομηχανίας αναγνωρίζονται η
Ερμούπολη (ναυπηγεία και ορισμένες συνδεδεμένες μικρές μονάδες) και οι περιοχές
εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών (κυρίως η Μήλος), ενώ δεν υπάρχουν προοπτικές
ανάδυσης άλλων ισχυρών πόλων.
Στο εν λόγω ΕΠΧΣΑΑ δίνονται κατευθύνσεις κλαδικού και ειδικού χαρακτήρα για τη
στρατηγική χωρική οργάνωση της βιομηχανίας, για το καθεστώς και τους όρους
οργανωμένης χωροθέτησης της βιομηχανίας, τίθενται κριτήρια χωροθέτησης των
βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της περιοχής
χωροθέτησης και επίσης δίνονται κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό. Τέλος το ΕΠΧΣΑΑ περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο
επικεντρώνεται κατά βάση σε θεσμικές παρεμβάσεις (νομοθετικές κλπ), αλλά περιλαμβάνει
και μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν κάποια σχέση με το υπό μελέτη ΠΕΠ, όπως π.χ.
η εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης των αστικών κέντρων βάσει της Οδηγίας 96/62, καθώς και η ολοκλήρωση και
λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης και ενημέρωσης για την εφαρμογή της
Οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της ρύπανσης (IPPC).
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο εν λόγω ΕΠΧΣΑΑ προτείνεται να προβλεφθεί
επαρκής χρηματοδοτική δέσμευση από τα Επιχειρησιακά Σχέδια της προγραμματικής
περιόδου 2007−2013 για την ενίσχυση σημαντικού αριθμού νέων οργανωμένων
υποδοχέων και για κίνητρα μετεγκατάστασης μονάδων, ενώ στα κριτήρια επιλογής έργων
να προβλέπεται ρητώς ο εναρμονισμός με τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιομηχανία.
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Με βάση τα παραπάνω, και με δεδομένη την ιδιαίτερα ασθενική παρουσία της ΠΝΑ στο
βιομηχανικό χάρτη της χώρας, δεν προκύπτει κάποια συσχέτιση του υπό μελέτη ΠΕΠ με το
ΕΠΧΣΑΑ για τη βιομηχανία, καθώς το τελευταίο επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη
δημιουργία χωρικού προτύπου για τη βιομηχανική ανάπτυξη, προτύπου το οποίο δεν
περιλαμβάνει τα νησιά του Ν. Αιγαίου.
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό
Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον
τουρισμό» εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 24208/4-6-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1138/Β’/11-6-2009).
Σκοπός του ΕΠΧΣΑΑ είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική
διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των
αναγκαίων προς τούτο υποδομών καθώς και η διατύπωση ενός ρεαλιστικού προγράμματος
δράσης για το χρονικό διάστημα 2009 – 2024.
Οι γενικοί στόχοι του ΕΠΧΣΑΑ αφορούν κατά κύριο λόγο στην προώθηση της αειφόρου και
ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση της απόδοσης
στον τομέα του τουρισμού, στη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών
τουριστικών επενδύσεων και στη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης τόσο γεωγραφικά όσο
και σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Στην ΠΝΑ εντοπίζονται από το ΕΠΧΣΑΑ αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές στη βόρεια Ρόδο,
στην Κω, στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την παραλιακή ζώνη της Πάρου, ενώ ως
αναπτυσσόμενη τουριστικά με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού χαρακτηρίζεται η
δυτική παραλιακή ζώνη της Νάξου πέριξ και νοτιότερα της χώρας της Νάξου (παραλίες Αγ.
Άννας, Αγ. Προκοπίου κλπ). Όλος ο υπόλοιπος εδαφικός χώρος της περιφέρειας
χαρακτηρίζεται ως περιοχή αναπτυσσόμενη τουριστικά με περιθώρια ανάπτυξης
εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τουριστικά αναπτυγμένες το ΕΠΧΣΑΑ προτείνει μία
σειρά ενεργειών και δράσεων οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάδειξη στοιχείων
ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής, σε μέτρα εξυγίανσης και βελτίωσης των
περιοχών που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, σε
ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις,
όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων και
του πρασίνου, στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,
στην κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών
(περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία κλπ),
σε παροχή κινήτρων για ολοκληρωμένο εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών, στην
επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων, στην προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της
κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πεζών κλπ.
Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τουριστικά αναπτυσσόμενες με περιθώρια
ανάπτυξης μαζικού τουρισμού το ΕΠΧΣΑΑ προτείνει, μεταξύ άλλων και πέραν των
παραπάνω, τη λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της
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ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους, τη
βελτίωση της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων κλπ.
Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τουριστικά αναπτυσσόμενες με περιθώρια
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού το ΕΠΧΣΑΑ προτείνει, μεταξύ άλλων και πέραν
των παραπάνω, τη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών,
αρχιτεκτονικών, κ.α. σημείων του χώρου με «μοναδικά» χαρακτηριστικά, τη συγκρότηση
τοπικών πολυθεματικών δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας μεταξύ των πόλων και
των πόρων που τα συγκροτούν με περιβαλλοντικά ήπιες παρεμβάσεις στις οδικές
συνδέσεις, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης
της προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου, την αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών
πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού
(αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.α.), τη δημιουργία
δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας
και εκπαίδευσης, τη δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και πιστοποίησης απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού
(Eco−Management and Audit Scheme− EMAS), την προώθηση προγραμμάτων στήριξης
αγροτικών ή και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το
περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας
προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών κ.ά).
Όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές αναφέρεται ότι για την ανάπτυξη του συνόλου των
μεταφορικών υποδομών και υπηρεσιών θα πρέπει ακολουθούνται οι προτεραιότητες του
ΓΠΧΣΑΑ για τις μεταφορές. Επίσης γίνονται και ειδικότερες προτάσεις οι οποίες μεταξύ
άλλων περιλαμβάνουν την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών όλων των σταθμών
διακίνησης επιβατών (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τη δημιουργία
τοπικών δικτύων σύνδεσης τουριστικών προορισμών μέσω της χρήσης υδροπλάνων, την
ανάπτυξη ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών τουριστικών διαδρομών και την προώθηση της
ένταξης του σιδηροδρόμου στη διακίνηση τουριστών – επισκεπτών, τον έλεγχο της
ρύπανσης των υδάτινων πόρων και τη βελτίωση των δικτύων διανομής ύδρευσης για την
περιστολή της σπατάλης, την επιτάχυνση και ενίσχυση της προσπάθειας για ορθολογικό
σχεδιασμό και οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και τον
καθαρισμό και αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στις
περιοχές με προτεραιότητα τουρισμού. Τέλος προτείνεται η θέσπιση κινήτρων για τη
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας υφιστάμενων και νέων κτιρίων φιλοξενίας,
εστίασης και αναψυχής.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 2012 ξεκίνησε μια προσπάθεια για την αναθεώρηση
του ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό. Η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠΧΣΑΑ που διατυπώθηκε από
την ΠΝΑ αφορά σχεδόν αποκλειστικά σε πολεοδομικού τύπου παρεμβάσεις (π.χ. αύξηση
της αρτιότητας, μείωση της έκτασης του νησιού προκειμένου να μπορούν να ανεγερθούν
σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ) και στην κατηγοριοποίηση των νησιών (π.χ. η
Μύκονος μετατρέπεται από τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή σε αναπτυσσόμενη).
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν σημαντικές θετικές συσχετίσεις του υπό μελέτη ΠΕΠ με
το ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισμό. Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της
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Ανταγωνιστικότητας και της Καινοτομίας» είναι προσανατολισμένο στη στήριξη κατά κύριο
λόγο των τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας στηρίζοντας δράσεις όπως ανάπτυξη
ιστοσελίδων και εφαρμογών για ταμπλέτες και κινητά για την προώθηση των καταλυμάτων
και των παρεχόμενων υπηρεσιών, επέκταση της διασύνδεσης των τοπικών ή μεμονωμένων
συστημάτων κρατήσεων με τις μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων, ανάπτυξη και
βελτίωση εφαρμογών δημιουργίας τουριστικών πακέτων για μικρές ξενοδοχειακές
μονάδες, ανάπτυξη και διάχυση εφαρμογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας αξίας του τουρισμού, δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε συνδυασμό με
την εισαγωγή καινοτομιών στη συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση των προϊόντων που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου και στις διεθνείς πρακτικές
κλπ. Όμως, πέραν της ανωτέρω ευθύγραμμης συσχέτισης των δύο προγραμμάτων,
προκύπτουν και άλλες πιο έμμεσες θετικές συσχετίσεις. Για παράδειγμα η επιλεγμένη
επενδυτική προτεραιότητα ΕΠ6.ε «Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των
υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση
μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου», που περιλαμβάνει δράσεις όπως αναπλάσεις,
διαμόρφωση δημόσιων / κοινόχρηστων χώρων, ανακαίνιση κτιρίων, ενίσχυση χώρων
πρασίνου, εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομής κλπ, προωθεί αντίστοιχες δράσεις του
ΕΠΧΣΑΑ αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως
αναπλάσεις κοινόχρηστων και ιδιωτικών χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων και του
πρασίνου, αναβάθμισης υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και
πολιτιστικών υποδομών κλπ. Επίσης οι επενδυτικές προτεραιότητες ΕΠ6.γ «Διατήρηση,
προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» και ΕΠ6.δ
«Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των “πράσινων”
υποδομών» του ΠΕΠ συσχετίζονται θετικά με αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΣΧΑΑ, όπως η
κατασκευή νέων ή η συμπλήρωση / αναβάθμιση υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών, η
λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των
φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου κλπ. Τέλος,
δράσεις που εντάσσονται στο ΘΣ7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των
εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων» και στο ΘΣ9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη
βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών και υδατοδρομίων, την
αναβάθμιση της λειτουργικότητας των λιμένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
αυτούς, την αύξηση της δυναμικότητας των λιμένων και ως εκ τούτου τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, αλλά και την επέκταση και αναβάθμιση υποδομών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών
πρόνοιας βρίσκονται σε θετική συσχέτιση με κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ όπως η βελτίωση
της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων, η αναβάθμιση υποδομών και
υπηρεσιών όλων των σταθμών διακίνησης επιβατών (λιμάνια, αεροδρόμια), η κατασκευή
νέων και η συμπλήρωση / αναβάθμιση υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών (περίθαλψης
και αθλητισμού) κλπ.
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Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
υδατοκαλλιέργειες

Σχεδιασμού

και

Αειφόρου

Ανάπτυξης

για

τις

Το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις
υδατοκαλλιέργειες» εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 31722/4−11−2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2505/Β’/2011).
Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ, οι μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας αναπτύσσονται σε
επιλεγμένες ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες για τη
χωροθέτηση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων (ΠΑΥ). Μέσα στις ΠΑΥ προσδιορίζονται ζώνες,
είτε οργανωμένες με φορέα διαχείρισης (ΠΟΑΥ), είτε με μορφή άτυπων συγκεντρώσεων
(ΠΑΣΜ). Η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση των ΠΟΑΥ πραγματοποιείται σε υποκείμενο
επίπεδο σχεδιασμού (χωροταξικό, πολεοδομικό ή τομεακό). Χωροθέτηση νέων μονάδων
γίνεται σε ΠΟΑΥ και ΠΑΣΜ. Μεμονωμένες χωροθετήσεις είναι δυνατές σύμφωνα με
συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς.
Οι ΠΑΥ του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, οι οποίες μετά από αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών τους (χωροταξικών – περιβαλλοντικών – αναπτυξιακών), και με κριτήριο
και την υφιστάμενη κατάσταση από την άποψη ύπαρξης μονάδων υδατοκαλλιέργειας
(συγκέντρωση μονάδων), κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες Α έως Ε.
Α. Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες που χρήζουν παρεμβάσεων βελτίωσης,
εκσυγχρονισμού των μονάδων και των υποδομών, προστασίας και αναβάθμισης του
περιβάλλοντος. Πρόκειται για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων.
Χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για
την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους με αστικά κέντρα ή
άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές
συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή ανταγωνιστικών
χρήσεων.
Β. Περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των θαλάσσιων
υδατοκαλλιεργειών Πρόκειται για περιοχές στις οποίες, είτε υπάρχει ανάπτυξη της
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, με σχετικά όμως περιορισμένη συγκέντρωση
μονάδων αποσπασματική ανάπτυξη, με συνέπεια να έχουν σημαντικά περιθώρια
περαιτέρω ανάπτυξης.
Γ. Δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων
υδατοκαλλιεργειών Περιοχές με γενικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση μονάδων
υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες. Ειδικότερα, αφορά σε περιοχές
που τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την οργανωμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικών
δραστηριοτήτων, ελλείψει εναλλακτικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και στήριξης των τοπικών
κοινωνιών, εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικά.
Δ. Περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυσικό περιβάλλον στις οποίες
απαιτείται προσαρμογή των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου και του περιβάλλοντος
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Περιοχές κατάλληλες για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες βρίσκονται
μερικώς ή στο σύνολό τους σε ευρύτερες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και
ευαισθησίας (π.χ. περιοχές «προστασίας της φύσης» του Ν.1650/86, περιοχές Δικτύου
NATURA 2000, τοπία Φυσικού Κάλλους και Θαλάσσια Πάρκα) και στις οποίες δεν
αποκλείεται η ίδρυση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με ειδικούς όρους και
δεσμεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών.
Ε. Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε. Πρόκειται για περιοχές με
κατάλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, αλλά με
ιδιαιτερότητες, που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία συγκεντρώσεων και οργανωμένων
ζωνών. Σ’ αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκτασή των
υφιστάμενων μονάδων ενώ η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η μετεγκατάσταση μονάδων
από άλλη ΠΑΥ, κρίνεται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του όρους
του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Στην κατηγορία Ε περιλαμβάνονται: α) δυσπρόσιτες,
παραμεθόριες, νησιωτικές περιοχές, όπου η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών κρίνεται
σκόπιμη για γεωπολιτικούς και αναπτυξιακούς λόγους, β) περιοχές με σημαντική απουσία
άλλων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων ανταγωνιστικών του ίδιου χώρου, για τη
συγκράτηση του πληθυσμού, ή γ) περιοχές με κατάλληλα χαρακτηριστικά, που γειτνιάζουν
με περιοχές ζήτησης (αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές κ.λπ.), διαθέτουν υποδομές
εξυπηρέτησης για την προώθηση των προϊόντων, αλλά, παράλληλα, λόγω είτε της
γειτνίασης με ανταγωνιστικές χρήσεις, είτε της ευαισθησίας του φυσικού περιβάλλοντος,
κρίνεται προτιμότερη η διάσπαρτη παρά η οργανωμένη χωροθέτηση. Πρόκειται ειδικότερα
για τις παρακάτω περιοχές (με εξαίρεση των τμημάτων τους που εμπίπτουν σε άλλες
κατηγορίες περιοχών ή περιπτώσεων της παρούσας ΚΥΑ): Κρήτη, Κυκλάδες, Νήσοι
Δωδεκανήσων, Νήσοι Βορείου Αιγαίου, Ακτές Νομού Αττικής (των νησιών
συμπεριλαμβανομένων), ΒΑ Ακτές Κέρκυρας, ΒΑ Ακτές Κεφαλονιάς.
Περιοχές ΠΑΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Περιοχή
Α.
Α.18
Β.
Β.19
Β.20
Β.21
Β.22

Λέρος - λειψοί

Περιφ. Ενοτ. Αρμοδιότητας
ΠΑΥ

Κύρια
Υδατοκαλλιεργητική
Δραστηριότητα

Περιοχές ιδιαίτερα αναπτυγμένες
Δωδεκανήσου
Ιχθυοκαλλιέργεια
Περιοχές με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης

Λέρος Γλαρονήσια
Κάλυμνος - Ψέριμος
Κάλυμνος - Εμπορειός
Κάμειρος Ρόδου - Χάλκη

Δωδεκανήσου

Ιχθυοκαλλιέργεια

Δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων
υδατοκαλλιεργειών

Γ.
Γ.2

Αγαθονήσι

Ε.

Δωδεκανήσου

Ιχθυοκαλλιέργεια

Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Κατηγορίας Ε

Ε.2
Ε.3

Κυκλάδες
Δωδεκάνησα
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Το ΕΠΧΣΑΑ περιλαμβάνει και μεταβατικές ρυθμίσεις για τις ΠΟΑΥ που είχαν προταθεί στο
πλαίσιο μελετών του ΕΠ «Αλιεία 2000−2006» και των ΠΕΠ 2000−2006. Στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου είχαν προταθεί οι ακόλουθες ΠΟΑΥ.

ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β
ΖΩΝΗ Γ
ΖΩΝΗ Δ
ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β
ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β
ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β
ΖΩΝΗ Γ
ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β

1. ΠΟΑΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Όρμος Χαλί
Ν. Καλαβρός-Όρμος Αμπέλι
Δίαυλος Λέρου – Όρμος Πετρώντα
Όρμος Βαθύ Ψερίμου
2. ΠΟΑΥ ΛΕΡΟΥ
Όρμος Παρθένι και γύρω νησίδες
Όρμος Μοσχάτο Λειψών
3 ΠΟΑΥ Αγαθονησίου
Ν. Νερονήσι
Όρμος Πόρος
4 ΠΟΑΥ Χάλκης
Χάλκης
Ν. Αγ. Θεοδώρου
Ν. Μάκρυς - Στρογγύλης
5 ΠΟΑΥ Σύμης
Όρμος Εμπορειού
Όρμος Αγίου Βασιλείου

Ιχθείς

Ιχθείς

Ιχθείς

Ιχθείς

Ιχθείς

Σκοπός του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και
κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου των
υδατοκαλλιεργειών στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών, με
στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου. Το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες περιλαμβάνει συγκεκριμένα κατευθύνσεις,
για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας
με εξειδίκευση ανά τύπο καλλιέργειας, κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους
χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης
τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά
του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατευθύνσεις για τον υποκείμενο
χωροταξικό σχεδιασμό.
Οι γενικοί στόχοι του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες αφορούν κατά κύριο λόγο στην
προώθηση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την ενίσχυση του τομέα,
στην προώθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση
της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, στην εξασφάλιση αναγκαίου χώρου για την
ανάπτυξη του τομέα, στη διασφάλιση των χωρικών προϋποθέσεων για την αύξηση της
εθνικής παραγωγής, στον εξορθολογισμό της χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών με
ενίσχυση της οργανωμένης λειτουργίας των μονάδων έναντι της σημειακής χωροθέτησης,
στη συνδυασμένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, επαγγελματικής αλιείας και τουρισμού,
στη στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του τομέα, στην απλούστευση
των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των υποδοχέων και μονάδων
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας
και ευζωίας των ζώων και τέλος στην ενθάρρυνση της στροφής της υδατοκαλλιεργητικής
δραστηριότητας προς τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια.
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Το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες θέτει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για τη
χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός και εκτός ΠΑΥ, όπως επίσης και κριτήρια
και συμβατότητες χωροθέτησης μονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας, ενώ επιπλέον
δίνει κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
Η συσχέτιση του υπό μελέτη ΠΕΠ με το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες είναι θετική. Για
τη διαμόρφωση του παρόντος ΠΕΠ λαμβάνεται υπόψη το συγκριτικό πλεονέκτημα της
Περιφέρειας για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, όπως αυτό αποτυπώνεται στο
ΕΠΧΣΑΑ, και θα στηριχθούν παραγωγικές επενδύσεις με έμφαση στην προώθηση της
παραγωγής ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας και στη χρήση μεθόδων παραγωγής με
υψηλό βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος.
Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη
της Αλιείας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2014 το
«Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη
της Αλιείας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020». Με το Πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η διατύπωση
εξειδικευμένης στρατηγικής, καθώς και η προώθηση και εφαρμογή μέτρων, προκειμένου
να καλυφθεί ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της Περιφέρεια για τη Διαχείριση της
Θάλασσας, καθώς και του τομέα της Αλιείας και των κλάδων που τον αποτελούν
(συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων)
στα πλαίσια του νέου Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αλιεία. Το «Πολυετές
Περιφερειακό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη του τομέα της Αλιείας» ως βασικό εργαλείο
ανάπτυξης θα έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται στο πλαίσιο του Πολυετούς Περιφερειακού
Προγράμματος για την Ανάπτυξη του τομέα της Αλιείας είναι η: «Ανάταξη και Αναβάθμιση
του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχοντας ως
γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της Αειφόρου Αλιείας». Το
Πρόγραμμα δομείται σε 5 Άξονες Δράσεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Θαλάσσια Αλιεία
Υδατοκαλλιέργειες
Μεταποίηση - Εμπορεία
Περιβαλλοντικά
Εκπαίδευση - Απασχόληση

Στον Άξονα Δράσης 1, θα αναληφθεί δέσμη παρεμβάσεων στα πλαίσια προσαρμογής της
αλιευτικής προσπάθειας στο επίπεδο των διαθέσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, καθώς και
για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων από τη μείωση αυτή.
Οι Δράσεις του Άξονα 2 σαν στρατηγικό τους στόχο έχουν την αειφόρο ανάπτυξη της
υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, ως βασική
αναπτυξιακή δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια. Προβλέπεται η
περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου στα πλαίσια των διαμορφούμενων συνθηκών
ανταγωνισμού της παγκόσμιας αγοράς αλιευτικών προϊόντων. Θα χρηματοδοτηθούν
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ενέργειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας και της μεταφοράς
τεχνογνωσίας, π.χ. η επιτόπια ανίχνευση και καταγραφή τοξινών με στόχο την βελτίωση της
ποιοτικής ασφάλειας των αλιευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη
του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων
προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου
(οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα).
Στον Άξονα Δράσης 3, θα επιδιωχθεί ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων μεταποίησης και
εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών
δομών, η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η βελτίωση των
συνθηκών δημόσιας υγείας & υγιεινής, η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον, καθώς και η παροχή νέων προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, στον
καταναλωτή. Η χρηματοδότηση επενδύσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία νέων
ή βελτιωμένων προϊόντων, νέων ή βελτιωμένων διαδικασιών, ή νέων ή βελτιωμένων
συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης αποτελούν προτεραιότητα του εν λόγω Άξονα.
Μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες για την εγκατάσταση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και
ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (ISO, HΑCCP, EMAS, OHSAS, CSR).
Με τις δράσεις του Άξονα 4 θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που αφορούν την
περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία, σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, σε ότι αφορά τη βιώσιμης εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων και την
εξάλειψη των απορρίψεων.
Τα μέτρα του Άξονα 5 προσβλέπουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, επιχειρηματικών
δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας στους κλάδους του τομέα της Αλιείας,
προκειμένου να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητα
των κλάδων αυτών στην Περιφέρεια. Θα στηριχθούν επενδύσεις υψηλού επιπέδου
γνώσεων που ως υπόβαθρο τους έχουν την εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών που
είναι το αποτέλεσμα εφαρμοσμένης έρευνας. Στα μέτρα του Άξονα 5 περιλαμβάνεται η
χρηματοδότηση:
•

•

•

•

προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε
θέματα σχετικά με τη διάδοση πληροφοριών, τη δικτύωση, την προαγωγή της
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών με τις άλλες περιφερειακές, εθνικές και
κοινοτικές αρχές.
ενεργειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικού, επιστημονικού, νομικού ή
οικονομικού χαρακτήρα σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, μονάδες υδατοκαλλιέργειας,
επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, προκειμένου να
δημιουργηθούν αλιευτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέες θέσεις
εργασίας.
προγραμμάτων παροχής επιμόρφωσης, (επανα)κατάρτισης ή με μέτρα
ενεργοποίησης προοριζόμενα για κάθε νέο που βρίσκεται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
ενεργειών μετεκπαίδευσης για τη ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
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Όπως προκύπτει από την ανωτέρω συνοπτική περιγραφή του «Πολυετούς Περιφερειακού
Προγράμματος για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας Νοτίου
Αιγαίου 2014-2020», το Πρόγραμμα παρουσιάζει θετική συσχέτιση κυρίως με το ΘΣ3 του
υπό μελέτη ΠΕΠ (και συγκεκριμένα μέσω δράσεων αυτού όπως η ενίσχυση της ίδρυσης
νέων καινοτόμων μεταποιητικών επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της
Περιφέρειας ή η ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας στις οποίες
περιλαμβάνεται και ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών).
Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013 – 2018
H «Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013 – 2018» που προτείνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου συμπυκνώνεται στο εξής: “Ολοκληρωμένο και βιώσιμο εθνικό λιμενικό σύστημα για
την οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή με παροχή υψηλής ποιότητας λιμενικών
υπηρεσιών, συμμετοχή των λιμένων στα διεθνή δίκτυα εφοδιασμού και μεταφορών και
έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση”
Η στρατηγική διαρθρώνεται σε δύο άξονες στρατηγικής:
ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.

Διαρθρωτική μεταρρύθμιση του υφιστάμενου λιμενικού
συστήματος και του εσωτερικού δικτύου θαλάσσιων
μεταφορών – Εξυπηρέτηση της νησιωτικότητας

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων και αναβάθμιση
του ρόλου τους στο διεθνές σύστημα θαλάσσιων μεταφορών
επιβατών και εμπορευμάτων

Ο Άξονας Στρατηγικής 1 αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή στη ρύθμιση και τον
εκσυγχρονισμό της διοίκησης και λειτουργίας του λιμενικού συστήματος της χώρας και του
εσωτερικού δικτύου θαλάσσιων μεταφορών. Σε αυτό το περιβάλλον οι προκλήσεις που
παρουσιάζονται είναι άμεσες και καθημερινές και επηρεάζουν την ζωή και το μέλλον
μεγάλου τμήματος της ελληνικής επικράτειας και σημαντικού αριθμού ελλήνων πολιτών
που ζουν στα ελληνικά νησιά. Επί πλέον, η σημασία της ουσιαστικής ενίσχυσης του
«εσωτερικού μετώπου» είναι προφανής για λόγους εθνικής υπόστασης και εδαφικής
ακεραιότητας. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική επιβίωση του ελληνικού νησιωτικού
χώρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εύρυθμη και επαρκή λειτουργία του
εσωτερικού δικτύου θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.
Ο Άξονας Στρατηγικής 2 είναι η «εξωστρέφεια» της Εθνικής Στρατηγικής που αφορά στην
αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσεως της Ελλάδας, και ειδικότερα των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των ελληνικών λιμένων για να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στο διεθνές
σύστημα θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα το τμήμα του
που εξυπηρετεί την εφοδιαστική αλυσίδα των Βαλκανίων και των παρευξείνιων χωρών. Η
Ελλάδα ήδη αποτελεί την «πύλη εισόδου» προς τις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και η
λειτουργία αυτή πρέπει να ενισχυθεί και με την ανάπτυξη δικτύων συνδυασμένων
μεταφορών που θα συνδέουν τους θαλάσσιους διαδρόμους της Ανατολικής Μεσογείου με
τα χερσαία δίκτυα μεταφορών των Βαλκανίων και κατ΄ επέκταση της Ανατολικής Ευρώπης.
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Κάθε Άξονας Στρατηγικής εξειδικεύεται σε Στρατηγικούς Στόχους. Οι Στρατηγικοί Στόχοι που
προτείνονται για την Εθνική Στρατηγική για τα λιμάνια είναι:
Στρατηγικός Στόχος 1.1 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου
οργάνωσης, διοίκησης και εποπτείας της λειτουργίας του
Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος
Στρατηγικός Στόχος 1.2 Αναβάθμιση του ρόλου των λιμένων για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών και την
ενίσχυση των τοπικών οικονομιών
Στρατηγικός Στόχος 2.1 Μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ελληνικών λιμένων στο
διεθνές σύστημα θαλάσσιου τουρισμού (κρουαζιέρα, τουριστικοί
λιμένες, μαρίνες)
Στρατηγικός Στόχος 2.2 Αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδος στο διεθνές διαμετακομιστικό
εμπόριο που διακινείται μέσω θαλάσσης
Τα Επίπεδα Παρέμβασης που αποτυπώνονται στην Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνουν:
•
Ρύθμιση
•
Διακυβέρνηση
•
Βελτίωση των υποδομών των λιμένων
•
Επιχειρησιακή λιμενική λειτουργία
•
Εκσυγχρονισμός του συστήματος εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών
•
Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη των ελληνικών
λιμένων
Η Στρατηγική επισημαίνει ότι προκειμένου οι λιμένες να επιτελέσουν τον ρόλο που έχει
σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και με δεδομένες τις ελλείψεις σε λιμενικές
υποδομές που ήδη έχουν διαπιστωθεί, αλλά και τις περιορισμένες δυνατότητες
χρηματοδότησης, απαιτείται ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος προγραμματισμός έργων:
εξωτερικά – εσωτερικά λιμενικά έργα, επιβατικοί σταθμοί, έργα επιδομής, έργα για την
ενίσχυση της ασφάλειας, έργα σύνδεσης με άλλα χερσαία δίκτυα μεταφορών.
Σε σχέση με τα έργα βελτίωσης των υποδομών των λιμένων ο προγραμματισμός λαμβάνει
υπόψη του:
• τις προτεραιότητες και τους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής σχετικά με την
«ταυτότητα» που επιδιώκει να αναπτύξει κάθε λιμένας και τη στοχευμένη αξιοποίησή
του
• την ωριμότητα των υφιστάμενων μελετών, των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών
και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τον χρόνο
υλοποίησης λιμενικών έργων
• την ιεράρχηση των παρεμβάσεων με βάση τις δυνατότητες χρηματοδότησης (εθνικές,
ευρωπαϊκές, άλλες) ολοκληρώνοντας τα απαιτούμενα έργα σε σημαντικά
• λιμάνια της χώρας επί του κεντρικού δικτύου των Δ.Δ.Μ. (Πάτρα, Ηγουμενίτσα,
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) και στη συνέχεια στα λιμάνια του εκτεταμένου δικτύου που
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διασυνδέονται με άλλες υποδομές μεταφορών, στοχεύοντας στην πολυτροπικότητα των
μέσων
• το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (κυρίως παραχωρήσεων) που βρίσκεται σε εξέλιξη
• τη νέα διοικητική οργάνωση του λιμενικού συστήματος
• το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις κ.α..
Η μεθοδολογία για την διαπίστωση και ιεράρχηση των αναγκών για την επιλογή λιμένων
για τους οποίους είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι υποδομές, ώστε να επιτελούν τον
ρόλο τους βασίζεται σε πολυκριτηριακή ανάλυση αντίστοιχη με εκείνη που είχε γίνει και
στο παρελθόν στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ. Τα νέα κριτήρια που θεσπίζονται
είναι προσαρμοσμένα στους στόχους της παρούσας πρότασης Εθνικής Στρατηγικής
Λιμένων, και είναι τα ακόλουθα:
Κριτήριο 1: Λιμένας ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
Με το κριτήριο αυτό εξυπηρετείται ο στόχος της συνδέσεως των Περιφερειών της χώρας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η διατροπικότητα των μεταφορών (συνδυασμένες
μεταφορές), με απώτερο στόχο την κινητικότητα προσώπων και την μεταφορά αγαθών.
Εξετάζεται εάν ο λιμένας εντάσσεται στο κεντρικό δίκτυο (core network) ή στο εκτεταμένο
δίκτυο (comprehensive network) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, όπως αυτά έχουν
καθοριστεί για την περίοδο 2014 – 2050 στην Απόφαση 661/2010/ΕΕ (Οδηγίες για την
ανάπτυξη του Δ.Δ.Μ.) και στο COM(2011) 650/19.10.2011 Σχέδιο Κανονισμού αναφορικά
με τις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Δ.Δ.Μ. Επιπλέον, εξετάζεται εάν ο λιμένας εντάσσεται
σε κάποιον Διάδρομο του κεντρικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι το κεντρικό δίκτυο έχει
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2030 και το εκτεταμένο δίκτυο που θα τροφοδοτεί
το κεντρικό δίκτυο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2050. Το εκτεταμένο δίκτυο
θα καλύπτει ολόκληρη την Ε.Ε. και θα εξασφαλίσει προσβασιμότητα σε όλες τις
περιφέρειες. Ενώ στο κεντρικό δίκτυο προτεραιότητα θα έχουν οι σημαντικότερες ζεύξεις
και κόμβοι του Δ.Δ.Μ. που θα έχουν τεθεί σε λειτουργία έως το 2030.
Κριτήριο 2: Λιμένας που εξυπηρετεί τη διατροπικότητα των μεταφορών (συνδυασμένες
μεταφορές) καθώς αποτελεί κόμβο σε οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο ή γειτνιάζει με
διεθνές αεροδρόμιο
Στο κριτήριο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα διασύνδεσης των λιμένων με την Ευρωπαϊκή
Ένωση μέσω σιδηροδρομικών γραμμών και οδικών αρτηριών, καθώς και η διατροπικότητα
των μεταφορών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της
προσπελασιμότητας ατόμων και αγαθών με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
αειφορία του συστήματος μεταφορών, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
παραγωγικότητας των μεταφορικών συστημάτων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης, με έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους
μετακινήσεων, στη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, στην αύξηση του επιπέδου
εξυπηρέτησης και της συνολικής προστιθέμενης αξίας του συστήματος. Επιπλέον,
ενισχύεται η ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον, με χαμηλές
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Κριτήριο 3: Λιμένας ενταγμένος στις Θαλάσσιες Λεωφόρους (Motorways of the Sea)
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Με το κριτήριο αυτό δίδεται έμφαση στις κατευθυντήριες γραμμές της Λευκής Βίβλου, για
την δημιουργία «Θαλασσίων Λεωφόρων»26 με σκοπό την εκτροπή μέρους της
εμπορευματικής κινήσεως από το οδικό δίκτυο προς τις θαλάσσιες μεταφορές, με άμεσα
περιβαλλοντικά οφέλη.
Κριτήριο 4: Λιμένας που εξυπηρετεί την Εθνική Συνοχή με έμφαση στην Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας της νησιωτικής χώρας
Με το κριτήριο αυτό εξετάζεται η συμπληρωματικότητα λιμένων στα πλαίσια του Εθνικού
Λιμενικού Συστήματος προκειμένου να βελτιωθεί η ακτοπλοΐα και οι θαλάσσιες μεταφορές
γενικότερα μεταξύ των νησιών, αλλά και μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας,
εξυπηρετώντας την τροφοδοσία τους, τη μετακίνηση των μονίμων κατοίκων και την
εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού τουριστών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η άμβλυνση
των γεωγραφικών μειονεκτημάτων των νησιωτικών περιοχών, η μείωση της απομονώσεως
πολλών μικρών ή/και μεγάλων νήσων της Ελλάδας με σκοπό τη διάχυση της ανάπτυξης στο
σύνολο του εθνικού χώρου, ενώ παράλληλα μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης του επιπέδου
προσβασιμότητας ενισχύεται η ελκυστικότητα της χώρας και η αναβάθμιση της συνολικής
ανταγωνιστικότητας.
Κριτήριο 5: Λιμένας που διαθέτει Ωριμότητα Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων
Στο κριτήριο εξετάζεται εάν οι λιμένες διαθέτουν ήδη Προγραμματικά Σχέδια, Στρατηγικά
Σχέδια ή Μελέτες Σκοπιμότητας, ή τεχνικές μελέτες έργων, σε επίπεδο ανώτερο εκείνου
των προκαταρκτικών μελετών ή είναι έτοιμοι να αναθέσουν, σύμφωνα με τις διοικήσεις
τους, στα πλαίσια της εκάστοτε προγραμματικής περιόδου, τις αντίστοιχες μελέτες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ωριμότητα των σχετικών αδειοδοτήσεων διασφαλίζοντας
την έντεχνη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των έργων ή των μελετών και την αποφυγή
απώλειας -κυρίως- Κοινοτικών πόρων. Ειδικότερα όσον αφορά στα έργα που εντάσσονται
στο κεντρικό δίκτυο των Δ.Δ.Μ. προκειμένου να είναι επιλέξιμα για Κοινοτική
χρηματοδότηση για τις μεταφορές την περίοδο 2014-2020 πρέπει να είναι ώριμα για
υλοποίηση κατά την περίοδο αυτή, ενώ παράλληλα καθιερώνεται μια νέα αυστηρή νομική
απαίτηση ότι τα κράτη μέλη που θα λάβουν χρηματοδότηση, θα έχουν τη νομική
υποχρέωση να περατώσουν τα έργα αυτά έως το 2030, προθεσμία ολοκλήρωσης του
κεντρικού δικτύου.
Κριτήριο 6: Λιμένας για τον οποίο απαιτείται Ολοκλήρωση Έργων ενταγμένων σε
προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους
Στο κριτήριο εξετάζεται η απαίτηση περαιτέρω χρηματοδότησης εργασιών σε λιμένες που
είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους και είναι ημιτελείς, καθώς
μόνο με την άρτια ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την διασφάλιση της
λειτουργικότητάς τους δικαιολογείται η ένταξή τους στα έργα μίας προγραμματικής
περιόδου και επιτυγχάνεται η εισροή των αντίστοιχων οικονομικών πόρων από την Ε.Ε.,
ενώ παράλληλα έργα καθίστανται ανταποδοτικά για τον φορολογούμενο Ευρωπαίο Πολίτη.
Σε αντίθετη περίπτωση και ιδιαίτερα για έργα για τα οποία έχει ήδη δοθεί Κοινοτική
χρηματοδότηση απαιτείται η έντοκη επιστροφή του συνόλου της χρηματοδότησης στην Ε.Ε.
Τέλος, τα ολοκληρωμένα από λειτουργική άποψη έργα επιτελούν τον σκοπό υλοποίησής
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τους και συμβάλλουν στην ασφάλεια των μεταφορών και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας.
Κριτήριο 7: Λιμένας για τον οποίον είναι απαραίτητη η υλοποίηση έργων αναβάθμισης
της ασφάλειας με εφαρμογή η ISPS Code, Οδηγίας 65/2005/Ε.Κ. και Οδηγίας
65/2010/Ε.Ε.
Στο κριτήριο εξετάζεται εάν οι λιμένες έχουν υλοποιήσει ή σκοπεύουν να υλοποιήσουν
έργα αναβάθμισης της ασφάλειας με εφαρμογή του Διεθνή Κωδικού Ασφαλείας Πλοίων και
Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), της Οδηγίας 65/2005/Ε.Κ. και της Οδηγίας
65/2010/Ε.Ε. προκειμένου να επιτυγχάνεται η υλοποίηση υψηλής ποιότητας,
αποτελεσματικών υποδομών και να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά επιβατών και
εμπορευμάτων. Επιπλέον, εξετάζεται εάν εφαρμόζουν τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας e-Maritime υπηρεσίες
και έχουν υιοθετήσει τις απαραίτητες διοικητικές και τελωνειακές διαδικασίες για την
διευκόλυνση της διακίνησης φορτίων στους λιμένες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας και συστημάτων επικοινωνιών λιμένος και
πλοίων.
Κριτήριο 8: Λιμένας για τον οποίον είναι απαραίτητη η εφαρμογή των διεθνών
κανονισμών για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Στο κριτήριο εξετάζεται εάν οι λιμένες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους διεθνείς
κανονισμούς για την Προστασία του Περιβάλλοντος και εφόσον απαιτείται εάν διαθέτουν
τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να διασφαλίσουν την περιβαλλοντική κατάσταση των
πλοίων εντός των λιμένων ιδίως τις εγκαταστάσεις υποδοχής λυμάτων πλοίων και
κατάλοιπων φορτίων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/59/EΚ. Επιπλέον, εξετάζεται ο
αντίκτυπος στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις ενδεχόμενων φυσικών και
ανθρωπογενών καταστροφών στις υποδομές, ενώ είναι σημαντικό για την αποφυγή
πιθανών επιπτώσεων στο κόστος και τον χρόνο υλοποίησης, τόσο σε στρατηγικό όσο και
λεπτομερή σχεδιασμό των έργων λιμένων να ενσωματώνονται πλήρως οι απαιτήσεις
Natura 2000.
Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του παρόντος ΕΠ με την
Εθνική Στρατηγική Λιμένων 2013 – 2018 ως προς τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 7.α και
7.β:
ΕΠ7.α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
ΕΠ7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα κριτήρια τα οποία τίθενται στη Στρατηγική για την
ιεράρχηση αναγκών των Λιμένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και κατά την ένταξη
των σχετικών έργων στο ΕΠ.
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Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) εγκρίθηκε με την ΚΥΑ
50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο σύνολο της χώρας και υποδεικνύει τα κατάλληλα
μέτρα που προωθούν συνδυασμένα:
•
•

•

•
•

•
•

Την πρόληψη ή και τη μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων
Την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή
οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών
πρώτων υλών ή προϊόντων.
Την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων με τον καθορισμό τεχνικών
προδιαγραφών για την εκπόνηση των μελετών οργάνωσης και λειτουργίας των
συστημάτων συλλογής και μεταφοράς και των εγκαταστάσεων προσωρινής
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και αξιοποίησης.
Τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας.
Την περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που δεν
υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης και των υπολειμμάτων της επεξεργασίας των
αποβλήτων, με στόχο την αειφορία.
Την ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης
των αποβλήτων.
Τη δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, λαμβάνοντας
υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό
κόστος, καθώς και τις γεωγραφικές συνθήκες ή την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων
για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων.

Για λόγους εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, η ΚΥΑ
50910/2727/2003 τροποποιήθηκε από το Νόμο 4042/2012 «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής». Με το Ν. 4042/2012 προβλέπεται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων που καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές και τους στόχους για τη
διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη
διαχείρισή τους και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα. Για ορισμένα ρεύματα αποβλήτων,
των οποίων η διαχείριση, λόγω της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασής τους, των
εξειδικευμένων εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους, χρήζουν
ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης, μπορεί να καταρτίζονται ειδικά σχέδια διαχείρισης,
τα οποία εμπεριέχονται στο ΕΣΔΑ και ρυθμίζουν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, την
ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.
Σήμερα είναι σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η Αναθεώρηση του Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4042/12.
Ο Ν.4042/2012 προβλέπει ότι για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
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διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια,
προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις
κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και υποδεικνύει τα
κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την
επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση
ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.
Τα εν ισχύ Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που εξειδικεύουν τις
γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στον υφιστάμενο ΕΣΔΑ έχουν εκπονηθεί βάσει της
ΚΥΑ 50910/2727/2003. Ο αρχικός ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε το
2002 και ουσιαστικά αφορούσε τη συνένωση των Νομαρχιακών Σχεδιασμών Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Το 2005 εκπονήθηκε η
μελέτη για την αναθεώρησή του προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», επικεντρώνοντας στην
εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την ανάκτηση
και ανακύκλωση των αστικών και λοιπών κατηγοριών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
Επιπλέον στο σχέδιο εντάσσονται όσα έργα είχαν κατασκευαστεί ή βρίσκονταν σε
προχωρημένο στάδιο ωριμότητας. Η αναθεώρηση του σχεδίου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
8214 /24-4-2008 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Στοιχεία για τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα διαχείρισης ΑΣΑ δίδονται στην
παράγραφο 6.1.10.
Στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν προωθούνται δράσεις για την περιβαλλοντικά
ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς οι προϋπολογισμοί τέτοιων δράσεων δε
συνάδουν με τα μεγέθη του υπό μελέτη ΠΕΠ, οπότε και παρόμοιες δράσεις θα πρέπει να
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής. Ως εκ τούτου το υπό μελέτη ΠΕΠ δεν
παρουσιάζει συσχέτιση με τους στόχους και τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ.
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4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος
4.1.1 Αναπτυξιακό Όραμα και Στρατηγική Στοχοθεσία
Στην §3.4 της παρούσας μελέτης γίνεται ιδιαίτερα αναλυτική αναφορά στο αναπτυξιακό
όραμα και το γενικό στρατηγικό στόχο του υπό μελέτη Προγράμματος, καθώς και την
εφαρμοζόμενη βασική στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Με δεδομένα λοιπόν την υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της ΠΝΑ, τις
επιτυχίες, τις αστοχίες και τα διδάγματα από την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων
της ΠΝΑ κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και τις απόψεις και προτάσεις
που εκφράστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα
με κεντρικό στόχο να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού
εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης,
διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της ΠΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020
διαρθρώνεται σε 5 βασικούς Στρατηγικούς Στόχους (άξονες προτεραιότητας), οι οποίοι
συνδέονται με 10 επιμέρους Θεματικούς Στόχους. Οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι Θεματικοί
Στόχοι, καθώς και η μεταξύ τους συνάφεια δίνονται ακολούθως (βλ. και Σχήμα 2.2.2-1).
Στρατηγικός Στόχος 1: Έξυπνη,
Ανταγωνιστική,
Οικονομία.

Διαφοροποιημένη

Περιφερειακή

Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»
ΘΣ 2: «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους»
ΘΣ 3: «Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)»
Στρατηγικός Στόχος 2: Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με την Αξιοποίηση Συγχρόνων
Μεθόδων Διαχείρισης των Πόρων.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 4: «Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς»
ΘΣ 5: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και
διαχείρισης κινδύνων»
ΘΣ 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων»
Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σε όρους χωρικούς αλλά και
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κοινωνικοοικονομικούς με τη Διάχυση της Ανάπτυξης και την Άρση
της Απομόνωσης.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων (Key network infrastructures)»
ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
ειδικότερα με την προτεραιότητα που αφορά στις υποδομές υγείας και πρόνοιας»
ΘΣ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου
μάθηση»
Στρατηγικός Στόχος 4: Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης και Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τον κάτωθι Θεματικό Στόχο:
ΘΣ 8: «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού»
ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»
Στρατηγικός Στόχος 5: Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής.
Ο εν λόγω Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με τους κάτωθι Θεματικούς Στόχους:
ΘΣ 6: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των
πόρων»
ΘΣ 7: «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων»
ΘΣ 9: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης»
ΘΣ 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση»

4.1.2 Πυλώνες χρηματοδότησης
Το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτηθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από
τρεις πυλώνες χρηματοδότησης και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αλλά και
αμιγώς εθνικούς πόρους, και έχει ως στόχο αφενός να καλύψει τις ανάγκες της
Περιφέρειας, αφετέρου να συμβάλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων,
συμπληρωματικά με τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εταιρικού Συμφώνου για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.
Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί η αναφορά στο υπό μελέτη ΠΕΠ ότι οι άξονες
προτεραιότητας του Προγράμματος καλύπτουν μέρος των βασικών αναπτυξιακών
κατευθύνσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-
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2020. Για την υλοποίηση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής απαιτείται, πέραν των
πόρων του ΠΕΠ, να διασφαλιστούν και οι ακόλουθες πρόσθετες χρηματοδοτήσεις:
1.

2.

3.

4.

5.

Από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη, για την υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων α) διαχείρισης
λυμάτων οικισμών γ’ προτεραιότητας και β) διαχείρισης στερεών αποβλήτων
σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ, που λόγω υψηλού προϋπολογισμού δεν είναι εφικτό να
χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
Από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση
δράσεων που εντάσσονται στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και αφορούν κατά κύριο λόγο τον αγροδιατροφικό τομέα και την
πρώτη μεταποίηση τροφίμων.
Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για τη χρηματοδότηση δράσεων
που εντάσσονται στη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και αφορούν την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες.
Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού που απαιτείται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης και τις χωρικές
παρεμβάσεις.
Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΠ Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, για τη χρηματοδότηση έργων του
Διευρωπαϊκού Λιμενικού Δικτύου Μεταφορών που λόγω υψηλού προϋπολογισμού
δεν είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

4.1.3 Ανάλυση Προτεραιοτήτων Χρηματοδότησης – Σύνδεση με Θεματικούς
Στόχους
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
επιχειρείται η επικέντρωση της αναπτυξιακής προσπάθειας σε βασικές για την Περιφέρεια
προτεραιότητες στις οποίες θα κατευθυνθούν οι χρηματοδοτήσεις:
1.

2.

3.

4.

Δημιουργία μιας έξυπνης ανταγωνιστικής διαφοροποιημένης περιφερειακής
οικονομίας με την ενσωμάτωση καινοτομιών. Στο πλαίσιο αυτής της
προτεραιότητας θα επιδιωχθεί η ανασυγκρότηση του παραγωγικού και
επιχειρηματικού ιστού, με ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και ολοκλήρωση της
αλυσίδα αξίας σε βασικούς τομείς, ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των κλάδων
της οικονομίας καθώς και ανάπτυξη της ποιοτικής επιχειρηματικότητας σε κλάδους
με σημαντικές προοπτικές εξωστρέφειας.
Εδραίωση της αειφορικής ανάπτυξης με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων
διαχείρισης των πόρων. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προστασία και ανάδειξη των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας και η μετάβαση σε μία οικονομία
φιλική στο περιβάλλον με επάρκεια πόρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτής της
προτεραιότητας θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση και συμπλήρωση των μεταφορικών
υποδομών καθώς και των υποδομών υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας.
Ενεργός υποστήριξη της απασχόλησης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
Βασική επιδίωξη αποτελεί η αναβάθμιση της γνώσης, των δεξιοτήτων, της
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5.

αξιοποίησης και της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
καθώς και η ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με την
εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης.
Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής με τη διάχυση της ανάπτυξης και την άρση
της απομόνωσης. Βασική επιδίωξη αποτελεί η συμπλήρωση και ο εκσυγχρονισμός
των μεταφορικών και κοινωνικών υποδομών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
ιδιαίτερων χωρικών γεωγραφικών, γεωφυσικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών
των μικρών νησιών της Περιφέρειας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και της περιφερειακής συνοχής.

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της Περιφέρειας και
αξιοποιούν τις δυνατότητες με αποτέλεσμα να καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες ενώ
βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις κατευθύνσεις του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου
2014-2020 και του εθνικού σχεδιασμού όπως αποτυπώνεται στο Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης. Οι άξονες στηρίζονται σε μια λειτουργική σύνθεση των θεματικών στόχων της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 όπως αυτοί έχουν εξειδικευθεί σε περιφερειακό επίπεδο.
Η εστίαση των χρηματοδοτήσεων στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας σε
περιορισμένο και σωστά ιεραρχημένο σύνολο κλάδων επιτρέπει την εκμετάλλευση
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων
που χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και εξωστρέφεια.
Ειδικότερα, ο πλέον εδραιωμένος κλάδος της Περιφέρειας, ο τουρισμός, συγκεντρώνει
δυναμικές εστίες επιχειρηματικότητας, ενώ διαθέτει ακόμα περιθώρια για τη αξιοποίηση
νέων επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορους κρίκους της αλυσίδας αξίας καθώς και σε
διασυνδεδεμένους κλάδους.
Οι αναδυόμενοι κλάδοι της αγροδιατροφής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
μπορούν να υποδεχθούν σημαντικές επενδύσεις και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.
Η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη, σε συνάρτηση με
αυτή και τον τουρισμό βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει νέο
δυναμικό αναπτυξιακό πόλο με σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης.
Οι κλάδοι αυτοί στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης με την αξιοποίηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και την εισαγωγή καινοτομιών δύνανται να ενισχύσουν την
ανταγωνιστική τους θέση σε διεθνές επίπεδο και να αποτελέσουν την βάση
ανασυγκρότησης της περιφερειακής οικονομίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Τέλος, με δεδομένο τον περιορισμό των χρηματοδοτήσεων επιχειρείται μια στοχευμένη
αντιμετώπιση των βασικών συνεπειών που προκύπτουν από τον κατακερματισμό του
χώρου και τη νησιωτικότητα με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη βασικών αναγκών σε
κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες καθώς και στην αναβάθμιση των μεταφορικών
υποδομών.
Αναλυτικά, για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος και της στρατηγικής στοχοθεσίας
της ΠΝΑ για την ΠΠ 2014-2020 επιλέγονται οι ακόλουθες πέντε χρηματοδοτικές
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προτεραιότητες, οι οποίες αντιστοιχούνται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους της ΠΝΑ
για τη νέα ΠΠ 2014-2020.
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της Καινοτομίας
•

ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

•

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους

•

ΘΣ 3: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)

Η στρατηγική αυτή προτεραιότητα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της οικονομίας μέσα από
την διάχυση καινοτομιών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, στον παραγωγικό ιστό της
Περιφέρειας.
Αν και περιορισμένη η αξιοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας και η καινοτομία στο
σημερινό παραγωγικό και οικονομικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας, εν τούτοις η αξιοποίηση
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η συνεργασία του με άλλα ερευνητικά ιδρύματα δίνουν τη
δυνατότητα ανάπτυξης ή / και χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτομίας σε τομείς, όπως διαχείριση απορριμμάτων, παραγωγή ενέργειας, αξιοποίηση
του περιορισμένου υδατικού δυναμικού κλπ. Παράλληλα η παρουσία πυρήνα δυναμικών
τουριστικών επιχειρήσεων δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις χρήσης ή / και
ανάπτυξης νέων προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας με προσανατολισμό την
ενίσχυση της ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα με την αξιοποίηση των
φυσικών ιστορικών / πολιτιστικών πόρων της.
Επίσης παρά το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και χρήσης προϊόντων ΤΠΕ στην Περιφέρεια,
υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές προώθησής τους στις επιχειρήσεις και στη δημόσια
διοίκηση, με δεδομένη την ελκυστικότητά τους, λόγω των νέων δυνατοτήτων που
προσφέρει η διαδικτυακή κεντρική διάθεση υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυο,
εξυπηρετητές, εφαρμογές και υπηρεσίες) μέσω των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους
(cloud computimg).. Για την εξειδίκευση αυτών των δυνατοτήτων και την αποτελεσματική
εφαρμογή τους, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και φορέων
εκπροσώπησης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για δημιουργία και ανάπτυξη κόμβου
ΤΠΕ με στόχο την ευρεία χρήση των ψηφιακών υποδομών για διοικητικές, κοινωνικές και
επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Ειδικότερα με βάση το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου και σε συνεργασία του με άλλους εξειδικευμένους φορείς δίνεται η δυνατότητα
παροχής ευρείας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολίτες και εργαζομένους σε επιχειρήσεις
και υπηρεσίες στη χρήση ΤΠΕ.
Ο εξωστρεφής χαρακτήρας της επιχειρηματικής βάσης (παρά το μικρό και μεσαίο μέγεθος
των επιχειρήσεων), εξασφαλίζει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης και εφαρμογής, σε σχετικά
ευρεία κλίμακα, καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής και επιχειρηματικών λειτουργιών, με
την κατάλληλη υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανισμούς. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής
είναι ο τουρισμός, με δεδομένο ότι
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•

•

η θέση της Περιφέρειας ανάμεσα σε αναδυόμενες τουριστικά αγορές δύναται να
δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες οικονομικών συνεργασιών και συμπράξεων σε
πολλούς τομείς και
τουλάχιστον τρία νησιά της Περιφέρειας βρίσκονται στους 10 πρώτους παγκόσμιους
τουριστικούς προορισμούς, προσδίδοντας ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης, υπάρχουν δυνατότητες στενότερης διασύνδεσης της γεωργίας και της
κτηνοτροφίας με την μεταποίηση και τον τουρισμό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
σημαντικές θετικές, εξωτερικές οικονομίες και σημαντικές οικονομίες κλίμακας στον
αγροτικό τομέα και στην μεταποίηση και άρα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής διαφοροποιημένης περιφερειακής οικονομίας, έχει ως
πλαίσιο αναφοράς την στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και στοχεύει στην
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών
προσανατολισμένων στους δυναμικούς κλάδους της Περιφέρειας. Η εστίαση των
ενισχύσεων σε οικονομικές δραστηριότητες που διαθέτουν ήδη ισχυρά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα ή/και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί προϋπόθεση για την
επίτευξη του στόχου. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα
για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία με παράλληλη στροφή στην εξωστρέφεια. Η
οριζόντια αξιοποίηση των ΤΠΕ στις παραγωγικές δραστηριότητες, στην εκπαίδευση, στον
πολιτισμό και στη διακυβέρνηση θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής
οικονομίας θα βελτιώσει τις συνθήκες αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων και θα άρει
ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις της πολυδιάσπασης του χώρου στο ΝΑ Αιγαίο.
Ειδικότερα στον τουρισμό οι κεντρικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις αφορούν στη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, στη συμπλήρωση και διεύρυνση της αλυσίδας
αξίας καθώς και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό η
εμβάθυνση των συνεργειών με τους τομείς του πολιτισμού και του περιβάλλοντος θα
ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης δικτύων εναλλακτικού τουρισμού και θα αμβλύνει την
εποχικότητα του τομέα.
Στον αγροδιατροφικό τομέα οι κεντρικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις αφορούν στη
διαφοροποίηση του αγροτικού προϊόντος μέσα από την βελτίωση των χαρακτηριστικών,
της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας καθώς και στη διεύρυνση της τυποποίησης και
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τροφίμων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη,
διατήρηση και αξιοποίηση των ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και προϊόντων ως
παράγοντα διαφοροποίησης του αγροτικού προϊόντος και ενίσχυσης της τοπικής
ταυτότητας η οποία είναι σημαντική και για τον τουρισμό. Στην υδατοκαλλιέργεια θα
στηριχθούν παραγωγικές επενδύσεις με έμφαση στην προώθηση της παραγωγής ειδών με
καλές προοπτικές εμπορίας και στη χρήση μεθόδων παραγωγής με υψηλό βαθμό
προστασίας του περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι παρεμβάσεις θα εστιαστούν στα εξής:
Ενίσχυση εστιασμένων ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας.
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Χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στην οικονομική
και παραγωγική δραστηριότητα της Περιφέρειας.
Συνεργατική χρήση των δημοσίων επενδύσεων και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων
για την ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
με υψηλή προστιθέμενη αξία σε επιλεγμένους κλάδους της περιφερειακής
οικονομίας.
Προώθηση της ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών.
Προσέλκυση και συγκράτηση ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια.
Ευρεία χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και
ανάπτυξη νέων εφαρμογών ΤΠΕ για αξιοποίησή τους στην προβολή του τουρισμού
και του πολιτισμού.
Δημιουργία παραγωγικών, εμπορικών και λειτουργικών διασυνδέσεων του
πρωτογενή και μεταποιητικού τομέα με τις τουριστικές επιχειρήσεις και την
τουριστική δραστηριότητα.
Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον πρωτογενή και
μεταποιητικό τομέα.
Προσανατολισμός των γεωργικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων στις αγορές του
εξωτερικού.
Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος / brand name και επιμήκυνση τουριστικής
περιόδου.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων
•
•
•

ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς
ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων
ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων

Η εδραίωση της αειφορικής ανάπτυξης θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση σύγχρονων
μεθόδων διαχείρισης των πόρων, την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης και πρόληψης
των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και των
υποδομών, καθώς και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Επίσης,
θα ενισχυθεί η αξιοποίηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών για τον περιορισμό των
επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων πάνω στη φύση η οποία αποτελεί το βασικό
περιουσιακό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων θα εφαρμοστεί ο
ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας με την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων έργων και την μέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των απορριμμάτων.
Επίσης σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων και για την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού
κεκτημένου, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας.
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Για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων θα γίνει εφαρμογή
του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για το Υδατικό Διαμέρισμα Αιγαίου, εκμεταλλευόμενοι τη
σημαντική δυνατότητα αξιοποίησης του θαλάσσιου ύδατος με την κατάλληλη επεξεργασία.
Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια θα επιδιωχθεί η καλύτερη αξιοποίηση των σύγχρονων
συστημάτων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της κτιριακής υποδομής και των
υποδομών.
Παράλληλα, θα προωθηθεί η αντιμετώπιση, διαχείριση και πρόληψη των κινδύνων από την
κλιματική αλλαγή, τη διάβρωση των ακτών και τις φυσικές καταστροφές αλλά και ο
μετριασμός των επιπτώσεων τους σε περιφερειακό επίπεδο.
Τέλος, θα προωθηθεί η προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών πόρων έτσι
ώστε να αποτελέσουν σημαντικούς πόλους επίσκεψης και ανάπτυξης ευρείας και ποιοτικής
τουριστικής δραστηριότητας κατεύθυνση η οποία θα συνεισφέρει στη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους φυσικούς
πόρους άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
των οικονομικών δραστηριοτήτων και κυρίως του τουρισμού και της αλιείας στο φυσικό
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν από το ΕΤΘΑ παρεμβάσεις που
αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην
εκμετάλλευση των αλιευομένων ειδών σε επίπεδα που εξασφαλίζουν τη Μέγιστη Βιώσιμη
Απόδοση και στην προστασία & αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας & των
οικοσυστημάτων στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑλΠ. Σε ότι αφορά στους πολιτιστικούς
πόρους προωθούνται παρεμβάσεις ανάδειξης τους με στόχο τον εμπλουτισμό του
τουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι παρεμβάσεις θα εστιαστούν στα εξής:
Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των υποδομών
Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών και μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων από
φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες)
Ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών και Ειδικών Στερεών Αποβλήτων
Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης λυμάτων
Διαχείριση των υδάτινων πόρων
Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
Ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων οικοσυστημάτων
Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση των πολιτών, επιχειρήσεων και
δημόσιων φορέων, για την ανάγκη και τις διαδικασίες μετάβασης προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα με τη χρήση νέων
τεχνολογιών και προϊόντων / αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση Βασικών Υποδομών
•

ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων (Key network infrastructures)
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•
•

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
ειδικότερα με την προτεραιότητα που αφορά στις υποδομές υγείας και πρόνοιας
ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου
μάθηση

Η αναβάθμιση και συμπλήρωση των βασικών υποδομών θα επιτευχθεί με εστιασμένες
παρεμβάσεις σε περιορισμένο αριθμό λιμενικών εγκαταστάσεων και τοπικών οδικών
συνδέσεων, εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και υποδομών υγείας και πρόνοιας.
Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί αφενός η αναβάθμιση ορισμένων λιμενικών εγκαταστάσεων
καθώς και αφετέρου η βελτίωση της σύνδεσης των εσωτερικών ζωνών με τις πύλες εισόδου
– εξόδου κάθε νησιού με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση των παραγωγικών και
πολιτιστικών πόρων.
Για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων σε υποδομές εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων
και δια βίου μάθησης, τόσο στα μικρά νησιά, όσο και στις εσωτερικές ζώνες των μεγάλων
νησιών, καθώς και στα αστικά κέντρα των μεγάλων νησιών, θα επιδιωχθεί η συμπλήρωση
και βελτίωση των υποδομών, ενώ παράλληλα με οριζόντιες δράσεις στο πλαίσιο της
πρώτης στρατηγικής προτεραιότητας θα αξιοποιηθούν και οι εφαρμογές ΤΠΕ. Το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο νησιού και
τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούν τον
κατάλληλο φορέα προώθησης και αξιοποίησης του e-learning σε περιοχές της Περιφέρειας
που στερούνται των κατάλληλων υποδομών και υπηρεσιών.
Στην ίδια λογική προβλέπεται η επέκταση και βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας
υγείας και πρόνοιας καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας με αξιοποίηση οριζόντιων εφαρμογών ΤΠΕ στο πλαίσιο της πρώτης
στρατηγικής προτεραιότητας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι παρεμβάσεις θα εστιαστούν στα εξής:
Αναβάθμιση βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων στα νησιά της Περιφέρειας
Ολοκλήρωση και βελτίωση ενδονησιωτικών οδικών συνδέσεων
Ανάπτυξη υποδομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης
Άξονας Προτεραιότητας 4: Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού
•
•

ΘΣ 8: Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

Η αγορά εργασίας στο Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με το
σύνολο της αγοράς εργασίας της Χώρας. Οι ιδιαιτερότητες αυτές οφείλονται κυρίως στη
διάρθρωση της παραγωγικής / οικονομικής δραστηριότητας αλλά και στη διάρθρωση της
ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και κατ’ ακολουθία του εργατικού
δυναμικού.
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Επίσης, τα ποσοστά απασχόλησης τόσο του εργατικού δυναμικού, όσο και των νέων ήταν
και παραμένουν αρκετά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της Χώρας, εμφανίζοντας όμως μια
μείωση από το 2009-2010, ιδιαίτερα κατά τα έτη 2011-2012.
Με δεδομένο το μεγάλο βαθμό εξωστρέφειας του κύριου όγκου των τουριστικών
δραστηριοτήτων στα νησιά της Περιφέρειας και τη διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο
της τουριστικής κίνησης, βασική επιδίωξη είναι η άμβλυνση των προβλημάτων στην αγορά
εργασίας παράλληλα με την μεγαλύτερη διασύνδεση των πρωτογενών και μεταποιητικών
παραγωγικών δραστηριοτήτων με τον τουρισμό και τη σίτιση καθώς και του τουρισμού με
άλλες υπηρεσίες.
Στη λογική αυτή ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιδίωξη αναπροσανατολισμού των ανέργων
σε νέες δραστηριότητες, εντός μίας οικονομίας, η οποία διατηρεί μία δυναμική,
μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Χώρας. Παράλληλη επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αλλά και των επιχειρηματιών, προκειμένου
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή της στρατηγικής της
έξυπνης εξειδίκευσης. Κρίσιμο είναι επομένως, να εξασφαλισθεί ο αποτελεσματικός
σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο (ίσως νησιού) με επιλεγμένες ομάδες στόχου, ενός
πλέγματος ενεργειών, καθώς επίσης και να ενδυναμωθούν και να διερευνηθούν οι
υφιστάμενοι μηχανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης με τη
συμμετοχή επιχειρηματιών ή και εκπροσώπων τους.
Ο κατακερματισμός του χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με μικρά διάσπαρτα και
απομακρυσμένα νησιά και με έντονα προβλήματα χωρικής συνοχής και λειτουργικών
διασυνδέσεων, δημιουργούν αντίστοιχα και αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις σε
υπηρεσίες ή / και δομές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η
πτώση του παραγόμενου προϊόντος και η εξ’ αυτού μείωση της απασχόλησης ή / και η
ανεργία, είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εισοδήματος που με σταθερό ή / και
αυξανόμενο το κόστος μετακίνησης λόγω της νησιωτικότητας, εντείνουν τις συνθήκες
φτώχειας και τους κινδύνους περιθωριοποίησης επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων.
Στη λογική αυτή βασική επιδίωξη είναι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που συνδέονται με
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ένα πεδίο παρέμβασης αφορά την ανάγκη
ισότιμης πρόσβασης για όλες τις ομάδες πληθυσμού σε υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας.
Ένα δεύτερο πεδίο παρέμβασης αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής
ένταξης, με εστιασμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη κινδύνων διακρίσεων ή
περιθωριοποίησης και την ενεργό υποστήριξη στην απασχόληση.
Βασικές επιδιώξεις είναι:
Η υποστήριξη των γυναικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση τους στην
απασχόληση
Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
Η καταπολέμηση των διακρίσεων
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Η ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας
Η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στο τομέα της κοινωνικής οικονομίας
Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής
•
•

ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων
ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης
ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση
για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

•
•

Η χαμηλή αποτελεσματικότητα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης επηρεάζει αρνητικά το
επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, το σχεδιασμό και τη διοίκηση των
επενδύσεων και των προγραμμάτων με αποτέλεσμα να εντείνονται τα προβλήματα που
δημιουργούνται από την περιφερειακότητα καθώς και να υποσκάπτεται η
ανταγωνιστικότητα της περιφερειακής οικονομίας και η κοινωνική συνοχή.
Για την αντιμετώπιση και άμβλυνση των ανισοτήτων και μειονεκτημάτων της Περιφέρειας,
όσον αφορά στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τόσο για την εφαρμογή των
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των
επιχειρήσεων θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα,
δράσεις που θα αποσκοπούν:
Στην αποτελεσματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων κεντρικών υπηρεσιών στην
Περιφέρεια και στους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε πλήρη εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτη»
και η χρήση / αξιοποίηση ΤΠΕ στο σύνολο των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης
Στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Περιφερειακών και Τοπικών δημόσιων
υπηρεσιών
Στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων
υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των νησιών της Περιφέρειας, κυρίως με
τη χρήση ΤΠΕ.
Οι ανάγκες, δυνατότητες και ευκαιρίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προσεγγίζονται
στη συνέχεια ανά Θεματικό Στόχο.
•

ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ανάγκες για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού
της Περιφέρειας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για την εφαρμογή
της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης. Στη λογική αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί
η ερευνητική υποδομή, αξιοποιώντας την παρουσία κυρίως του Πανεπιστημίου
Αιγαίου αλλά και του ΕΛΚΕΘΕ. Επίσης και προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική
εφαρμογή της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί ο
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χαμηλός βαθμός διάχυσης και απορρόφησης καινοτομιών στις επιχειρήσεις.
Παράλληλα δε με την ενίσχυση των μηχανισμών για ανάπτυξη και ενσωμάτωση
καινοτομιών από τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και η ανάγκη για
βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της επιχειρηματικότητας
σε υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά κυρίως με την ίδρυση νέων κατά προτεραιότητα
στους επιλεγμένους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης.
•

ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους
Οι διαπιστωμένες ανάγκες για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την
πρόσβαση των πολιτών στις σχετικές υπηρεσίες, μπορούν να καλυφθούν με την
στοχευμένη εφαρμογή των ΤΠΕ, σε επιλεγμένους τομείς. Η πληθώρα των
πολιτιστικών πόρων, σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη, καθιστούν
αναγκαία την αντιμετώπιση θεμάτων που συναρτώνται με την οργανωμένη
προβολή, τόσο των πολιτιστικών υποδομών (μουσεία – πολιτιστικοί χώροι) και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, όσο και των πολιτισμικών – τουριστικών πόρων
(αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέα κτίρια,
πολιτιστικές – φυσιολατρικές διαδρομές). Απαραίτητη επίσης είναι η αναβάθμιση
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που ασχολείται στον τομέα του
τουρισμού. Τέλος η χωρική πολυδιάσπαση και ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της
Περιφέρειας, δημιουργούν αυξημένες ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών υγείας και
οι εφαρμογές ΤΠΕ αποτελούν σχεδόν μονόδρομο για την κάλυψη αυτών των
αυξημένων αναγκών.

•

ΘΣ 3: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του γεωργικού τομέα (για το
ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
Προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωμένες ανάγκες για εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που συναρτώνται με
το χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης καινοτομιών από τις επιχειρήσεις αλλά και τη
διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες
που δίνει η ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων σε όλη την αλυσίδα της αξίας, πάντα
με προτεραιότητα στους επιλεγμένους τομείς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της
στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.

•

ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Με δεδομένο το διαχρονικό πρόβλημα της ενεργειακής ανεπάρκειας, είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση των δημόσιων κτιρίων.
Επίσης σημαντική ανάγκη είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κατανάλωσης στα
νοικοκυριά, με προτεραιότητα σε εκείνα του χαμηλού και μέσου εισοδήματος. Οι
προαναφερόμενες ανάγκες συναρτώνται άμεσα και με την ανάγκη μείωσης των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με δεδομένο ότι οι αυξημένες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα εντοπίζονται κυρίως σε αστικές περιοχές, εξίσου σημαντική
είναι και η ανάγκη για μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων σε επιλεγμένες
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αστικές ζώνες, η προώθηση της χρήσης οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας και η
βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στον αστικό χώρο.
•

ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων
Η αλλαγή του κλίματος, έχει ως συνέπεια την αύξηση των αναγκών, για πρόληψη
και προστασία από ειδικούς κινδύνους, όπως οι πλημύρες και οι πυρκαγιές.
Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ανάγκες στον εξωαστικό χώρο, λόγω των δασικών
πυρκαγιών, ενώ εξίσου σημαντικές είναι και οι ανάγκες διευθέτησης των ρεμάτων
για το φόβο πλημυρών. Στις οικιστικές περιοχές, πέραν των εξοπλισμών
αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη
μηχανισμών πολιτικής προστασίας και παράλληλης ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης του κοινού. Τέλος, ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας,
έχει σαν άμεση συνέπεια τις αυξημένες ανάγκες για την προστασία των ιδιαίτερα
εκτεταμένων ακτών από τη διάβρωση.

•

ΘΣ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων
Η μειωμένη ποσότητα υδατικών πόρων, τόσο λόγω των γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, όσο και λόγω της εποχικής αύξησης της ζήτησης,
εξαιτίας του τουρισμού, καθιστά κρίσιμο το ζήτημα της ικανοποίησης αναγκών για
πόσιμο νερό. Στη λογική αυτή, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα θέματα που
συναρτώνται με τη μείωση των απωλειών ύδατος στα συστήματα διανομής ή και
συγκέντρωσης νερού. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες για υποδομές
για συλλογή, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.
Παράλληλα θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι που αντιμετωπίζουν το θέμα της
μειωμένης ποσότητας υδατικών πόρων, μέσα από την αξιοποίηση του θαλάσσιου
νερού ή και των νερών της βροχής, στο πλαίσιο του Περιφερειακού σχεδίου για τη
διαχείριση των νερών. Αναφερόμενοι πάντα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα σημαντικές
στην Περιφέρεια, είναι οι ανάγκες για την προστασία και ανάδειξη πολυάριθμων
χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και χώρων ιδιαίτερων στοιχείων του
φυσικού περιβάλλοντος (φυσιολατρικές διαδρομές, τοπία φυσικού κάλλους).
Αυξημένες απαιτήσεις υπάρχουν και για την προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας στις εκτεταμένες χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές NATURA 2000.
Τέλος, στις αστικές περιοχές καταγράφονται ανάγκες για την αναβάθμιση του
αστικού περιβάλλοντος, αλλά και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς
και τον περιορισμό του θορύβου.

•

ΘΣ7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων (Key network infrastructures)
Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, έχει σαν συνέπεια την ύπαρξη
ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών σε λιμενικές υποδομές, τόσο για την ενίσχυση της
σύνδεσης της Περιφέρειας με την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, αλλά και τις
συνδέσεις των νησιών, στο εσωτερικό της Περιφέρειας. Στη λογική αυτή είναι
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αυξημένες οι ανάγκες σύνδεσης της ενδοχώρας των νησιών μεταξύ τους, με τις
πύλες εισόδου - εξόδου (λιμάνια - αεροδρόμια) της Περιφέρειας, καθώς και τα
εθνικά και διεθνή εμπορικά κέντρα.
•

ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων
Στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που συναρτώνται με την αναβάθμιση
του ανθρώπινου δυναμικού. Με προτεραιότητα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι
ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών σε τομείς που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της
έξυπνης εξειδίκευσης. παράλληλη προτεραιότητα είναι και η ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού για τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων στο πλαίσιο
πάντα της έξυπνης εξειδίκευσης.

•

ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
ειδικότερα με την προτεραιότητα που αφορά στις υποδομές υγείας και πρόνοιας
Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρεια, έχει σαν άμεση συνέπεια την
χωρική πολυδιάσπαση του πληθυσμού, σε μεγάλα αλλά και μικρά νησιά. Αυτή η
πολυδιάσπαση του πληθυσμού, δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε υποδομές για
την κάλυψη αναγκών υγείας και πρόνοιας. Ειδικά για τις υπηρεσίες υγείας, η ειδική
ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι η εποχική αύξηση της ζήτησης λόγω
του τουρισμού. Στον τομέα της πρόνοιας, πέραν των υποδομών, πρέπει να
καλυφθούν οι ανάγκες, για παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και
παιδιών. Αντίστοιχα στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με
κατάλληλες υπηρεσίες οι επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, στον γενικό
πληθυσμό της Περιφέρειας και ειδικά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Επίσης
σημαντικό είναι να αντιμετωπισθούν με στοχευμένες δράσεις οι ανάγκες για
βελτίωση της απασχολησιμότητας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό
αποκλεισμό και ιδιαίτερα για ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες. Σημαντική
είναι και η ανάγκη για ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ομάδων,
καθώς και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν διακρίσεις για τις
γυναίκες αλλά και άτομα με μειωμένα προσόντα. Τέλος, για τα προβλήματα που
εμποδίζουν την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, θα πρέπει να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δημιουργεί το πλαίσιο για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα.

•

ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου
μάθηση
Αντίστοιχα με τα προβλήματα των υποδομών υγείας και πρόνοιας, είναι και αυτά
των υποδομών εκπαίδευσης. Για τις υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της χωρικής
πολυδιάσπασης του πληθυσμού σε μεγάλα και μικρά νησιά, ενώ δεν λείπουν και οι
ανάγκες για υποδομές ειδικής εκπαίδευσης, που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές
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ανάγκες. Επίσης η εφαρμογή της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, δημιουργεί
ειδικές και στοχευμένες ανάγκες για βελτίωση των υποδομών και εξοπλισμού της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής κατάρτισης και της δια
βίου μάθησης.

4.1.4 Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων
επενδυτικών προτεραιοτήτων
Η επιλογή των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων έγινε
λαμβάνοντας υπόψη το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, με βάση τον εντοπισμό των
περιφερειακών και των εθνικών αναγκών, όπως τεκμηριώνεται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 4.1.4-1:
Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

1)
ενίσχυση
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

1)
ενίσχυση
έρευνας,
τεχνολογικής
ανάπτυξης και
καινοτομίας

της
της
της

της
της
της

2)
βελτίωση
της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών
των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

1α) ενίσχυσης των υποδομών έρευνας και
καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων
ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της
έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής
των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«έξυπνης εξειδίκευσης» για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος και ειδικότερα για αντιμετώπιση της
υστέρησης στην ανάπτυξη καινοτομιών και εφαρμοσμένης έρευνας από τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά
κέντρα. Βρίσκεται σε συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ για «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», και με τις
κατευθύνσεις του αντίστοιχου θεματικού στόχου 1 του ΣΕΣ.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2013 για την ενίσχυση του ρόλου των ερευνητικών κέντρων στην περιφερειακή ανάπτυξη.

1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων
στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της
προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά
τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία,
στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές
παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα
συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή
καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης,
καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και
εφαρμοσμένης
έρευνας,
πιλοτικών
γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης
προϊόντων,
προηγμένων
ικανοτήτων
παραγωγής και πρώτης παραγωγής

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«έξυπνης εξειδίκευσης» για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος και ειδικότερα για αντιμετώπιση της
υστέρησης στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών από τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη ποιοτικής
επιχειρηματικότητας. Βρίσκεται σε συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ για «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», και με τις
κατευθύνσεις του αντίστοιχου θεματικού στόχου 1 του ΣΕΣ.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2013 για την αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Ε&Κ.

2 β) ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος. Ειδικότερα επιλέγεται για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με την αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
τουρισμού του εμπορίου και του πρωτογενή και σε άμεση συνάφεια με τις εθνικές προτεραιότητες του ΣΕΣ και
την βασική επιδίωξη για την ανάπτυξη της «επιχειρηματικής καινοτομίας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας με βάση τις Ψηφιακές Τεχνολογίες» ιδιαίτερα σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της
ελληνικής οικονομίας που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας ενώ κινείται και στη λογική
των κατευθύνσεων του θεματικού άξονα 2 του ΣΕΣ.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

172

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

2)
βελτίωση
της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών
των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

3)
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του
γεωργικού τομέα (για
το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)
3)
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του
γεωργικού τομέα (για
το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

2 γ) ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για
ηλεκτρονική
κυβέρνηση,
ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό
πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«έξυπνης εξειδίκευσης» για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος. Ειδικότερα επιλέγεται για αντιμετώπιση
της ψηφιακής υστέρησης και σε συνάφεια με τις εθνικές προτεραιότητες του ΣΕΣ και τις βασικές επιδιώξεις για
ανάπτυξη της «επιχειρηματικής καινοτομίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με βάση τις Ψηφιακές
Τεχνολογίες» σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες
ανάπτυξης και για την «ανοικτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην άσκηση δημοσίων πολιτικών για ποιοτικές
υπηρεσίες» καθώς και την «ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης»
με επενδύσεις σε εκπαιδευτικές ψηφιακές τεχνολογίες και αξιοποίηση πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης ενώ
κινείται στη λογική του αντίστοιχου θεματικού άξονα 2 του ΣΕΣ και σε άμεση συνάφεια με τις κατευθύνσεις του
ΣΕΣ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη.

3 α) προαγωγή της επιχειρηματικότητας,
ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων
και
μέσω
θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«έξυπνης εξειδίκευσης». Ειδικότερα επιλέγεται για την αντιμετώπιση της υστέρησης στην ανάπτυξη και
ενσωμάτωση καινοτομιών από τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας και σε
συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», καθώς και τον αντίστοιχο θεματικό στόχο 3 του
ΣΕΣ όπως έχει εξειδικευθεί για το σύνολο της χώρας.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2013 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

3 γ) στήριξης της δημιουργίας και της
επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«έξυπνης εξειδίκευσης». Ειδικότερα επιλέγεται για την αντιμετώπιση της υστέρησης στην ανάπτυξη και
ενσωμάτωση καινοτομιών από τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας και σε
συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή
την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», καθώς και τον αντίστοιχο θεματικό στόχο 3 του
ΣΕΣ όπως έχει εξειδικευθεί για το σύνολο της χώρας.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2013 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
Επιλεγμένος θεματικός
στόχος
3)
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του
γεωργικού τομέα (για
το ΕΓΤΑΑ) και του
τομέα της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας
(για το ΕΤΘΑ)

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

3 δ) στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να
αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές
και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε
διαδικασίες καινοτομίας·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την περιφερειακή στρατηγική
«έξυπνης εξειδίκευσης». Ειδικότερα επιλέγεται για την αντιμετώπιση της υστέρησης στην ανάπτυξη και
ενσωμάτωση καινοτομιών από τις επιχειρήσεις την ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και σε συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ για την «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας», καθώς και τον
αντίστοιχο θεματικό στόχο 3 του ΣΕΣ όπως έχει εξειδικευθεί για το σύνολο της χώρας.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2013 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

4) υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία
χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

4 γ) στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της
έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις
δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της
στέγασης·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένης ανάγκης
που εντοπίζεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας. Έμφαση δίνεται στην
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων και στην ενίσχυση των νοικοκυριών για την βελτίωση
της ενεργειακής τους απόδοσης και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι σε άμεση συνάφεια με
την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ που αφορά στην «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία
οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και των ειδικότερων προτεραιοτήτων που τίθενται στον αντίστοιχο θεματικό
στόχο 4 του ΣΕΣ και σε άμεση συνάφεια με τις κατευθύνσεις του ΣΕΣ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2012-15 και της τελευταίας επικαιροποίησης του 2013 για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

4) υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία
χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

4 ε) προαγωγή στρατηγικών χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για
όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για
τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής
αστικής κινητικότητας και των μέτρων
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό
των επιπτώσεων

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένης ανάγκης
που εντοπίζεται στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για την προαγωγή στρατηγικής χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και την υιοθέτηση βιώσιμων
μεταφορών στον αστικό χώρο σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ που αφορά
στην «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και των ειδικότερων
προτεραιοτήτων που τίθενται στον αντίστοιχο θεματικό στόχο 4 του ΣΕΣ.

5β) προαγωγή επενδύσεων για την
αντιμετώπιση
ειδικών
κινδύνων,
εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε
καταστροφές
και
αναπτύσσοντας
συστήματα διαχείρισης καταστροφών

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα για να καλύψει τη διαπιστωμένη ανάγκη για την
προστασία των ακτών, από τη διάβρωση, μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου
περιβάλλοντος. Επίσης υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένης ανάγκης που εντοπίζεται στην εκπόνηση και
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης κινδύνων και ενίσχυσης των απαραίτητων εξοπλισμών για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες). Επιλέγεται σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική
προτεραιότητα του ΣΕΣ που αφορά στην «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
στο περιβάλλον» και των επιμέρους προτεραιοτήτων που τίθενται στον αντίστοιχο θεματικό στόχο του 5 ΣΕΣ.

5)
προώθηση
της
προσαρμογής
στην
κλιματική αλλαγή, της
πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

6)
προστασία
περιβάλλοντος
προώθηση
αποδοτικότητας
πόρων

του
και
της
των

6)
προστασία
περιβάλλοντος
προώθηση
αποδοτικότητας
πόρων

του
και
της
των

6)
προστασία
περιβάλλοντος
προώθηση
αποδοτικότητας
πόρων

του
και
της
των

6)
προστασία
περιβάλλοντος
προώθηση
αποδοτικότητας
πόρων

του
και
της
των

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα
6 β) επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του
περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από
τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

6 γ) διατήρηση, προστασία, προαγωγή και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς·

6δ) προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προαγωγή
των
υπηρεσιών
των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου
NATURA 2000 και των «πράσινων»
υποδομών
6ε) ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση
των
πόλεων,
αναζωογόνηση
και
απολύμανση
των
υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά
εκτάσεων
(συμπεριλαμβανομένων
των
προς
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης
και
την
προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του
θορύβου·
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Αιτιολόγηση της επιλογής
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένης ανάγκης
που εντοπίζεται στην αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων και στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Επίσης καλύπτει την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση του πόσιμου ύδατος με έμφαση στον περιορισμό των
απωλειών του νερού από τα δίκτυα διανομής. Επιλέγεται σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική
προτεραιότητα του ΣΕΣ που αφορά στην «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
στο περιβάλλον» και των επιμέρους προτεραιοτήτων που τίθενται στον αντίστοιχο θεματικό στόχο 6 του ΣΕΣ και
ειδικότερα την κατεύθυνση για «Ολοκλήρωση της κάλυψης των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις οδηγίες
91/271/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ, 2007/60/ΕΚ, 2008/56/ΕΚ. Ολοκλήρωση των έργων ελέγχου και περιορισμού των
διαρροών, κυρίως σε μεγάλα αστικά κέντρα».
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένης ανάγκης
που εντοπίζεται στην περιορισμένη προώθηση της αποκατάστασης και ανάδειξης στοιχείων του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, με έμφαση στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς . Επιπλέον επιλέγεται γιατί η
προστασία, ανάδειξη και προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι ουσιώδους σημασίας για μια σειρά από
παραγωγικούς κλάδους και ιδίως τον τουρισμό με στόχο τη διεύρυνση και εμπλουτισμό του προϊόντος και την
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιλέγεται σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική
προτεραιότητα του ΣΕΣ που αφορά στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και
αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας»
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένης ανάγκης
που εντοπίζεται στις διαχειριστικές δυσχέρειες λόγω της ύπαρξης χερσαίων ζωνών NATURA 2000 και της
συνύπαρξης πολυάριθμων υγροβιότοπων σε περιοχές με τουριστική ανάπτυξη και ανάπτυξη
υδατοκαλλιεργειών. Επιλέγεται σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ που αφορά
στην «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και των επιμέρους
προτεραιοτήτων που τίθενται στον αντίστοιχο ΘΣ του ΣΕΣ και ειδικότερα της κατεύθυνσης για τη βιοποικιλότητα
που επικεντρώνεται στην ανάσχεση της απώλειας της και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών
στην ΕΕ και στην αποκατάστασή τους.

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών
που σχετίζονται με την οικιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας
αστικών περιοχών της Περιφέρειας. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ που
αφορά στην «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και των
επιμέρους προτεραιοτήτων που τίθενται στον αντίστοιχο θεματικό στόχο 6 του ΣΕΣ καθώς και με τις
κατευθύνσεις του ΣΕΣ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος
7)
προώθηση
των
βιώσιμων μεταφορών
και
άρση
των
προβλημάτων
σε
βασικές
υποδομές
δικτύων

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

7α) στήριξης ενός πολυτροπικού ενιαίου
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένων
αναγκών για την αντιμετώπιση αναγκών ενίσχυσης των εξωτερικών συνδέσεων της Περιφέρειας που σχετίζονται
με την ανάπτυξη και αναβάθμιση του Διευρωπαϊκού Λιμενικού Δικτύου Μεταφορών. Είναι σε άμεση συνάφεια
με τη χρηματοδοτική προτεραιότητα 4 του ΣΕΣ για την «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμό – συμπλήρωση υποδομών
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» και τις επιμέρους κατευθύνσεις του ΣΕΣ για τα δίκτυα μεταφορών.

7)
προώθηση
των
βιώσιμων μεταφορών
και
άρση
των
προβλημάτων
σε
βασικές
υποδομές
δικτύων

7 β) ενίσχυση της περιφερειακής
κινητικότητας
μέσω
της
σύνδεσης
δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων
στην
υποδομή
ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών
κόμβων·

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη διαπιστωμένων
αναγκών που σχετίζονται με την ενδοπεριφερειακή κινητικότητα και ειδικότερα με την αναβάθμιση λιμανιών
και την ενίσχυση των συνδέσεών τους με το οδικό δίκτυο στη λογική της ενίσχυσης πολυτροπικών κόμβων για
την μείωση του απαιτούμενου χρόνου και κόστους μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων. Επίσης επιλέγεται για
την κάλυψη αναγκών που συνδέονται με την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την άρση απομόνωσης των μικρών νησιών. Είναι σε άμεση συνάφεια με τη
χρηματοδοτική προτεραιότητα 4 του ΣΕΣ για την «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμό – συμπλήρωση υποδομών για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» και τις επιμέρους κατευθύνσεις του ΣΕΣ για τα δίκτυα μεταφορών καθώς
και την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.

8) Προαγωγή βιώσιμης
και
ποιοτικής
απασχόλησης
και
στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού δυναμικού

08.i: πρόσβαση στην απασχόληση για
αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά
μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων
των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων
που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την
αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών
πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη
της
κινητικότητας
των
εργαζομένων

Η επενδυτική προτεραιότητα είναι αναγκαία για το πρόγραμμα γιατί αφενός αποτελεί σημαντική συνιστώσα για
την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας και παράλληλα συνεισφέρει στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεργίας που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια. Είναι σε άμεση συνάφεια με την
χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

08.iii:
την
αυτοαπασχόληση,
την
επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία
επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

Η επενδυτική προτεραιότητα προσφέρει την απαιτούμενη ενίσχυση για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και
επιχειρηματιών που σε σημαντικό βαθμό θα στηρίξουν την προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
της Περιφέρειας. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ «Ανάπτυξη και
αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

08.v: προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα αφού συνεισφέρει στην προσαρμογή των
επιχειρήσεων (εργαζομένων και επιχειρηματιών) που είναι απαραίτητη για την προώθηση της στρατηγικής της
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του
ΣΕΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

8) Προαγωγή βιώσιμης
και
ποιοτικής
απασχόλησης
και
στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού δυναμικού
8) Προαγωγή βιώσιμης
και
ποιοτικής
απασχόλησης
και
στήριξη
της
κινητικότητας
του
εργατικού δυναμικού
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

9)
προώθηση
της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
της
φτώχειας

9 α) επενδύσεις στις υποδομές υγείας και
στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον
αφορά στην κατάσταση στον τομέα της
υγείας, και προώθηση της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη
μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη αναγκών όπως η
αναβάθμιση κτιρίων νοσοκομείων καθώς και για την αναβάθμιση τοπικών υποδομών κοινωνικής πρόνοιας.
Επίσης επιλέγεται για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την
άρση απομόνωσης των μικρών νησιών. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και τις
επιμέρους προτεραιότητες που αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας καθώς και την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.

9)
προώθηση
της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
της
φτώχειας

9β i) ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ
άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και
της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

9)
προώθηση
της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
της
φτώχειας

9βii)
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι
Ρομ

9)
προώθηση
της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
της
φτώχειας

9 βiii) καταπολέμηση κάθε μορφής
διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών·
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Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη αναγκών που
σχετίζονται με την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών με τη λειτουργία δομών φροντίδας κυρίως
παιδιών. Επίσης καλύπτει διαπιστωμένες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών κοινωνικών
ομάδων. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2012-15 και της τελευταίας επικαιροποίησης του 2013 για την προώθηση της απασχόλησης και ειδικότερα την
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ευάλωτων ομάδων.
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη αναγκών για ευάλωτες
ομάδες όπως οι Ρομ με λειτουργία ειδικών τοπικών δομών κοινωνικής ένταξης. Είναι σε άμεση συνάφεια με την
χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» καθώς και την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης - την Εθνική Στρατηγική
για τους Ρομά .
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2012-15 και της τελευταίας επικαιροποίησης του 2013 για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων.
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη αναγκών ομάδων
πληθυσμού που κινδυνεύουν από κάθε μορφής διάκριση ή ανισότητα όπως ατόμων με αναπηρία, μεταναστών,
γυναικών θυμάτων trafficking. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», την Εθνική
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, την Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2012-15 και της τελευταίας επικαιροποίησης του 2013 για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων και
στηρίζει την προσέγγιση των εθνικών στόχων για μείωση των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια κατά 450
χιλιάδες έως το 2020.
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Επιλεγμένος θεματικός
στόχος

Επιλεγμένη επενδυτική προτεραιότητα

Αιτιολόγηση της επιλογής

9)
προώθηση
της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
της
φτώχειας

9 βiv) βελτίωση της πρόσβασης σε
οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος·

9)
προώθηση
της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση
της
φτώχειας

9β vi) τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

10) επένδυση στην
εκπαίδευση,
την
απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου μάθηση

10) επενδύσεις στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση,
και
την
επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και
διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης

Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη συγκεκριμένων
αναγκών για διασφάλιση υπηρεσιών υγείας σε ομάδες που πλήττονται από την φτώχεια, προγράμματα αγωγής
και προαγωγής υγείας και ψυχικής υγείας. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του
ΣΕΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και τις
επιμέρους προτεραιότητες που αφορούν την αναδιάταξη του μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας και τη
διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους μικρών και πολύ μικρών νησιών
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη συγκεκριμένων
αναγκών όπως η ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Είναι σε άμεση συνάφεια με την χρηματοδοτική προτεραιότητα 2 του ΣΕΣ
«Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και τις
επιμέρους προτεραιότητες που αφορούν στην προώθηση τοπικών στρατηγικών αντιμετώπισης της ανεργίας και
του κοινωνικού αποκλεισμού .
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2012-15 και της τελευταίας επικαιροποίησης του 2013 για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων ομάδων και
στηρίζει την προσέγγιση των εθνικών στόχων για μείωση των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια κατά 450
χιλιάδες έως το 2020.
Η επενδυτική προτεραιότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα γιατί υποστηρίζει την κάλυψη συγκεκριμένων
αναγκών όπως η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και η ίδρυση
κέντρων δια βίου μάθησης. Επίσης επιλέγεται για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών στο πλαίσιο των
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την άρση απομόνωσης των μικρών νησιών. Είναι σε άμεση συνάφεια με την
χρηματοδοτική προτεραιότητα του ΣΕΣ «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός
κοινωνική ενσωμάτωση» και τις επιμέρους προτεραιότητες που αφορούν στη δημιουργία ή και αναβάθμιση
υποδομών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης καθώς και την ολοκληρωμένη
χωρική ανάπτυξη.
Επίσης, η επενδυτική προτεραιότητα ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων
2013 για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
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4.2. Περιγραφή Αξόνων Προτεραιότητας
4.2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της
Καινοτομίας
Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας 1
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 είναι μονοταμειακός, αφού χρηματοδοτείται μόνο από το ΕΤΠΑ
και καλύπτει τρεις Θεματικούς Στόχους και συγκεκριμένα
•
•
•

το ΘΣ 1: «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»,
το ΘΣ 2: «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους» και
το ΘΣ 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Η επιλογή αυτή προκύπτει από την ανάγκη οι δράσεις που θα στηρίξουν είτε άμεσα είτε
έμμεσα την ανταγωνιστικότητα της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας να
λειτουργήσουν συνδυαστικά και εστιασμένα, ώστε να εξισορροπηθούν οι χωρικές
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, με σαφή προσανατολισμό στην καινοτομία και την
εξωστρέφεια και με όχημα την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων κάθε νησιού ξεχωριστά και της Περιφέρειας στο σύνολό της. Η επιλογή
αυτή συνάδει με την προσέγγιση της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για
την καινοτομία (RIS3), αποτελώντας μια ολοκληρωμένη και χωρικά προσδιορισμένη
ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, η οποία, μεταξύ άλλων, επικεντρώνει τις πολιτικές
υποστήριξης και επενδύσεων σε λίγες βασικές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες
ανάπτυξης βασισμένη στη γνώση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ΤΠΕ, οικοδομεί πάνω
στα δυνατά σημεία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και υποστηρίζει
τεχνολογικές και μη μορφές καινοτομίας, επιδιώκοντας τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων
και τη μείωση της ανεργίας.
Ταμείο, κατηγορία Περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ
Περισσότερο Αναπτυγμένη

Επενδυτικές προτεραιότητες άξονα προτεραιότητας 1
ΕΠ1.α. Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας
στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως
των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
ΕΠ1.β. Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία και
διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα κέντρα Ε&Κ και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΕΠ2.β. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της
ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ.
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ΕΠ2.γ. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία.
ΕΠ3.α. Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ
άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.
ΕΠ3.γ. Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
ΕΠ3.δ. Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.
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Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις επενδυτικές προτεραιότητες και αναμενόμενα αποτελέσματα
Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα

ΕΠ1.α.

ΕΣ 1.α.1 Ενίσχυση του ερευνητικού
ιστού της Περιφέρειας, με τη
δημιουργία ερευνητικής υποδομής
σε πεδία απαραίτητα για την
αξιοποίηση των παραγωγικών και
οικονομικών δυνατοτήτων της
Περιφέρειας στους τομείς της
Έξυπνης Εξειδίκευσης

Επιδιώκεται η δημιουργία ικανότητας για αριστεία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και τεχνολογικές εξελίξεις, με
επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό έρευνας, ειδικότερα εκείνων που υπηρετούν την στρατηγική της Περιφέρειας για
την έξυπνη εξειδίκευση. Τούτο περιλαμβάνει τη στήριξη για περιφερειακές ερευνητικές μονάδες και κέντρα τεχνολογίας,
με σαφή έμφαση στην προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας με τη βιομηχανία της
εμπειρίας για την ανάδειξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με
ταυτόχρονη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

ΕΠ1.β.

ΕΣ 1.β.1 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση
καινοτομιών από τις επιχειρήσεις
και
ανάπτυξη
ποιοτικής
επιχειρηματικότητας στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφέρειας
σύμφωνα με τη στρατηγική της
Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΠ2.β.

ΕΣ 2.β.1 Αξιοποίηση από
επιχειρήσεις των ΤΠΕ για
δημιουργία νέων προϊόντων
υπηρεσιών και τη βελτίωση
παραγωγικότητας κυρίως
πλαίσιο της στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης.

ΕΠ2.γ.

ΕΣ 2.γ.1 Επέκταση των ψηφιακών
υπηρεσιών για την υποστήριξη της
στρατηγικής
της
Έξυπνης
Εξειδίκευσης και της πρόσβασης
των
πολιτών
σε
σχετικές
υπηρεσίες.

ΕΠ3.α.

ΕΣ 3.α.1 Διεύρυνση της αλυσίδας
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τις
τη
και
της
στο
της

Επιδιώκεται η ενθάρρυνση της σύζευξης της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή και η αντιμετώπιση της
υστέρησης στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών από τις επιχειρήσεις και η αξιοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό της
έρευνας και τεχνολογίας στο παραγωγικό γίγνεσθαι της Περιφέρειας με τη διάδοση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από
τις επιχειρήσεις, ειδικότερα των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, μέσω της συνεργασίας με φορείς από τον
κόσμο της έρευνας και της εκπαίδευσης, της μεταφοράς τεχνολογίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και εγκαταστάσεων επίδειξης, προκειμένου να βοηθηθούν να αναπτύξουν πιο καινοτόμα προϊόντα,
διαδικασίες, εμπορία και υπηρεσίες και να διαφοροποιηθεί η περιφερειακή οικονομία με δραστηριότητες υψηλού
αναπτυξιακού δυναμικού.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται μέσω των προβλεπόμενων παρεμβάσεων η συνδυασμένη αξιοποίηση νέων παραγωγικών
διεργασιών, πλουτοπαραγωγικών πόρων της ΠΝΑ και παράδοσης που συνδέεται με τους πόρους αυτούς για τη
δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας με συγκεκριμένη ταυτότητα και με υψηλή οικονομική απόδοση. Ταυτόχρονα
επιδιώκεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε τομείς με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης.
Επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων και
πολύ μικρών επιχειρήσεων, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης.
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Διαδίκτυο στις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες
μπορούν να εκμεταλλευτούν την ενιαία αγορά και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό.
Επίσης, το Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και η καινοτομία προσφέρουν ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, εισάγονται συγκεκριμένα σχέδια επιχορήγησης για τη χρήση των ΤΠΕ και προωθείται το
ηλεκτρονικό εμπόριο.
Επιδιώκεται η βελτίωση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού, της
μάθησης και της υγείας, κυρίως των κατοίκων απομονωμένων και αραιοκατοικημένων περιοχών.
Ειδικότερα για τον τομέα της υγείας προωθείται ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τομέων υγείας – πρόνοιας,
καλύτερη διαχείριση της προσφυγής στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, με μείωση της κίνησης στα επείγοντα
περιστατικά ή στα κέντρα υγείας και αποφυγή άσκοπων εισαγωγών στα νοσοκομεία και μετακινήσεων. Τέλος
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ασθενών, διευκολύνοντας την κατ’ οίκον παραμονή ή την
παραμονή σε κοινωφελή ιδρύματα (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες, με απώλεια αυτονομίας ή με χρόνιες παθήσεις).
Επιδιώκεται η ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων με μεσοπρόθεσμο στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας και
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αξίας με την ανάπτυξη νέων
επιχειρήσεων με έμφαση στην
καινοτομία και στον εξωστρεφή
προσανατολισμό στους τομείς
προτεραιότητας της περιφέρειας

ΕΠ3.γ.

ΕΣ 3.γ.1 Στήριξη των επενδύσεων
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας
για
την
αύξηση
της
παραγωγικότητας,
της
αποδοτικότητας
και
της
εξωστρέφειάς τους

ΕΠ3.δ.

ΕΣ 3.δ.1 Προώθηση της πρόσβασης
των επιχειρήσεων στις εθνικές και
διεθνείς αγορές
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τον εμπλουτισμό των αναπτυξιακών επιλογών.
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκονται ειδικότερα:
• η διαφοροποίηση της προσφοράς μέσω της αναζήτησης νέων τμημάτων της αγοράς (market niches) και της
αξιοποίησης διαφοροποιημένων στρατηγικών καινοτομίας.
• η ίδρυση νέων επιχειρήσεων στους κλάδους της Περιφέρειας με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ισχυρές
προοπτικές ανάπτυξης
• η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Επιδιώκονται:
• η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση του δυναμικού της αγοράς των ΜΜΕ μέσω της απορρόφησης
τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών που θα τους επιτρέψουν να διαφοροποιηθούν και να κτίσουν μια
προσφορά υψηλής προστιθέμενης αξίας
• η αύξηση του δυναμικού, του μεγέθους και του επιπέδου κεφαλαιοποίησης των επιχειρήσεων
• η αύξηση των εξαγωγών της Περιφέρειας με την αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ
• η βελτίωση της οργανωτικής διάρθρωσης των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.
Επιδιώκεται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων της ΠΝΑ μέσω της προώθησης
της συνεργασίας μεταξύ τους για την οικονομική εκμετάλλευση νέων ιδεών και την ανάπτυξη νέων μοντέλων
λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η λειτουργική διασύνδεση του πρωτογενή τομέα και του μεταποιητικού τομέα
με την τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια.
Παράλληλα επιδιώκεται ο προσανατολισμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού.
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Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων
του άξονα προτεραιότητας 1
ΕΠ1.α.

Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων
ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

«1.α.1.1 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της
έξυπνης εξειδίκευσης»
Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις με στόχο την αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και επέκταση ή /
και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Νότιο Αιγαίο και την ανάπτυξη ερευνητικών
δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Οι υποδομές που θα ενισχυθούν αφορούν κυρίως ερευνητικά πεδία που συνδυάζονται με
την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών και πρακτικών που μειώνουν τις επιπτώσεις των
οικονομικών / παραγωγικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον όπως:
•

Έρευνα για την ανάπτυξη και λειτουργία διαχειριστικού συστήματος για την
κατανόηση και την πρόβλεψη της δυναμικής του θαλάσσιου οικοσυστήματος,

•

Ανάπτυξη και πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος
συλλογής απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες,

•

Έρευνες για την αειφόρα διαχείριση της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Επίσης οι υποδομές θα συνδυάζονται με έρευνες που προετοιμάζουν το έδαφος
εφαρμογής της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στους τομείς της Περιφέρειας που
παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης.
Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των παρεμβάσεων αποτελούν:
•

το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της Περιφέρειας

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:
•

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΕΛΚΕΘΕ, άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
της ΕΠ1.α. που τίθενται είναι οι εξής:
Αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία
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Αρχή της συνάφειας των πράξεων με τον ειδικό στόχο της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη του ειδικού στόχου.
Αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
πράξεις οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
Για τα ερευνητικά έργα: πράξεις πιστοποιημένης επιστημονικής ποιότητας, πράξεις
που στηρίζονται στην υποδοχή ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης ή στη συνεργασία με
αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού, πράξεις που υιοθετούν μια προσέγγιση
διεπιστημονική, από κοινού αξιοποίηση εξοπλισμού και υποδομών, συμμετοχή σε
τοπικά, εθνικά ή ακόμη και διεθνικά δίκτυα κ.α.
Για τις δράσεις ενίσχυσης των υποδομών έρευνας και καινοτομίας: προγράμματα
εξοπλισμού επίδειξης ή εξοπλισμού συνδεδεμένου με έναν στρατηγικό στόχο
προσέλκυσης, τεκμηρίωση της δυνατότητας αξιοποίησης του εξοπλισμού προς
όφελος της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής κοινότητας, της έρευνας και της καινοτομίας,
συμπληρωματικότητα του εξοπλισμού σε σχέση με τον ήδη αποκτηθέντα στο
επίπεδο της Περιφέρειας κ.α.
Οι πράξεις θα εντάσσονται στους τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας
για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα είναι σε
συνάφεια με τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές σε περιφερειακό και σε εθνικό
επίπεδο.
ΕΠ1.β.

Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία
και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα κέντρα
Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση

«1.β.1.1 Ενίσχυση επενδύσεων σε υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στην
καινοτομία στην κατεύθυνση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης»
Με στόχο την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ή / και της χρήσης των
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, σε υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ, στην παραγωγική
και εμπορική τους δραστηριότητα, θα προωθηθούν Ε&ΤΑ δραστηριότητες με άμεσο στόχο
την παραγωγή νέας γνώσης, κυρίως μέσω της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων της
Περιφέρειας με Ε&Τ φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, της υποστήριξης
επιδεικτικών έργων και της ανάδειξής τους ως καλές πρακτικές σε ευρύτερο της
Περιφέρειας επίπεδο. Βασικές επιδιώξεις των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην
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ενότητα αυτή αποτελούν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, μέσω της στροφής στην παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και η ανάπτυξη της καινοτόμας
επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία της εμπειρίας.
Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν ενέργειες για τον εξειδικευμένο
σχεδιασμό υπηρεσιών (νέων ή βελτιωμένων) ανά επιχείρηση όσο και την υποστήριξη στην
υιοθέτηση των υπηρεσιών αυτών.
Οι υποστηριζόμενες ενέργειες, ενδεικτικά, μπορούν να είναι:
•

Μεταφορά εμπειρίας επιτυχημένων παραδειγμάτων τουρισμού εμπειρίας από
επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά και από άλλες Περιφέρειες ή το εξωτερικό.

•

Εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης η/και βελτίωσης των υπηρεσιών ενισχύοντας
επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό

•

Ανακαίνιση και αξιοποίηση από επιχειρήσεις, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, με έμφαση στην
σύνδεση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας με την σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται σε περιοχές - τομείς προτεραιότητας για την Περιφέρεια και
υλοποιείται μέσω Ε&Τ έργων τα οποία πρέπει κατά κύριο λόγο να είναι αξιοποιήσιμα σε
μεσο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των παρεμβάσεων αποτελούν:
•

Νεοσύστατες και υφιστάμενες ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας
και ειδικότερα στη βιομηχανία της εμπειρίας και ομάδες αυτών

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι:
•

Νεοσύστατες ΜΜΕ, υφιστάμενες ΜΜΕ, συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων (όλων των
τύπων) της Περιφέρειας και ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της
ΕΠ1.β. που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
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αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη των ειδικών στόχων.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η τεκμηρίωση ενδιαφέροντος σε επίπεδο επιστημονικό, οικονομικό ή κοινωνικό για
την Περιφέρεια,
η τεκμηρίωση καινοτόμου χαρακτήρα,
η πρόταση κοινωνικο-οικονομικών οφελών,
η ενδυνάμωση της συνεργασίας επιχείρησης / δημόσιου ερευνητικού κέντρου,
η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της υποδομής
η επίπτωση στο περιβάλλον, π.χ. χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κλπ.
Οι πράξεις θα εντάσσονται στους τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας
για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
ΕΠ2.β.

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου
και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ

«2.β.1.1 Αξιοποίηση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας»
Με σκοπό τη διεύρυνση της χρήσης ΤΠΕ για την αύξηση της παραγωγικότητας, αυτονομίας
και ποιότητας υπηρεσιών στους τομείς που εμπίπτουν στη στρατηγική της έξυπνης
εξειδίκευσης και την αναβάθμιση ειδικότερα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
τουρισμού και του εμπορίου θα ενισχυθούν και θα προωθηθούν ενδεικτικά οι παρακάτω
ενέργειες:
•

Ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για ταμπλέτες και κινητά για την προώθηση
των καταλυμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών

•

Επέκταση της διασύνδεσης των τοπικών ή μεμονωμένων συστημάτων κρατήσεων με
τις μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες κρατήσεων

•

Ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών δημιουργίας τουριστικών πακέτων για μικρές
ξενοδοχειακές μονάδες, τα οποία συνδυάζουν όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες
(αεροπορικά, εισιτήρια, ασφαλιστική κάλυψη, μεταφορά, εκδρομές, δραστηριότητες
κλπ). Υποστήριξη δράσεων διάχυσης της χρήσης τους με ενέργειες ενημέρωσης και
επίδειξης
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•

Ανάπτυξη και διάχυση εφαρμογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας αξίας του τουρισμού.

•

Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε συνδυασμό με την εισαγωγή
καινοτομιών στη συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση των προϊόντων που να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών του διαδικτύου και στις διεθνείς
πρακτικές σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, χρόνους παράδοσης, ακυρώσεις
παραγγελιών, επιστροφές σκάρτων κλπ..

Ενδεικτικές ομάδες – στόχοι (βασικοί ωφελούμενοι) των παρεμβάσεων είναι : ΜΜΕ της
Περιφέρειας.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι των παρεμβάσεων είναι : ΜΜΕ, Συλλογικοί Φορείς, Συνεταιρισμοί.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της
ΕΠ2.Β. που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τον ειδικό στόχο της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη του ειδικού στόχου
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η δημιουργία θέσεων απασχόλησης
η συμμετοχή στη διαμόρφωση ενός ισόρροπου ψηφιακού χάρτη στο σύνολο της
Περιφέρειας
ο καινοτόμος χαρακτήρας των παρεμβάσεων
η πρόσβαση των εφαρμογών και υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν
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Προτεραιότητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις των τομέων που έχουν αναγνωριστεί ως
στρατηγικής σημασίας για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
ΕΠ2.γ.

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική
μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία

«2.γ.1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον
εμπλουτισμό της βιομηχανίας της εμπειρίας»
Θα υποστηριχθεί η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα
τηλέφωνα που θα υποστηρίζει τις μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν στην
Περιφέρεια. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα της
βιομηχανίας της εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα
προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή.
Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά και
επομένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαμορφωθούν ανάλογα. Για παράδειγμα
το παραγόμενο υλικό και οι σχετικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να
τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοίρασης περιεχομένου π.χ. Field Trip.
Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν αν αναπτυχθούν:
•

Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων

•

Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων

•

Εφαρμογές οδηγών μουσείων

•

Εικονική αναπαράσταση γεγονότων

•

Ανάδειξη παραδοσιακών
αρχιτεκτονικής αξίας

•

Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών

•

Εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις, σημεία ενδιαφέροντος,
πληροφορίες για προσφορές και αγορές, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις κλπ.

•

Συλλογή, οργάνωση και διαδικτυακή προβολή πληροφοριών που αφορούν στις
Μαρίνες και τους Λιμενίσκους της Περιφέρειας και την ποιότητα των υδάτων και του
πυθμένα. Η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί σε διασύνδεση με το σύστημα
Ποσειδών.

αρχιτεκτονικών

τεχνικών

και

κτιρίων

ιδιαίτερης

Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΝΠΔΔ του τομέα του πολιτισμού, Δήμοι, Επιμελητήρια,
Συνεταιρισμοί.
«2.γ.1.2 Ανάπτυξη υποδομής για υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης στον τομέα του
τουρισμού»
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Θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης
για την κατάρτιση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων υπηρεσιών τουρισμού με στόχο
να δοθεί ένα καινούργιο περιεχόμενο στις υπηρεσίες που παρέχονται π.χ. στον τουρισμό
ευεξίας, στον ιαματικό τουρισμό και γενικά σε όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
Στόχος είναι με τη χρήση τεχνολογιών τηλε-εκπαίδευσης να υποστηριχθούν οι
συμμετέχοντες σε δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης για την απόκτηση και χρήση
γνώσεων και δεξιοτήτων που προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις
επιχειρήσεις και συνεπώς αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή σκηνή.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην άρση της απομόνωσης
των μικρών νησιών.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπηρεσίες ΠΝΑ, Επιμελητήρια
«2.γ.1.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής»
Επιδιώκεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της τηλεϊατρικής με σκοπό την
αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και ειδικότερα την
εγγυημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την αντιμετώπιση προβλημάτων που
συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, με χρόνιες παθήσεις κατοίκων απομονωμένων
ή δύσβατων περιοχών, παρέχοντάς τους άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η
τηλεϊατρική επιτρέπει τη διάγνωση, την παρακολούθηση για λόγους προληπτικούς ή μεταθεραπευτικούς ενός ασθενούς υψηλού κινδύνου, την προσφυγή στη γνώμη ειδικού, την
προετοιμασία μιας θεραπευτικής αγωγής, την προδιαγραφή ή την παροχή υπηρεσιών, την
επίβλεψη της κατάστασης των ασθενών, κ.α.. Στην κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν
εφαρμογές τηλεϊατρικής στους ακόλουθους ενδεικτικά άξονες:
•

Τηλε-συμβουλευτική, που επιτρέπει στον ιατρό να δώσει μια ιατρική συμβουλή εξ’
αποστάσεως στον ασθενή παρουσία ή όχι προσωπικού υγείας,

•

Τηλε-ειδίκευση, που επιτρέπει στον ιατρό να αναζητήσει εξ’ αποστάσεως τη γνώμη
ενός ή περισσοτέρων ειδικών ή μεγαλύτερης εμπειρίας ιατρών με βάση τις ιατρικές
πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει.

•

Τηλε-επίβλεψη, που επιτρέπει στον ιατρό να ερμηνεύει εξ’ αποστάσεως τα
απαιτούμενα δεδομένα για την παρακολούθηση του ασθενούς και να λαμβάνει
αποφάσεις σχετικές με την περίθαλψη του ασθενούς

•

Τηλε-βοήθεια, που επιτρέπει στον ιατρό να υποστηρίξει εξ’ αποστάσεως έναν
επαγγελματία της υγείας κατά την υλοποίηση μιας πράξης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην άρση της απομόνωσης
των μικρών νησιών.
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατροί, Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της
ΕΠ2.γ. που τίθενται είναι οι εξής:

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

189

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τον ειδικό στόχο της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη του ειδικού στόχου
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας.
Οι πράξεις θα εντάσσονται στους τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας
για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η συμβολή τους στους διάφορους εξειδικευμένους στόχους που θα προσδιοριστούν
η συμβολή στην προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
η συμβολή στην άρση της απομόνωσης των μικρών νησιών
ο καινοτόμος χαρακτήρας των παρεμβάσεων.
ΕΠ3.α.

Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της
οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

«3.α.1.1 Ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και την
εξωστρέφεια στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας»
Ενισχύεται η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κατά κύριο λόγο στους τομείς προτεραιότητας της
Περιφέρειας, με ειδική έμφαση:
•

στην ανάπτυξη καινοτομιών

•

σε νέες επιχειρήσεις με εξαγωγικές προοπτικές

•

στη μεταβολή των χαρακτηριστικών της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην
απαλλαγή της από την παραδοσιακή συντηρητική νοοτροπία.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

190

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Στο πλαίσιο αυτό ως παράδειγμα είναι δυνατό να ενισχύεται η δημιουργία νέων
επιχειρήσεων (start-ups) στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με βάση τα προϊόντα και τα
απορριπτόμενα από τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση.
Δικαιούχοι: ΜΜΕ (start-ups)
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της
ΕΠ3.α. που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη των ειδικών στόχων.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας.
Οι πράξεις θα εντάσσονται με προτεραιότητα στους τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως
στρατηγικής σημασίας για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
ο καινοτόμος χαρακτήρας των παρεμβάσεων
η θετική επίπτωση στην απασχόληση
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος π.χ. στη χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση κ.α.
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ΕΠ3.γ.

Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών

«3.γ.1.1 Ενίσχυση ανάπτυξης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων
επιχειρήσεων για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών»
Η Δράση αφορά ανάπτυξη – εισαγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας και στοχεύει στην
ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας,
μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επιχειρηματικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της υγιούς
επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.
Θα χρηματοδοτηθούν ώριμα επενδυτικά σχέδια για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την
εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και
των υποδομών για την αξιόπιστη διάθεσή τους τόσο εθνικά όσο και διεθνώς.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων
μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες
επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/υπηρεσία ή μέρος ενός πιο
σύνθετου συστήματος. Το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα
πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια όπως ενδεικτικά να:
•

είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με τον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται

•

χαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη
φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο
διάθεσης

•

απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και
πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής

•

είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν
διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική
αγορά).

Δεδομένου ότι η παρέμβαση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την
προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεν
τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και
τους θεματικούς τομείς/αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.
Σε κάθε περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά
αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Περιφέρεια, καθώς και σε σημαντικές αγορές του
εξωτερικού.
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Δικαιούχοι: ΜΜΕ

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της
ΕΠ3.γ. που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη των ειδικών στόχων.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας.
Οι πράξεις θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα στους τομείς που έχουν αναγνωριστεί ως
στρατηγικής σημασίας για την Περιφέρεια στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
ο καινοτόμος χαρακτήρας των παρεμβάσεων
η θετική επίπτωση στην απασχόληση
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
ΕΠ3.δ.

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες
καινοτομίας.

«3.δ.1.1 Ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας»
Θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη συνεργατικών μοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας,
όπως π.χ. η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και παραγωγών (clusters) ή άλλες μορφές
συνεργασίας με σκοπό την ενδυνάμωση των διασυνδέσεων και της συνεργασίας πάνω στην
αλυσίδα αξίας, την ανάπτυξη τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών και την
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προώθηση των τουριστικών, αγροδιατροφικών και άλλων προϊόντων της μεταποίησης που
σχετίζονται με τον τουρισμό. Η ανάπτυξη καινοτομιών θα βασιστεί στην καλλιέργεια των
διασυνδέσεων πελάτη-παραγωγού και στην αλληλοτροφοδότηση με πληροφορίες και ιδέες
για τη βελτίωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων, της συσκευασίας,
των αισθητικών και γευστικών (στην περίπτωση της αγροδιατροφής) χαρακτηριστικών κλπ.
Παράλληλα θα ενισχυθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη
συνεργατικών σχηματισμών σε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ίδρυσης ενός συνεργατικού
σχηματισμού. Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να καλύπτει τον εντοπισμό των στόχων, την
ανάπτυξη των σταδίων υλοποίησης, την προετοιμασία ενός σχεδίου δράσης, τις
προδιαγραφές της οργανωτικής δομής, την εκπόνηση έρευνας αγοράς και αναλύσεις.
Ενθάρρυνση των τοπικών επιχειρηματιών να συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια
και σεμινάρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, φορείς του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή συνδέσμους επιχειρηματιών, προκειμένου να
προωθηθούν οι επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των περιφερειακών ΜΜΕ και ξένων
συνεργατών ή πελατών.
Ενεργή προώθηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων δικτύωσης με ξένους εταίρους ανάπτυξη δικτύων ερευνητικών και επιχειρηματικών σχέσεων εντός κλάδων.
Δικαιούχοι: ΜΜΕ, Μη Κερδοσκοπικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Συνεταιρισμοί,
Επιμελητήρια
«3.δ.1.2 Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων»
Σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των
επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή σε εκθέσεις σε χώρες του εξωτερικού, την
ανάπτυξη στρατηγικών marketing, την τυποποίηση των προϊόντων και των συσκευασιών,
την ανάπτυξη μεθόδων προώθησης προϊόντων και δημιουργίας brand name, τη δημιουργία
συνεργατικών δικτύων για την υλοποίηση κοινών δράσεων σε συνάφεια ή προς
εξυπηρέτηση των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα σχήματα
συνεργασίας – δικτύωσης, όπως ενδεικτικά:
•

κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,

•

κοινές δράσεις αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,

•

ειδικές καταχωρήσεις, δημιουργία διαφημιστικών προγραμμάτων στα δικτυακά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το σκοπό αυτό ενισχύονται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως έρευνες
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, έρευνες αγοράς, marketing plan, προσαρμογή στις
ιδιαίτερες συνθήκες των τοπικών αγορών, κ.ά., για την προώθηση των προϊόντων /
υπηρεσιών σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για το
σχεδιασμό δράσεων και παροχή τεχνογνωσίας και επίβλεψης, από ειδικούς (του ίδιου ή
όμορων κλάδων), με στόχο τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων.
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Δικαιούχοι: Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, Περιφέρεια
«3.δ.1.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών σημάτων ποιότητας»
Τέλος με σκοπό την αξιοποίηση της ζήτησης προϊόντων με ονομασία προέλευσης θα
ενισχυθούν ενέργειες σχεδιασμού, εισαγωγής και προώθησης σημάτων ποιότητας στις
επιχειρήσεις της βιομηχανίας της εμπειρίας στην ΠΝΑ.
Δικαιούχοι: ΜΜΕ, Συνεταιρισμοί
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της ΕΠ3.δ. που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τον ειδικό στόχο της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που συμβάλλουν κατά το μέγιστο στην
επίτευξη του ειδικού στόχου.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων
η θετική επίπτωση στην απασχόληση
η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

4.2.2 Άξονας προτεραιότητας 2: Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων
Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας 2
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση Πόρων» είναι
μονοταμειακός – συγχρηματοδοτείται μόνο από το ΕΤΠΑ – και καλύπτει τρεις (3)
Θεματικούς Στόχους:
•

Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

195

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

•

Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και
πρόληψη των κινδύνων

•

Θεματικός Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης
χρήσης των πόρων.

Η επιλογή της θέσπισης ενός Άξονα Προτεραιότητας που καλύπτει τους ανωτέρω
Θεματικούς Στόχους τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι οι κατηγορίες δράσεων που
προέκυψαν βάσει των αναγκών της Περιφέρειας αποτελούν ένα σύνολο ενεργειών οι
οποίες οδηγούν στην επίτευξη αλληλένδετων στόχων και οι οποίοι εμπεριέχονται στις
επενδυτικές προτεραιότητες των ανωτέρω Θεματικών Στόχων.
Στο πλαίσιο της προώθησης της αειφορικής ανάπτυξης σχεδιάζονται μέτρα τόσο για την
προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, όσο και για
την ορθολογική αξιοποίηση τους προς όφελος των πολιτών και της οικονομικής ανάπτυξης
της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για την ανάπτυξη ή/και βελτίωση των
υπηρεσιών και υποδομών εξυπηρέτησης των πολιτών και επισκεπτών με παράλληλο
σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών ανάδειξης και προβολής των σημαντικών στοιχείων
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η τήρηση των αρχών της αειφορίας θα
συμβάλλει στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συνεπώς
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια.
Επίσης, ο χαρακτήρας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που διέπεται από τα χαρακτηριστικά της
νησιωτικότητας, αλλά και του κατακερματισμού του γεωγραφικού της χώρου σε πολλά
μικρά διάσπαρτα και απομακρυσμένα νησιά δημιουργεί την ανάγκη για το σχεδιασμό
συνεκτικών δράσεων που θα εμπεριέχονται σε έναν Άξονα με σαφές περιεχόμενο και
συγκεκριμένη στόχευση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επιλέχθηκε η ένταξη σε ενιαίο Άξονα Προτεραιότητας
όλων εκείνων των δράσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Περιφέρειας, στην ορθολογική χρήση των πόρων, στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Επιπλέον, η δημιουργία πολυθεματικού Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλει στη
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της νέας πολιτικής συνοχής, η
οποία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ιδιαίτερα
τους στόχους που αφορούν στο περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα, και για την επίτευξη μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης, η συγκέντρωση των
Θεματικών Στόχων 4, 5 και μέρους του 6 σε έναν Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλει στην
ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων και αναγκών της Περιφέρειας και παράλληλα
στην επιλογή των κατάλληλων πολιτικών και λύσεων για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή
της.
Οι επενδύσεις στους τομείς της μείωσης της εξάρτησης από παραδοσιακές πηγές
ενέργειας, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και της αύξησης της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλουν στη μετάβαση προς την οικονομία με
μειωμένη χρήση άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας,
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στη δημιουργία ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων πράσινων
θέσεων εργασίας.
Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία στην εξασφάλιση της
μακροχρόνιας βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης, στη μείωση του περιβαλλοντικού
κόστους για την οικονομία και στη δημιουργία απασχόλησης. Η παροχή περιβαλλοντικών
υπηρεσιών (πχ. υδροδότηση), η διαχείριση φυσικών πόρων και η προστασία από
ορισμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους (πυρκαγιές, πλημμύρες, διάβρωση ακτών), καθώς
και η προώθηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές, αποτελούν
σημαντικές προτεραιότητες του Προγράμματος και ενισχύουν τις συνέργειες ανάμεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Τέλος οι επενδύσεις στον τομέα της ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων
συνδέονται σαφώς με την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία απασχόλησης και την
προστασία και αειφόρο ανάπτυξη των πόρων αυτών.
Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ
Περισσότερο Αναπτυγμένη

Επενδυτικές προτεραιότητες άξονα προτεραιότητας 2
ΕΠ4.γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της
χρήσης
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
στις
δημόσιες
υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης.
ΕΠ4.ε Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους
τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.
ΕΠ5.β Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας
την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης
καταστροφών.
ΕΠ6.β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
ΕΠ6.γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
ΕΠ6.δ Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή
των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των
«πράσινων» υποδομών.
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ΕΠ6.ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση
των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για
τον περιορισμό του θορύβου.
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Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις επενδυτικές προτεραιότητες και αναμενόμενα αποτελέσματα
Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα

ΕΠ4.γ.

ΕΣ 4.γ.1 Βελτίωση της
ενεργειακής
απόδοσης των πιο
ενεργειοβόρων
δημόσιων κτιρίων και
των νοικοκυριών και
προώθηση
της
χρήσης ΑΠΕ.

Ο ειδικός στόχος αφορά στην ορθή και αποδοτική χρήση ενέργειας και στη χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και νοικοκυριά, με σκοπό τη
διασφάλιση της επάρκειας ενέργειας, την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ σε
συνδυασμό με τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας τελικής χρήσης θα συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου είναι τα εξής:
• Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια της Περιφέρειας.
• Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά της Περιφέρειας.

ΕΠ4.ε.

ΕΣ 4.ε.1 Προώθηση
της αστικής βιώσιμης
κινητικότητας

ΕΠ5.β.

ΕΣ 5.β.1 Προστασία
από καταστροφές και
ειδικούς κινδύνους
και
ιδίως
από
πλημμύρες,
πυρκαγιές και τη
διάβρωση των ακτών.
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Ο ειδικός στόχος αφορά στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πόλεις της Περιφέρειας με σκοπό την προστασία του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται το
κυκλοφοριακό φορτίο, τη στήριξη της κινητικότητας των πεζών, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, κλπ. Επιπρόσθετα, το
υψηλό μερίδιο συμμετοχής του τομέα των αστικών μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και το γεγονός ότι αυτός παρουσιάζει το
μεγαλύτερο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας καθιστούν αναγκαία την πραγματοποίηση συντονισμένων και ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων για τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου είναι τα εξής:
• Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
• Προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση των μεταφορικών μέσων.
• Βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορών στις πόλεις της Περιφέρειας.
Ο ειδικός στόχος αφορά στην προστασία και διαφύλαξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της ανθρώπινης ζωής και της
περιουσίας των πολιτών της Περιφέρειας από κινδύνους και καταστροφές που δημιουργούν φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι
πυρκαγιές και η διάβρωση των ακτών, καθώς και στη λήψη μέτρων για την πρόληψη από τέτοιους κινδύνους και τη διασφάλιση της
αειφορίας των φυσικών πόρων η οποία παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς εκμετάλλευσης και αξιοποίησής τους από τους κατοίκους της
Περιφέρειας προς όφελός τους.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου είναι τα εξής:
• Προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών της Περιφέρειας από κινδύνους που προέρχονται από φυσικά και
ανθρωπογενή αίτια.
• Βελτίωση του βαθμού πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, των πλημμυρών και της διάβρωσης των ακτών.
• Διαφύλαξη των δασών και των ακτών ως σημαντικών πόρων ανάπτυξης της Περιφέρειας προς όφελος του πληθυσμού.
• Μείωση της επιβάρυνσης της οικονομίας με δαπάνες κατάσβεσης πυρκαγιών και αποκατάστασης των ζημιών από πλημμύρες.
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Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

ΕΠ6.β.

ΕΣ 6.β.1 Μείωση
απωλειών ύδατος και
ικανοποίηση
αναγκών για πόσιμο
νερό

ΕΠ6.γ.

ΕΣ 6.γ.1 Προστασία
και ανάδειξη της
πολιτιστικής
και
φυσικής κληρονομιάς
για την υποστήριξη
της βιομηχανίας της
εμπειρίας
στο
πλαίσιο
της
στρατηγικής
της
Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΠ6.δ.

ΕΣ
6.δ.1
Ολοκληρωμένη
διαχείριση,
προστασία
και
ανάδειξη
των
οικοσυστημάτων της
Περιφέρειας

ΕΠ6.ε.

ΕΣ 6.ε.1 Στήριξη για
βιώσιμη
και
ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη.
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Αποτελέσματα
Ο ειδικός στόχος αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών της Περιφέρειας για πόσιμο νερό και στην αποτελεσματική διαχείριση και
διανομή του, δεδομένου ότι στην Περιφέρεια, η διαθεσιμότητα του νερού είναι περιορισμένη, λόγω κλιματικών και γεωμορφολογικών
χαρακτηριστικών και οι ανάγκες σε πόσιμο νερό αυξάνονται σημαντικά το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Μείωση των απωλειών ύδατος από διαρροές στα δίκτυα διανομής.
• Διασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού.
• Μείωση των δαπανών (κατανάλωση ρεύματος και χημικών) για άντληση και επεξεργασία του νερού.
Ο ειδικός στόχος αφορά στην προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς της
Περιφέρειας και παράλληλα στην αρμονική ένταξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων στην προσπάθεια αναβάθμισης και
διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και συγκεκριμένα στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς με μορφές θεματικού
τουρισμού που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και των επιμέρους περιοχών της.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου είναι τα εξής:
• Προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως σημαντικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση επισκεπτών,
μέσω της τουριστικής προβολής.
• Βελτίωση του βαθμού προστασίας των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Περιφέρειας.
• Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας με την αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της.
• Αύξηση του αριθμού επισκέψιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων.
• Προσέλκυση επισκεπτών.
Ο ειδικός στόχος αφορά στην προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των οικοσυστημάτων και φυσικών μνημείων της Περιφέρειας,
με σκοπό την τήρηση των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην ανάδειξη των περιοχών που χαρακτηρίζονται
για τη μοναδικότητά τους, στοιχείο το οποίο συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και την
προβολή της ως τόπου προορισμού.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου είναι τα εξής:
• Προστασία των οικοσυστημάτων και των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.
• Διατήρηση των οικοτόπων και οικοσυστημάτων μέσω της ορθολογικής διαχείρισής τους.
• Εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης περιοχών NATURA 2000.
Ο ειδικός στόχος αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων της Περιφέρειας και στην
κοινωνική και οικονομική ευημερία των κατοίκων τους, μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων τοπικής αστικής ανάπτυξης που συμβάλλουν
στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην προσέλκυση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στην αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
• Αύξηση της ελκυστικότητας των πόλεων.
• Αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών των πόλεων.
• Αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων
του άξονα προτεραιότητας 2
ΕΠ4.γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της
χρήσης
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας
στις
δημόσιες
υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.
«4.γ.1.1 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων»
Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα της Περιφέρειας,
κυρίως δημοσίας χρήσης, καθώς και τα δημόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και άλλες
λειτουργίες (πχ. κτίρια διοίκησης, σχολεία, μουσεία, νοσοκομεία, κλπ.) συμβάλλουν στη
μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην
εκπομπή αερίων ρύπων. Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο της πολιτικής για την
εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, προβλέπονται δράσεις με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας με
βασική προτεραιότητα τα περισσότερο ενεργειοβόρα δημόσια κτίρια.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προσθήκης
βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε δημόσια κτίρια (πχ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού
κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων φυσικού/τεχνητού
φωτισμού, εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, κλπ.), παρεμβάσεις σε
κτίρια όπου στεγάζονται πολιτιστικές δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα,
πολυχώροι, κλπ.), που στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, υποστηρικτικές
και λοιπές ενέργειες (υπηρεσίες ενεργειακού Συμβούλου, μελέτες ενεργειακής απόδοσης,
δράσεις δημοσιότητας, κλπ), κλπ.
Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι ΟΤΑ της
Περιφέρειας.
Ωφελούμενοι είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι ΟΤΑ της Περιφέρειας.
«4.γ.1.2 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών»
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέρως
ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε
αυτά. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τα νοικοκυριά της Περιφέρειας, μπορεί να συμβάλλει,
μεταξύ άλλων, σε σημαντικό βαθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπάρκειας
ενέργειας, ιδιαίτερα για τα νησιά εκείνα που αποτελούν κύριους πόλους τουριστικής έλξης
και έχουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες για να εξυπηρετήσουν τον τοπικό πληθυσμό και
τους επισκέπτες. Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του σημαντικού
αποθεματικού νεοκλασσικών κτιρίων που διαθέτει η Περιφέρεια.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες
κατοικίες, πχ. αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση συστημάτων σκίασης,
θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος
παροχής ζεστού νερού χρήσης, κλπ., οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των
πολιτών για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ΑΠΕ, κλπ. Προτεραιότητα
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θα δοθεί στα νοικοκυριά χαμηλού και μέσου εισοδήματος και σε περιοχές που απειλούνται
από υποβάθμιση και κοινωνικό αποκλεισμό.
Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης των
σχετικών προγραμμάτων εξοικονόμησης σε κατοικίες.
Ωφελούμενοι είναι τα νοικοκυριά της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ4.γ.1 «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και των
νοικοκυριών και προώθηση της χρήσης ΑΠΕ» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι
βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ4.γ.1 «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων
και των νοικοκυριών και προώθηση της χρήσης ΑΠΕ».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
ενεργειακή αναβάθμιση του σημαντικού αποθεματικού νεοκλασσικών κτιρίων που
διαθέτει η Περιφέρεια
επιλογή περισσότερο ενεργειοβόρων δημοσίων κτιρίων
ΕΠ4.ε Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους
τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων
προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.
«4.ε.1.1 Δράσεις προώθησης της αστικής βιώσιμης κινητικότητας»
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Ο τομέας των μεταφορών είναι δυνατό να συμβάλλει καθοριστικά στη μετάβαση σε μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τύπους περιοχών. Οι
τοπικές αρχές καλούνται να αποφύγουν τις αποσπασματικές προσεγγίσεις του παρελθόντος
και να ακολουθήσουν στρατηγικές που μπορούν να ενθαρρύνουν την ομαλή μεταστροφή
προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως είναι η πεζοπορία, η
ποδηλασία, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, αλλά και τα νέα μοντέλα χρήσης και
κυριότητας του ΙΧ αυτοκινήτου.
Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις προωθούνται δράσεις
οι οποίες στοχεύουν στην αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς με
στόχο τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, στην προώθηση της χρήσης οχημάτων
εναλλακτικής τεχνολογίας και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής και στην
προώθηση δράσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στις πόλεις στη βάση της τήρησης
των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.
Ενδεικτικές δράσεις είναι η ολοκλήρωση ή δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων
(διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων, φωτεινή σηματοδότηση, εγκατάσταση ασφαλών θέσεων
στάθμευσης ποδηλάτων σε σημαντικά σημεία της πόλης, κλπ), η προώθηση της χρήσης
οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας (πχ. ηλεκτρικά λεωφορεία), η κατάρτιση σχεδίων
κινητικότητας που να περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των μεταφορών, με
στόχο να περιοριστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση και να καταστεί η κινητικότητα πιο
υγιεινή και πιο αποδοτική, τα σχέδια για πιο φιλικές για τους πεζούς και τους ποδηλάτες
μεταφορές, οι ρυθμίσεις πρόσβασης των οχημάτων, οι δράσεις για τη βελτίωση της αστικής
οδικής ασφάλειας, τα έργα πρόσβασης σε κέντρα διακίνησης φορτίων, τα σχέδια
διαχείρισης της ζήτησης μετακινήσεων σε όλα τα επίπεδα, οι δράσεις ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης των πολιτών με ενημερωτικές καμπάνιες για αποθάρρυνση της
αλόγιστης χρήσης ΙΧ και μεταστροφή στην πεζοπορία και στη χρήση αστικών συγκοινωνιών
και ποδηλάτων.
Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι
ΟΤΑ.
Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών της Περιφέρειας όπου θα υλοποιηθούν οι
δράσεις.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ4.ε.1 «Προώθηση της αστικής βιώσιμης κινητικότητας» και στην επίτευξη του
αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
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προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ4.ε.1 «Προώθηση της αστικής βιώσιμης κινητικότητας»
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
ο βαθμός συμβολής στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμού
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
συνέργεια με τη προώθηση της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης και ιδιαίτερα
με την προώθηση της βιομηχανίας της εμπειρίας.
ΕΠ5.β Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας
την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης
καταστροφών.
«5.β.1.1 Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών»
Τόσο οι πλημμύρες, όσο και οι πυρκαγιές θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνες φυσικές
καταστροφές με αρκετά σοβαρές και ποικίλες οικονομικό-κοινωνικές συνέπειες,
συμπεριλαμβανομένων της απώλειας της ανθρώπινης ζωής, της περιβαλλοντικής
υποβάθμισης και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και υγείας, της καταστροφής της
ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας και της αποδιοργάνωσης ή και διακοπής πολλαπλών
οικονομικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως και τα δύο καταστροφικά φαινόμενα έχουν
σημαντικές αισθητικές συνέπειες και πολύ συχνά απειλούν τη φυσική και πολιτισμική
κληρονομιά των περιοχών που πλήττουν.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, σχεδιάζονται δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν τόσο στην
αντιμετώπιση των καταστροφών που συνεπάγονται οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στις
περιοχές της Περιφερείας, όσο και στην πρόληψη τέτοιων κινδύνων.
Ενδεικτικές δράσεις είναι:
•

εκπόνηση σχεδίων παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας, και αντιμετώπισης
πλημμυρών,

•

έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (πχ. έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη
διάβρωση, έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα ανάσχεσης πλημμύρων,
μικρά έργα οδοποιίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία των ρευμάτων, κλπ.),
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•

η ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας, έργα πυροπροστασίας, διαχειριστικά
σχέδια δασών, εφαρμογή συστημάτων προσδιορισμού κινδύνου πυρκαγιάς και
πλημμύρας, που καθορίζουν χρονικά την πιθανότητα εκδήλωσης της σε μια περιοχή
(πχ. μελέτες αναγκών και προσδιορισμού συστημάτων ηλεκτρονικής
παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές,
προμήθεια και εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης
ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές),

•

προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής-αντιπλημμυρικής προστασίας,

•

δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού και αρμόδιων φορέων για τους
κινδύνους πυρκαγιάς και πλημμύρας και τις συνδυαστικές επιπτώσεις τους, τόσο στο
περιβάλλον, όσο και την κοινωνία και οικονομία της περιοχής, κλπ.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι
ΟΤΑ.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες της Περιφέρειας.
«5.β.1.2 Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση»
Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όμως επιταχύνεται από
την ανθρώπινη παρέμβαση. Η διάβρωση των ακτών προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες
υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την
ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των ανθρώπων που
προσεγγίζουν την ακτή με συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των
παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων.
Για τους ανωτέρω λόγους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη ανάληψη πρωτοβουλιών για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε
αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των διάφορων
περιοχών της Περιφέρειας.
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

η εκπόνηση σχεδίων πρόληψης και διαχείρισης της διάβρωσης των ακτών,

•

η υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας των ακτών,

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και οι
ΟΤΑ.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ5.β.1 «Προστασία από καταστροφές και ειδικούς κινδύνους και ιδίως από
πλημμύρες, πυρκαγιές και τη διάβρωση των ακτών» και στην επίτευξη του αποτελέσματος,
οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
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Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ5.β.1 «Προστασία από καταστροφές και ειδικούς κινδύνους και
ιδίως από πλημμύρες, πυρκαγιές και τη διάβρωση των ακτών»
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι οποίες
συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
Η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ6.β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
«6.β.1.1 Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος»
Η Περιφέρεια έχει οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας
υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω της
αύξησης του πληθυσμού της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές.
Ενδεικτικές δράσεις είναι έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου
νερού, όπως:
•

κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη μείωση
απωλειών ύδατος,

•

κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης

•

ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας
υδάτων
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Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι το ΥΠΕΚΑ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αιγαίου, η Περιφέρεια, οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ.
Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών της Περιφέρειας όπου θα υλοποιηθούν οι εν
λόγω δράσεις.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ6.β.1 «Μείωση απωλειών ύδατος και ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό» και
στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι
εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ6.β.1 «Μείωση απωλειών ύδατος και ικανοποίηση αναγκών για
πόσιμο νερό».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων για ικανοποίηση των
αναγκών σε πόσιμο νερό σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ6.γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
«6.γ.1.1 Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνει ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η
οποία χρήζει συστηματικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής, λόγω του ότι τα νησιά
αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Παράλληλα η
κληρονομιά αυτή συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και
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εμπλουτίζει την τουριστική προσφορά αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Περιφέρειας.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•

προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
επιλεγμένων με αυστηρά κριτήρια (πχ. ιστορική σημασία, ύπαρξη περιβαλλοντικών
κινδύνων, κλπ.),

•

ενίσχυση μουσειακών υποδομών και μουσειακών συλλογών και ανάδειξη μνημείων
με έμφαση στις περιοχές που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του
τουρισμού της κρουαζιέρας,

•

πιστοποίηση των μουσείων (κρατικών και ιδιωτικών),

•

δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών (φυσικές ή εικονικές-ψηφιακές), οργάνωση
μόνιμων πολιτιστικών θεσμών σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους κ.ά., που
προσφέρουν την ευκαιρία για διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού
προϊόντος,

•

δράσεις υποστήριξης των θεσμών και δραστηριοτήτων που προάγουν τον πολιτισμό,
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα υποστηριχθούν από οργανισμούς
του Σύγχρονου Πολιτισμού,

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού, οι ΟΤΑ και πολιτιστικοί φορείς.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
«6.γ.1.2 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς»
Η φυσική κληρονομιά αποτελεί μέγιστο τουριστικό θέλγητρο, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη
του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού. Η εντατική ή ανεπαρκής όμως διαχείριση
του τουρισμού και της σχετικής με αυτόν ανάπτυξης μπορεί να βλάψει τη φύση, την
ακεραιότητα και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Η οικολογική δομή,
μπορεί επίσης να υποβαθμιστεί, όπως άλλωστε και η εμπειρία του επισκέπτη από τον τόπο
αυτό.
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

τα έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και
επικουρικά δράσεις προμήθειας-εξοπλισμού, προβολής-προώθησης και ενημέρωσης
κοινού,

•

η ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά
τους ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής
κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου,

•

η ανάδειξη φυσικών μνημείων (δάση, σπήλαια, κτλ.),
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•

η ανάδειξη - προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών – τοπίων, ώστε να
λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισμού και γεωτουρισμού,

•

η δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης,

•

η δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και οι δράσεις προώθησης του
οικοτουρισμού (πχ. καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλάτων,
δημιουργία τοπικών γραφείων οικοτουρισμού, κλπ.),

•

οι δράσεις διασύνδεσης της φυσικής κληρονομιάς, του πολιτισμού και του
τουρισμού, κλπ.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι ΟΤΑ
και οι Φορείς Διαχείρισης.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ6.γ.1 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για την
υποστήριξη της βιομηχανίας της εμπειρίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που
τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ6.γ.1 «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς για την υποστήριξη της βιομηχανίας της εμπειρίας στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
Η συνέργεια με τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και ιδιαίτερα με την
υποστήριξη της βιομηχανίας της εμπειρίας
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η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
Η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ6.δ Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή
των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των
«πράσινων» υποδομών.
«6.δ.1.1. Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας»
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων πλάνων διαχείρισης των οικοσυστημάτων
συνεπάγεται τόσο την προστασία αυτών, όσο και την ενίσχυση των αρχών της βιώσιμης
ανάπτυξης. Επιπλέον, η ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης υποδομής για τη διασφάλιση της
ενίσχυσης των φυσικών διαδικασιών, αποτελεί νέα στρατηγική της ΕΕ και είναι ένα
δοκιμασμένο εργαλείο που χρησιμοποιεί τη φύση για την εξασφάλιση οικολογικών,
οικονομικών και κοινωνικών οφελών. Στόχοι των επιμέρους δράσεων αποτελούν η
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των υπολοίπων φυσικών αξιών των
οικοσυστημάτων, η προστασία των φυσικών διαθεσίμων από συγκρουόμενες χρήσεις γης,
η παροχή πρόσβασης του κοινού σε αυτές τις περιοχές, η αειφορική χρήση των
οικοσυστημάτων, η ανάδειξη των οικοσυστημάτων ως αξιόλογα στοιχεία και πόροι της
Περιφέρειας, η συνεισφορά στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, κλπ.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•

παρεμβάσεις για τη διαχείριση περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος,

•

έργα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο,

•

εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων οικοτόπων,

•

δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι ΟΤΑ
και οι Φορείς Διαχείρισης.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ6.δ.1 «Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της
Περιφέρειας» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που
τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
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Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ6.δ.1 «Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ6.ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση
των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για
τον περιορισμό του θορύβου.
«6.ε.1.1 Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης»
Τα προγράμματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης αποτελούν τη βάση και την προϋπόθεση για
την υλοποίηση συντονισμένων ενεργειών για τις αστικές περιοχές, έχοντας ως αιχμή την
οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη προοπτική, τις πρόνοιες προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή, τις δυνατότητες και προβλέψεις για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών
ομάδων ως προς τη στέγαση, τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου,
την ορθολογική και οικολογική πολιτική αστικών μεταφορών, κλπ.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ανάπτυξης των αστικών κέντρων, όπως
αυτό έχει περιγραφεί ανωτέρω, προβλέπονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην
αναβάθμιση του περιβάλλοντος διαβίωσης των κατοίκων των πόλεων και περιοχών της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Οι δράσεις θα πρέπει να προβλέπονται από ένα Ολοκληρωμένο
Σχέδιο, ώστε να είναι μεταξύ τους αλληλένδετες και να στηρίζουν τη φιλοσοφία της
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Μέσω της υλοποίησης αυτών των δράσεων αναμένεται να
επιτευχθεί η βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
υποδομής, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη, η
περιβαλλοντική αναβάθμιση –ανάκτηση του οικιστικού ιστού, η προστασία των ελεύθερων
χώρων στα αστικά κέντρα και ειδικότερα στις υποβαθμισμένες περιοχές και στις περιοχές
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λαϊκής κατοικίας όπου οι ανάγκες είναι εντονότερες, η αποφυγή των φαινομένων
κοινωνικού αποκλεισμού, κλπ.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι αναπλάσεις περιοχών, η διαμόρφωση δημόσιων /
κοινόχρηστων χώρων, ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων
εξυπηρέτησης πολιτών, η ενίσχυση χώρων πρασίνου, εκσυγχρονισμός δικτύων υποδομής, η
δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης, η ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών
χώρων και μνημείων εντός του αστικού ιστού, η ανακαίνιση διατηρητέων και
παραδοσιακών κτιρίων και ένταξή τους στις λειτουργίες της αστικού κέντρου και την
εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών, τα δίκτυα
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η ανάπτυξη συστημάτων αστικής μεταφοράς, η
δημιουργία/ βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας (πεζοδρόμια, ράμπες πρόσβασης,
θέσεις στάθμευσης) των ΑμΕΑ κλπ.).
Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι ΟΤΑ της Περιφέρειας.
Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι των περιοχών της Περιφέρειας όπου θα υλοποιηθούν οι εν
λόγω δράσεις.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ6.ε.1 «Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» και στην επίτευξη
του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται αφορούν στις εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ6.ε.1 «Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.

4.2.3 Άξονας προτεραιότητας 3: Βελτίωση Βασικών Υποδομών
Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας 3
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 περιλαμβάνει μέρος των πόρων τριών Θεματικών Στόχων και
συγκεκριμένα:
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•

τον ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων,

•

τον ΘΣ9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
κάθε διάκρισης και

•

τον ΘΣ10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

Ο Άξονας Προτεραιότητας είναι μονοταμειακός και συγχρηματοδοτείται μόνο από το ΕΤΠΑ.
Η επιλογή της θέσπισης του πολυθεματικού Άξονα Προτεραιότητας γίνεται λόγω των
βασικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά:
Ο κατακερματισμός του χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με διάσπαρτα και
απομακρυσμένα νησιά και με έντονα προβλήματα χωρικής συνοχής και λειτουργικών
διασυνδέσεων, δημιουργούν και ανάλογα προβλήματα υστέρησης σε υπηρεσίες και
υποδομές που είναι σημαντικές για την κοινωνία και την οικονομία της Περιφέρειας.
Η νέα διοικητική οργάνωση της χώρας με τον Νόμο «Καλλικράτης», βάσει του οποίου
κάθε νησί είναι ένας Δήμος, δημιουργεί ένα «διοικητικό χάρτη» της Περιφέρειας που
είναι αρκετά πιο «σύνθετος» συγκρινόμενος με άλλες Περιφέρειες της χώρας.
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά γίνεται η επιλογή να ενταχθούν σε ενιαίο Άξονα
Προτεραιότητας όλες οι δράσεις εκείνες που θα συμβάλλουν στην άρση των
αποτελεσμάτων του κατακερματισμού του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας στις
βασικές υποδομές της και ειδικότερα στις συγκοινωνιακές (ΘΣ7) και κοινωνικές (ΘΣ9 και
ΘΣ10) υποδομές. Η διάρθρωση αυτή του Προγράμματος θα διευκολύνει την
αποτελεσματικότερη κατανομή των χρηματοδοτήσεων ώστε, αφενός κάθε νησί της
Περιφέρειας να μπορέσει να αντιμετωπίσει με πιο αποδοτικό τρόπο τις ιδιαίτερες
υστερήσεις σε βασικές υποδομές που αντιμετωπίζει, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσει την
ολική αποτελεσματικότητα του Προγράμματος για το σύνολο της Περιφέρειας.
Επιπλέον, η δημιουργία πολυθεματικού Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλει στη
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της νέας πολιτικής συνοχής, η
οποία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Πιο συγκεκριμένα, και για την επίτευξη μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης, η συγκέντρωση
πόρων από τους Θεματικούς Στόχους 7, 9 και 10 σε έναν Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλει
στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων και αναγκών της Περιφέρειας και
παράλληλα στην επιλογή των κατάλληλων πολιτικών και λύσεων για τη βιώσιμη και
αειφόρο ανάπτυξή της.
Οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την
οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι βελτιώνουν την παραγωγικότητα και τις προοπτικές
ανάπτυξης της Περιφέρειας, μέσω της διευκόλυνσης των μετακινήσεων προσώπων και
αγαθών και ενισχύουν τις ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές. Η κατασκευή οδικών
συνδέσεων με τις πύλες εισόδου-εξόδου είναι ζωτικής οικονομικής σημασίας για την
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ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς μπορεί να συντελέσει στην τόνωση των επιμέρους
τοπικών οικονομιών και κατ’ επέκταση της περιφερειακής οικονομίας. Επίσης, η βελτίωση
της σύνδεσης των απομονωμένων, νησιωτικών περιοχών με έργα ΔΕΔ-Μ θα συμβάλλει
στην αποτελεσματικότητα των μεταφορικών υποδομών, με θετικές συνέπειες στην
περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου εκπαίδευσης
συμβάλλουν στην ενίσχυση της πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας στις
αντίστοιχες υπηρεσίες, στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του τοπικού πληθυσμού,
στη συγκράτηση του πληθυσμού, στη διατήρηση θέσεων εργασίας με θετικές επιπτώσεις
στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Η δημογραφική διάρθρωση και η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και τα χαρακτηριστικά της
νησιωτικότητας που διέπουν τον γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας αποτελούν ισχυρούς
λόγους για την ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της υγείας και πρόνοιας. Επενδύσεις
στους εν λόγω τομείς θα συμβάλλουν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών
υγείας-πρόνοιας, στην προστασία της υγείας του πληθυσμού, στη διατήρηση και ενίσχυση
της παραγωγικότητάς του και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη.
Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ
Περισσότερο Αναπτυγμένη

Επενδυτικές προτεραιότητες άξονα προτεραιότητας 3
ΕΠ7.α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
ΕΠ7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων
ΕΠ9.α: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
ΕΠ10.α:Επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομής
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Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις επενδυτικές προτεραιότητες και αναμενόμενα αποτελέσματα
Επενδυτική
Προτεραιότητα

ΕΠ7.α.

ΕΠ7.β.

ΕΠ9.α.

Ειδικός στόχος

ΕΣ 7.α.1 Βελτίωση
των σημαντικών /
κύριων
λιμενικών
υποδομών ΔΕΔ-Μ της
Περιφέρειας

ΕΣ 7.β.1 Αναβάθμιση
των
λιμενικών
υποδομών
και
βελτίωση
της
σύνδεσης
της
ενδοχώρας
των
νησιών με τις πύλες
εισόδου-εξόδου και
τα Εθνικά και Διεθνή
εμπορικά κέντρα
ΕΣ 9.α.1 Άμβλυνση
των περιφερειακών
ανισοτήτων
στους
τομείς της υγείας και
της πρόνοιας για την
εξασφάλιση
συνθηκών
πρόσβασης
σε
υψηλής
ποιότητας
σχετικές υπηρεσίες
με την επέκταση και
τη βελτίωση των
υποδομών
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Αποτελέσματα
Ο ειδικός στόχος αφορά στη σύνδεση της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η υλοποίηση έργων λιμενικών
υποδομών θα συμβάλλει στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων, στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των
παρεχόμενων υπηρεσιών, στην εξυπηρέτηση της επιβατικής ζήτησης και των αναγκών για μεταφορά εμπορευμάτων, στη βελτίωση των
τουριστικών υπηρεσιών και στην ενθάρρυνση ανάπτυξης επενδύσεων.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Σύνδεση των περιοχών της Περιφέρειας και κατ’ επέκταση της χώρας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
• Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων λιμενικών υποδομών.
• Αναβάθμιση της λειτουργικότητας των λιμένων (δυναμικότητα, ασφάλεια, εξυπηρέτηση κοινού, κλπ).
• Άρση του φαινομένου της απομόνωσης της Περιφέρειας.
Ο ειδικός στόχος αφορά στη βελτίωση λιμενικών υποδομών νησιών της Περιφέρειας για τη θαλάσσια σύνδεσή τους με λιμάνια της
Περιφέρειας που εντάσσονται στο ΔΕΔ-Μ, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων για τη σύνδεση της ενδοχώρας των νησιών με τις πύλες
εισόδου-εξόδου (λιμάνια ή/και αεροδρόμια) και συνεπώς τη σύνδεσή τους με εθνικά και διεθνή εμπορικά κέντρα.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Σύνδεση των νησιών με λιμάνια που περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ, καθώς και των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων των
νησιών με το διεθνές δίκτυο μεταφοράς.
• Αναβάθμιση της λειτουργικότητας των λιμένων και αύξηση της δυναμικότητάς τους.
• Σύνδεση της ενδοχώρας των νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας.
• Μείωση του χρόνου μετακινήσεων και του κόστους μεταφοράς.
• Άρση του φαινόμενου της απομόνωσης των νησιών της Περιφέρειας.

Οι δράσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πρόσβασης σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας και
υπηρεσίες πρόνοιας των κατοίκων της Περιφέρειας και ιδιαίτερα εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση
φτώχειας.
Αναλυτικότερα επιδιώκονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• •
Εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποδομές υγείας σε πρωτοβάθμιο και
δευτεροβάθμιο επίπεδο εντός της Περιφέρειας
• •
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους
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Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα

ΕΠ10.α.

ΕΣ 10.α.1 Βελτίωση
της πρόσβασης και
αύξηση
της
ελκυστικότητας όλων
των βαθμίδων της
τυπικής εκπαίδευσης,
και της δια βίου
μάθησης.

Οι επενδύσεις στις υποδομές της εκπαίδευσης, της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης θα έχουν ως
αποτέλεσμα τη βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εφόσον όμως συνεκτιμηθούν και οι συνέργειες που θα προκύψουν από δράσεις του θεματικού στόχου 10 που θα χρηματοδοτηθούν
από το ΕΚΤ, αναμένονται ευρύτερα αποτελέσματα που θα οδηγούν στην αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης και αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας.
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Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων
του άξονα προτεραιότητας 3
ΕΠ7.α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω
επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
«7.α.1.1 Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών»
Προβλέπονται δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη λιμενικών υποδομών της
Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ.
Για την ενίσχυση των πυλών εξόδου της Περιφέρειας ενδεικτικές δράσεις που θα
χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν τα έργα λιμενικών υποδομών, όπως η κατασκευή
θαλάσσιων κρηπιδωμάτων, κυματοθραυστών, η υλοποίηση κτιριακών έργων λιμενικής
ζώνης, η κατασκευή επιβατικών σταθμών, συστήματα ασφαλείας λιμενικών
εγκαταστάσεων, υποδομές υδατοδρομίων κλπ.
Ενδεικτικοί δικαιούχοι είναι το ΥΠΟΜΕΔΙ, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, η Περιφέρεια, οι
ΟΤΑ.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ7.α.1 «Βελτίωση των σημαντικών / κύριων λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της χώρας»
και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι
οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ7.α.1 «Βελτίωση των σημαντικών / κύριων λιμενικών υποδομών
ΔΕΔ-Μ της χώρας».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
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η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων
«7.β.1.1 Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και
ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων»

αναβάθμιση

διαπεριφερειακών

και

Θα ενισχυθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων που θα συμβάλλουν
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σύνδεσης των νησιών με την υπόλοιπη Περιφέρεια
καθώς και με τις πύλες εξόδου της Περιφέρειας. Οι δράσεις αποβλέπουν στην περαιτέρω
βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων με θετικές συνέπειες στην άρση της απομόνωσης
των νησιών και στην αναβάθμιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών
συνδέσεων.
Ενδεικτικές δράσεις είναι:
•

έργα βελτίωσης λιμενικών υποδομών και ανωδομών για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών,

•

έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, επεκτάσεις / βελτιώσεις
κρηπιδωμάτων,

•

έργα μικρής κλίμακας σε λιμενικές υποδομές και η δημιουργία ή αναβάθμιση των
χερσαίων εγκαταστάσεων για αύξηση της λειτουργικότητας των λιμένων της
Περιφέρειας,

•

βελτιώσεις στην πρόσβαση και κυκλοφορία,

•

δημιουργία χερσαίων λιμενικών χώρων, η δημιουργία νέων χώρων / υποδομών
εξειδικευμένων υπηρεσιών, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών αποθήκευσης,
τηλεπικοινωνιών κλπ.

•

Δημιουργία υποδομών υδατοδρομίων

Ενδεικτικοί δικαιούχοι είναι τα Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, οι ΟΤΑ και η Περιφέρεια.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
«7.β.1.2 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου»
Ο νησιωτικός χαρακτήρας, η γεωγραφική θέση των νησιών ως προς τη χώρα και οι ανάγκες
ενδο- και δια- περιφερειακών συνδέσεων καθιστούν θεμελιώδη τον ρόλο των μεταφορών,
ιδίως θαλάσσιων και αεροπορικών.
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Η ανάπτυξη των δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων κρίνεται απαραίτητη για την
προώθηση της με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και μακροχρόνια προοπτική και της χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης στην τοπική και περιφερειακή κλίμακα.
Με τη σύνδεση των εσωτερικών ζωνών στα νησιά με τις πύλες εισόδου-εξόδου κάθε νησιού
θα συνδεθούν οι παραγωγικοί και πολιτιστικοί πόροι των νησιών με την ηπειρωτική χώρα
και με το εξωτερικό, ενώ θα μπορεί να συνδεθεί η λειτουργία των λιμένων και των
αεροδρομίων µε τον τοπικό αστικό και επιχειρηματικό ιστό.
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

έργα δημιουργίας και βελτίωσης οδικών δικτύων με προτεραιότητα στις συνδέσεις
τις πύλες εισόδου των νησιών,

•

οδικές παρακάμψεις οικισμών των νησιών και συνδέσεις τους με μεταφορικούς
κόμβους (λιμάνι, αεροδρόμιο),

•

έργα διασύνδεσης των εσωτερικών ζωνών των νησιών, όπου είναι περιοχές
παραγωγής προϊόντων ή / και πόλοι πολιτιστικών ή εναλλακτικών τουριστικών
δραστηριοτήτων, με τις εισόδους – εξόδους των νησιών, κλπ.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες και οι επισκέπτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
των ειδικών στόχων «Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και βελτίωση της σύνδεσης της
ενδοχώρας των νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου και τα Εθνικά και Διεθνή εμπορικά
κέντρα» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που
τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τους ειδικούς στόχους.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
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οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ο βαθμός ενίσχυσης και επίτευξης της διασύνδεσης των νησιών με το διευρωπαϊκό
δίκτυο λιμένων
η συνέργεια με τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
ΕΠ9.α: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
«9.α.1.1 Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
υγείας»
Προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υποδομών υγείας και η ενίσχυση των ήδη υφισταμένων.
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:
•

Βελτίωση και ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών

•

Προμήθεια εξοπλισμού

«9.α.1.2 Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας»
Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας
και την επέκταση και αναβάθμιση ήδη υφισταμένων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης
των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που
ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:
•

παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς

•

υποδομές φροντίδας παιδιών, ΑμΕΑ, ηλικιωμένων κτλ.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των πράξεων είναι η ΔΥΠΕ, οι υγειονομικές μονάδες, η Περιφέρεια
και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ9.α.1 «Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της
πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές
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υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών» και στην επίτευξη του
αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ9.α.1 «Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς
της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής
ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
η συμβολή στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
ΕΠ10.α: Επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομής
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών της
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
δια βίου μάθησης και περιλαμβάνουν:
•

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής

•

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας
εκπαίδευσης

•

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

•

Ανάπτυξη υποδομών ειδικής εκπαίδευσης και σχολείων για άτομα με ειδικές ανάγκες
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•

Αναβάθμιση χώρων όλων των βαθμίδων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες
λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και συστημάτων
δικτύωσης και επικοινωνίας

•

Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου εργαστηριακού και τεχνολογικού
εξοπλισμού των μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών όλων των
βαθμίδων και επιπέδων εκπαίδευσης.

•

Βελτίωση κτιριακών υποδομών και υποδομών εξοπλισμού στις δομές αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης

Ενδεικτικοί δικαιούχοι για τις παρεμβάσεις κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών είναι: η
Περιφέρεια, οι Δήμοι, τα ΑΕΙ, οι δομές αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου
μάθησης κλπ.
Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ10.α.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας όλων των
βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης» και στην επίτευξη του
αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ10.α.1 «Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας
όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
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η συμβολή στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

4.2.4 Άξονας προτεραιότητας 4 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού
Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας 4
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» είναι μονοταμειακός δεδομένου ότι συγχρηματοδοτείται μόνο από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 είναι πολυθεματικός και καλύπτει δύο (2) Θεματικούς Στόχους:
•

τον Θεματικό Στόχο 8: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

•

τον Θεματικό Στόχο 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων

Η επιλογή της θέσπισης ενός Άξονα Προτεραιότητας που καλύπτει τους ανωτέρω
Θεματικούς Στόχους τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι οι κατηγορίες δράσεων που θα
υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των αναγκών της Περιφέρειας στο πεδίο εφαρμογής
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αποτελούν ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες οδηγούν
στην επίτευξη αλληλένδετων στόχων και οι οποίοι εμπεριέχονται στις επενδυτικές
προτεραιότητες των ανωτέρω δύο Θεματικών Στόχων.
Ειδικότερα η ενιαία (στο πλαίσιο ενός Άξονα Προτεραιότητας) αντιμετώπιση των δράσεων
που εντάσσονται στους ανωτέρω Θεματικούς Στόχους επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο
σχεδιασμό και την πιο αποδοτική υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων δεδομένου
ότι
οι ωφελούμενοι των δράσεων σε σημαντικές περιπτώσεις συμπίπτουν και η ενιαία
καταγραφή τους στο πλαίσιο ενιαίου Άξονα Προτεραιότητας θα αποτυπώσει
καλύτερα τις συνολικές εκροές του Προγράμματος αλλά επίσης θα επιτρέψει τη
συνολική πρόβλεψη και μέτρηση (κατά την υλοποίηση) των αναμενομένων
αποτελεσμάτων
ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με τον κατακερματισμό του
γεωγραφικού της χώρου σε πολλά μικρά διάσπαρτα και απομακρυσμένα νησιά
δημιουργεί την ανάγκη για το σχεδιασμό συνεκτικών δράσεων που θα εμπεριέχονται
σε έναν Άξονα με σαφές περιεχόμενο και συγκεκριμένη στόχευση.
Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας

ΕΚΤ
Περισσότερο Αναπτυγμένη

Επενδυτικές προτεραιότητες άξονα προτεραιότητας 4
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ΕΠ8.i: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού με: πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση
εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την
αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
ΕΠ8.iii: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού με: την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τη
δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
ΕΠ8.v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές
ΕΠ9.i: Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας
ΕΠ9.ii: Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ
ΕΠ9.iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών
ΕΠ9.iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
ΕΠ9.v: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και
της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση
ΕΠ9.vi: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
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Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις επενδυτικές προτεραιότητες και αναμενόμενα αποτελέσματα
Επενδυτική
Προτεραιότητα

ΕΠ8.i.

ΕΠ8.iii.

ΕΠ8.v.

ΕΠ9.i.

Ειδικός στόχος
ΕΣ 8.i.1 Προώθηση της πρόσβασης
στην απασχόληση για αναζητούντες
θέση εργασίας και οικονομικά μη
ενεργά
άτομα,
συμπεριλαμβανομένων
των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που έχουν αποκοπεί επί
μακρόν από την αγορά εργασίας
ιδίως στους τομείς προτεραιότητας
της
Περιφέρειας
όπως
αποτυπώνονται στη στρατηγική της
Έξυπνης Εξειδίκευσης.
ΕΣ
8.iii.1
Ενίσχυση
της
αυτοαπασχόλησης,
της
επιχειρηματικότητας
και
της
δημιουργίας επιχειρήσεων ιδίως
στους τομείς προτεραιότητας της
Περιφέρειας όπως αποτυπώνονται
στη στρατηγική της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.
ΕΣ 8.v.1 Υποστήριξη της προσαρμογή
των επιχειρήσεων στις αλλαγές και
των εργαζομένων για την απόκτηση
των αναγκαίων δεξιοτήτων
που
απαιτούνται
ιδίως
για
την
προώθηση της στρατηγικής της
Έξυπνης Εξειδίκευσης
ΕΣ
9.i.1
Βελτίωση
της
απασχολισιμότητας ατόμων που
απειλούνται
με
κοινωνικό
αποκλεισμό και ιδιαίτερα για
ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές
ομάδες
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Αποτελέσματα

Η εφαρμογή των σχετικών δράσεων στοχεύει στην ομαλή εργασιακή ενσωμάτωση των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου που αναζητούν θέση εργασίας. Ειδικότερα επιδιώκεται:
• η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ατόμων που ευρίσκονται εκτός αυτής και ιδίως των μακροχρονίων ανέργων
• αύξηση της συμμετοχής των ανέργων αναζητούντων εργασία σε προγράμματα κατάρτισης
• η ενίσχυση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση των τομέων της οικονομίας της Περιφέρειας
που είναι προτεραιότητες της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης

Επιδιώκεται η στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας .

Με τις σχετικές δράσεις επιδιώκεται:
• η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αλλαγές που απαιτούνται
• η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους
ιδίως για την επιτυχημένη υποστήριξη της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
Επιδιώκεται η άμβλυνση των επιπτώσεων της φτώχειας που αντιμετωπίζουν ή κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν
συγκεκριμένες ευπαθείς και ειδικές ομάδες πληθυσμού και η μείωση της πιθανότητας δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού
αποκλεισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα θα αναληφθούν δράσεις για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ένταξης αλλά και διατήρησης στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές
ομάδες που διαβιούν, ή κινδυνεύουν να περιέλθουν, σε κατάσταση φτώχειας, με δράσεις που προάγουν την
απασχολησιμότητά τους και βελτιώνουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους.
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Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα

ΕΠ9.ii.

ΕΣ 9.ii.1 Δημιουργία συνθηκών
κοινωνικής
ενσωμάτωσης
και
βελτίωση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας ατόμων της
κοινότητας των Ρομ

ΕΠ9.iii.

ΕΣ 9.iii.1
ανθρώπων
διακρίσεις,
καθώς και
προσόντα.

Η εφαρμογή των σχετικών δράσεων στοχεύει στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ομαλή κοινωνική
ενσωμάτωση των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταγωγής Ρομ, κυρίως με:
• την αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων καταγωγής Ρομ και συνεπώς την αύξηση της απασχόλησης και της
αυταπασχόλησής τους
• τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των ατόμων καταγωγής Ρομ με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εντοπίζονται δύο ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα,
αναφορικά με τη δυνατότητα τους να συμμετάσχουν ισότιμα στην αγορά εργασίας:
(α) άτομα με αυξημένες ευθύνες φροντίδας εξαρτημένων ατόμων (κυρίως παιδιών) και ιδιαίτερα γυναίκες
(β) άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικές προκαταλήψεις (π.χ. ΑμΕΑ), ή που διαθέτουν μειωμένα προσόντα (π.χ. γνώση
ελληνικής γλώσσας)
Στόχος των σχετικών δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που ευθύνονται για τη μη ισότιμη
συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• αύξηση του αριθμού των ατόμων με ευθύνες φροντίδας τέκνων, ιδίως γυναικών, που λαμβάνουν υπηρεσίες πρόνοιας
για τη φροντίδα των παιδιών τους
• βελτίωση του επιπέδου της ελληνομάθειας ατόμων που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα
• άμβλυνση των κοινωνικών προκαταλήψεων που οδηγούν σε κάθε μορφής προκατάληψη

ΕΠ9.iv.

ΕΣ
9.iv.1
Αντιμετώπιση
των
επιπτώσεων
της
κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην υγεία του
πληθυσμού της περιφέρειας και
ειδικά των Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων

Θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων
της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην υγεία των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες
και απαιτήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα αναμένεται η εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας ευπαθών ομάδων πληθυσμού της Περιφέρειας όπως αυτών που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη (λόγω
μακροχρόνιας ανεργίας), αυτών που διαβιούν λόγω χαμηλού εισοδήματος κάτω των ορίων της φτώχειας κλπ.

ΕΠ9.v.

ΕΣ 9.v.1 Ενίσχυση της απασχόλησης
ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την
αξιοποίηση
κοινωνικών
επιχειρήσεων

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν:
• Ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις και δημιουργία νέων
κοινωνικών επιχειρήσεων
• Ενίσχυση της απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
• Επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πλήρης κοινωνική ένταξή τους

ΕΠ9.vi.

ΕΣ 9.vi.1 Προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης μέσω πρωτοβουλιών των
τοπικών κοινοτήτων

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης με την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο.

Βελτίωση της θέσης
που κινδυνεύουν από
ιδίως των γυναικών
ατόμων με μειωμένα
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Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων
του άξονα προτεραιότητας 4
ΕΠ8.i: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού με: πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση
εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την
αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
«8.i.1.1 Δράσεις Προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας ιδίως
στους τομείς της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν προγράμματα για την προώθηση στην απασχόληση
ατόμων που αναζητούν εργασία με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες με υψηλά ποσοστά
ανεργίας όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι με χαμηλά τυπικά
προσόντα και τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο.
Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων κατάρτισης θα στηριχθεί στην ανάλυση των αναγκών της
αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και θα εστιαστεί στις δεξιότητες που απαιτούνται για
ενίσχυση των τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας όπως προκύπτουν από τη
στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
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ΕΠ8.iii: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού με: την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τη
δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
«8.iii.1.1: Δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων»
Θα υποστηριχθούν δράσεις για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη
έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Οι δράσεις θα αφορούν ενδεικτικά την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και mentoring
για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε στενή συνέργεια με τις αντίστοιχες δράσεις
υποστήριξης νέων επιχειρήσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
ΕΠ8.v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές
«8.v.1.1: Δράσεις για την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις
αναγκαίες αλλαγές ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης»
Οι δράσεις θα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη και πολύπλευρη υποστήριξη της διαδικασίας
προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές που απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Οι δράσεις ενδεικτικά
περιλαμβάνουν:
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•

εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων

•

συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των επιχειρηματιών

•

εφαρμογή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιχειρηματιών και
εργαζομένων

•

υποστήριξη της πρόληψης εξειδικευμένου προσωπικού που είναι αναγκαίο για την
εισαγωγή των σχεδιασμένων αλλαγών

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
ΕΠ9.i: Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας
«9.i.1.1 Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολισιμότητας ατόμων που απειλούνται με
κοινωνικό αποκλεισμό»
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες, οι οποίες μπορούν να
περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός
προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κτλ.)

•

Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες
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•

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για
ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας / τοπικής
οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση

•

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί /
βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κτλ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας
παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

•

Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της
συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών

•

Ενίσχυση στελέχωσης βασικών κοινωνικών υποδομών σε απομονωμένα νησιά που
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών
στους κατοίκους. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις για την προσέλκυση σε
απομονωμένα νησιά ιατρών και εκπαιδευτικών

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
ΕΠ9.ii: Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ
«9.ii.1.1 Δράσεις ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ομάδων»
Ενδεικτικές Δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν σε ολοκληρωμένες δράσεις
ενσωμάτωσης των ατόμων καταγωγής Ρομ όπως:
•

λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων, όπου
απαιτείται
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•

λειτουργία one stop shops / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων με διευρυμένες
υπηρεσίες και κινητές μονάδες, όπου απαιτείται

•

λειτουργία χώρων υγιεινής (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) σε
συνέργεια με το ΕΤΠΑ. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να είναι αυτόνομη ή μέρος
της δράσης «Κέντρα Κοινότητας» ανωτέρω.

ΕΠ9.iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών
«9.iii.1.1 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις»
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση
ή/και αναπηρίες

•

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

•

Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία

•

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

•

Ενέργειες ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας και φορέων

•

Προγράμματα προώθησης της Ελληνομάθειας

•

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον
ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
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εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας. Ενδεικτικά κριτήρια μπορεί να αφορούν:
o

στη Σκοπιμότητα των προτεινόμενων πράξεων. Οι προτάσεις εξετάζονται ως
προς α) την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή τη συμβολή τους στην επίτευξη
του ειδικού στόχου, αλλά και των αντίστοιχων δεικτών που τίθενται, β) την
αποδοτικότητά τους, δηλαδή τα αναμενόμενα αποτελέσματα (εκροές) σε
σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, γ) τη συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με άλλες σχεδιαζόμενες πράξεις, ώστε να εξασφαλίζεται
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων

o

στην ωριμότητα της προτεινόμενων πράξεων. Οι προτάσεις εξετάζονται ως
προς α) το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης των
πράξεων και β) τον βαθμό προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

ΕΠ9.iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
«9.iv.1.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής Health Safety Net»
Θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένη σειρά παρεμβάσεων προς τους πολίτες της Περιφέρειας με
σκοπό την εξασφάλιση της παροχής ενός ελαχίστου αναγκαίου επιπέδου υπηρεσιών υγείας
σε όλους και ειδικά σε αυτούς που αντιμετωπίζουν αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας.
Οι ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειας που θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από τις παρεμβάσεις
είναι:
•

πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν
παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας

ιδιαίτερα

•

ανασφάλιστοι πολίτες

•

μακροχρόνια άνεργοι

•

άτομα/παιδιά που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας

προβλήματα

λόγω

Οι παρεμβάσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
(α)

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας:
- εισιτήριο υγείας ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες (Health Voucher)
- υγεία κατ’ οίκον για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης σε άτομα με σοβαρά
κινητικά και λειτουργικά προβλήματα λόγω ασθενείας ή τραυματισμού
- εμβολιασμοί παιδιών
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- ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας όπως π.χ.
κοινωνικά ιατρεία
(β)

Παρεμβατικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, ενδεικτικά για:
- το κάπνισμα
- τις διατροφικές συνήθειες
- το αλκοόλ
- την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων

«9.iv.1.2 Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών»
Παράλληλα με τις δράσεις για την υγεία θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών όπως π.χ.
α.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

β.

Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές /
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

γ.

Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας (για μετανάστες - αιτούντες άσυλο)

δ.

Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά
παντοπωλεία, κλπ)

ε.

Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβας ή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον
ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
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εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας. Ενδεικτικά κριτήρια μπορεί να αφορούν:
o

στη σκοπιμότητα των προτεινόμενων πράξεων. Οι προτάσεις εξετάζονται ως
προς α) την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή τη συμβολή τους στην επίτευξη
του ειδικού στόχου, αλλά και των αντίστοιχων δεικτών που τίθενται, β) την
αποδοτικότητά τους, δηλαδή τα αναμενόμενα αποτελέσματα (εκροές) σε
σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, γ) τη συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με άλλες σχεδιαζόμενες πράξεις ώστε να εξασφαλίζεται
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων

o

στην ωριμότητα των προτεινόμενων πράξεων. Οι προτάσεις εξετάζονται ως
προς α) το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης των
πράξεων και β) το βαθμό προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

ΕΠ9.v: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και
της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην
απασχόληση
«9.v.1.1 Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (τύπου start – up)

•

δικτύωση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας

•

ανάπτυξη Θερμοκοιτίδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

•

στήριξη για ανάπτυξη καινοτόμων συστάδων επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας
(clusters)

•

ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

•

λειτουργία «λαϊκών» αγορών και εκθετηρίων προϊόντων Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

•

συνομολόγηση και υλοποίηση Τοπικών Οικονομικών Συμφωνιών ανάπτυξης της
Κοινωνικής Οικονομίας μεταξύ φορέων Ο.Τ.Α., Ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

•

δημιουργία Φορέων Παροχής Μικροπιστώσεων

•

μόχλευση εναλλακτικών/συμπληρωματικών κεφαλαίων και εύρεση παρόχων
κεφαλαίου

•

δημιουργία Περιφερειακών Ταμείων ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας
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•

εφαρμογή μηχανισμών συναλλακτικής διευκόλυνσης-διατακτικών πληρωμής (social
vouchers) από ΟΤΑ με αποδέκτες τους δημότες αυτών με στόχο την ενθάρρυνση της
κατανάλωσης υπηρεσιών και προϊόντων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
ΚοινΣΕπ.

Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές
που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον
ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτεινόμενων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας. Ενδεικτικά κριτήρια μπορεί να αφορούν:
o

στη σκοπιμότητα των προτεινόμενων πράξεων. Οι προτάσεις εξετάζονται ως
προς α) την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή τη συμβολή τους στην επίτευξη
του ειδικού στόχου αλλά και των αντίστοιχων δεικτών που τίθενται, β) την
αποδοτικότητά τους, δηλαδή τα αναμενόμενα αποτελέσματα (εκροές) σε
σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, γ) τη συνέργεια και
συμπληρωματικότητα με άλλες σχεδιαζόμενες πράξεις, ώστε να εξασφαλίζεται
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων.

o

στην ωριμότητα των προτεινόμενων πράξεων. Οι προτάσεις εξετάζονται ως
προς α) το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης των
πράξεων και β) το βαθμό προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

ΕΠ9.vi: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα προσδιοριστούν με βάση τις πρωτοβουλίες που
θα αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες
αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
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Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβασή τους σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας της πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον
ειδικό στόχο
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας. Βασικό κριτήριο είναι η σκοπιμότητα των προτάσεων πράξεων.
Βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των προτεινομένων πράξεων
θα είναι η αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων απομόνωσης και μονίμων
γεωγραφικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζονται αρκετά νησιά της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.

4.2.5 Άξονας προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής
Αιτιολόγηση της θέσπισης άξονα προτεραιότητας 5
Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Άρση της Απομόνωσης των Μικρών Νησιών» είναι
μονοταμειακός – συγχρηματοδοτείται μόνο από το ΕΤΠΑ – και καλύπτει τέσσερις (4)
Θεματικούς Στόχους:
•

Θεματικός Στόχος 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης
χρήσης των πόρων.

•

Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε
βασικές υποδομές δικτύων.

•

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε διάκρισης.

•

Θεματικός Στόχος 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

Ουσιαστικά, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας καλύπτει έναν από τους Θεματικούς
Στόχους που περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική Ανάπτυξη και
Διαχείριση Πόρων» (ΘΣ 6) και όλους τους Θεματικούς Στόχους που περιέχονται στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών».
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Η επιλογή της θέσπισης ενός Άξονα Προτεραιότητας που καλύπτει τους ανωτέρω
Θεματικούς Στόχους για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας έγινε για να αντιμετωπιστούν τα
έντονα προβλήματα χωρικής συνοχής και λειτουργικών διασυνδέσεων, καθώς και
προβλήματα υστέρησης σε υπηρεσίες και υποδομές που είναι σημαντικές για την κοινωνία
και την οικονομία των νησιών αυτών.
Προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στα νησιά αυτά να διεκδικήσουν έργα, τα οποία
θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση καίριων τομέων της καθημερινότητας και να
δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή τους,
θεωρήθηκε σημαντικός ο σχεδιασμός ενός Άξονα Προτεραιότητας που θα αφορά μόνο στα
μικρά νησιά. Εξάλλου, ο αλληλένδετος χαρακτήρας των επιλεγέντων Θεματικών Στόχων,
δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης, εντός του οποίου μπορούν τα μικρά νησιά να
κινηθούν ώστε να πετύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους τους,
διασφαλίζοντας παράλληλα το φυσικό περιβάλλον τους και πετυχαίνοντας ταυτόχρονα
ικανοποιητικά αναπτυξιακά οφέλη.
Επιπλέον, η δημιουργία πολυθεματικού Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλει στη
μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της νέας πολιτικής συνοχής, η
οποία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» αποτελώντας το
βασικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την επίτευξή τους που σημαίνει ανάπτυξη και
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της
ενεργειακής εξάρτησης και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι
στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριμένα, και για την επίτευξη μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης, η συγκέντρωση των
Θεματικών Στόχων 6, 7, 9 και 10 σε έναν Άξονα Προτεραιότητας συμβάλλουν στην
ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων και αναγκών των μικρών νησιών της
Περιφέρειας και παράλληλα στην επιλογή των κατάλληλων πολιτικών και λύσεων για τη
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή τους.
Αναλυτικότερα:
Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία στην εξασφάλιση της
μακροχρόνιας βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης, στη μείωση του περιβαλλοντικού
κόστους για την οικονομία και στη δημιουργία απασχόλησης. Η παροχή περιβαλλοντικών
υπηρεσιών (πχ. επεξεργασία λυμάτων, υδροδότηση) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα
του προγράμματος και ενισχύει τις συνέργειες ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος
και την ανάπτυξη.
Οι επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων
συνδέονται σαφώς με την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία απασχόλησης και την
προστασία και αειφόρο ανάπτυξη των πόρων αυτών.
Οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές
ανάπτυξης της Περιφέρειας, μέσω της διευκόλυνσης των μετακινήσεων προσώπων και
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αγαθών και ενισχύει τις ευκαιρίες για εμπορικές συναλλαγές, γεγονός το οποίο αποτελεί
καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των μικρών νησιών. Η κατασκευή οδικών
συνδέσεων με τις πύλες εισόδου-εξόδου αποτελούν ζωτικής οικονομικής σημασίας για την
ανάπτυξη της Περιφέρειας, καθώς μπορεί να συντελέσει στην τόνωση των επιμέρους
τοπικών οικονομιών και κατ’ επέκταση της περιφερειακής οικονομίας. Επίσης, η βελτίωση
της σύνδεσης των μικρών νησιωτικών περιοχών με έργα ΔΕΔ θα συμβάλλουν στην
αποτελεσματικότητα των μεταφορικών υποδομών, με θετικές συνέπειες στην
περιφερειακή ανάπτυξη. Εν γένει η βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακά
και ως προς τα κέντρα) που στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και του
τουρισμού συμβατές με το συγκεκριμένο περιβάλλον των μικρών νησιών, συμβάλλει στην
ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.
Η δημογραφική διάρθρωση και η γήρανση του πληθυσμού, αλλά και τα χαρακτηριστικά της
νησιωτικότητας που διέπουν τον γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας αποτελούν ισχυρούς
λόγους για την ενίσχυση των επενδύσεων στους τομείς της πρωτοβάθμιας υγείας και
πρόνοιας. Επενδύσεις στους εν λόγω τομείς θα συμβάλλουν στη βελτίωση των
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας, στην προστασία της υγείας του
πληθυσμού, στη διατήρηση και ενίσχυση της παραγωγικότητας του και συνεπώς στη
βελτίωση του επιπέδου της οικονομίας.
Οι επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης συμβάλλουν στην ενίσχυση της πρόσβασης του
πληθυσμού των μικρών νησιών της Περιφέρειας στις αντίστοιχες υπηρεσίες, στη βελτίωση
του μορφωτικού επιπέδου, αλλά και στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, στη
διατήρηση θέσεων εργασίας με θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ
Περισσότερο Αναπτυγμένη

Επενδυτικές προτεραιότητες άξονα προτεραιότητας 5
ΕΠ6.β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
ΕΠ6.γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
ΕΠ7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων.
ΕΠ9.α: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθησης της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και
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ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας.
ΕΠ10.α: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών,
κατάρτισης και εκπαίδευσης.
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Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στις επενδυτικές προτεραιότητες και αναμενόμενα αποτελέσματα
Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

ΕΠ6.2β

ΕΣ
6.β.2.
Ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών λυμάτων και
ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο
νερό στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας

ΕΠ6.γ

ΕΣ 6.γ.2. Προστασία και ανάδειξη
της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς των μικρών νησιών
της
Περιφέρειας
για
την
υποστήριξη της βιομηχανίας της
εμπειρίας στο πλαίσιο της
στρατηγικής
Έξυπνης
Εξειδίκευσης

ΕΠ7.β.

ΕΣ 7.β.2 Αναβάθμιση των
λιμενικών υποδομών των μικρών
νησιών της Περιφέρειας και
βελτίωση της σύνδεσης της
ενδοχώρας τους με τις πύλες
εισόδου-εξόδου και τα Εθνικά και
Διεθνή εμπορικά κέντρα
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Αποτελέσματα
Ο ειδικός στόχος αφορά στη συμπλήρωση των υποδομών και συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας, στην αποτελεσματική διαχείριση και διανομή του πόσιμου ύδατος και στην ικανοποίηση των αναγκών του πληθυσμού σε
πόσιμο νερό. Ο εν λόγω στόχος προκύπτει από την ανάγκη μείωσης του ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων και της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και από την περιορισμένη διαθεσιμότητα του νερού λόγω κλιματικών και
γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Κάλυψη μικρών νησιών που δέχονται μεγάλη επιβάρυνση λόγω του τουρισμού με έργα διαχείρισης λυμάτων.
• Μείωση των απωλειών ύδατος από διαρροές στα δίκτυα διανομής.
• Διασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού των μικρών
νησιών.
• Μείωση των δαπανών (κατανάλωση ρεύματος και χημικών) για άντληση και επεξεργασία του νερού
Ο ειδικός στόχος αφορά στην προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη και της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς των
μικρών νησιών της Περιφέρειας και παράλληλα στην αρμονική ένταξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στην προσπάθεια
αναβάθμισης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως σημαντικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση επισκεπτών στα
μικρά νησιά της Περιφέρειας, μέσω της τουριστικής προβολής.
• Βελτίωση του βαθμού προστασίας των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
• Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας με την αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων των μικρών
νησιών.
• Αύξηση του αριθμού επισκέψιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.
• Προσέλκυση επισκεπτών στα μικρά νησιά της Περιφέρειας.
Ο ειδικός στόχος αφορά στη βελτίωση λιμενικών υποδομών των μικρών νησιών της Περιφέρειας για τη θαλάσσια σύνδεσή τους με
λιμάνια της Περιφέρειας που εντάσσονται στο ΔΕΔ-Μ, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων για τη σύνδεση της ενδοχώρας των μικρών
νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου (λιμάνια ή/και αεροδρόμια) και συνεπώς τη σύνδεσή τους με εθνικά και διεθνή εμπορικά κέντρα.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επίτευξη του στόχου αφορούν στα εξής:
• Σύνδεση των μικρών νησιών με λιμάνια που περιλαμβάνονται στο ΔΕΔ-Μ, καθώς και των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων
των νησιών με το διεθνές δίκτυο μεταφοράς.
• Αναβάθμιση της λειτουργικότητας των λιμένων των μικρών νησιών και αύξηση της δυναμικότητάς τους.
• Σύνδεση της ενδοχώρας των μικρών νησιών με τις πύλες εισόδου-εξόδου.
• Μείωση του χρόνου μετακινήσεων και του κόστους μεταφοράς.
• Άρση του φαινόμενου της απομόνωσης των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
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Επενδυτική
Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Αποτελέσματα

ΕΠ9.α.

ΕΣ
9.α.2
Άμβλυνση
των
περιφερειακών
ανισοτήτων
στους τομείς της υγείας και της
πρόνοιας για την εξασφάλιση
συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής
ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με
την επέκταση και τη βελτίωση
των υποδομών στα μικρά νησιά
της Περιφέρειας

Οι δράσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πρόσβασης σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας των κατοίκων των
μικρών νησιών της Περιφέρειας και ιδιαίτερα εκείνων που ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.
Αναλυτικότερα επιδιώκονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υποδομές υγείας.
• Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

ΕΠ10.α.

ΕΣ
10.α.2
Βελτίωση
της
πρόσβασης και αύξηση της
ελκυστικότητας
της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι επενδύσεις στις υποδομές της εκπαίδευσης θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού της Περιφέρειας
στις αντίστοιχες υπηρεσίες και θα οδηγήσει στην αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης του συνολικού πληθυσμού.
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Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων
του άξονα προτεραιότητας 5
ΕΠ6.β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση
των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
«6.β.2.1 Δράσεις για την βελτίωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης
λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας»
Προβλέπονται δράσεις για την συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών στα μικρά νησιά
της Περιφέρειας με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης λυμάτων.
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων,

•

έργα κατασκευής, αναβάθμισης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης, ακαθάρτων και
ομβρίων κλπ.

«6.β.2.2 Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά
νησιά της Περιφέρειας»
Η Περιφέρεια έχει οξυμένες ανάγκες σε πόσιμο νερό, λόγω της μειωμένης ποσότητας
υδατικών πόρων που οφείλεται στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, όσο και λόγω της
αύξησης του πληθυσμού της κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
επισκεπτών που δέχεται και ιδιαίτερα στις περισσότερο τουριστικές περιοχές.
Ενδεικτικές δράσεις είναι έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου
νερού, όπως:
•

κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων για τη μείωση
απωλειών ύδατος,

•

κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης

•

ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών και παρακολούθησης της ποιότητας
υδάτων

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι η Περιφέρεια, οι Δήμοι και φορείς τους.
Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ6.β.2 «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων και ικανοποίηση αναγκών για
πόσιμο νερό στα μικρά νησιά της Περιφέρειας», οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που
τίθενται είναι οι εξής:
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Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ 6.β.2.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων για τη διαχείριση των
λυμάτων και του πόσιμου νερού σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ6.γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
«6.γ.2.1 Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των
μικρών νησιών της Περιφέρειας»
Τα μικρά νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, διαθέτουν ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική
κληρονομιά, η οποία χρήζει συστηματικής προστασίας, ανάδειξης και προβολής, λόγω του
ότι αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Οι δράσεις αυτές
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και
εμπλουτίζει την τουριστική προσφορά αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Περιφέρειας.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
•

προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προβολή μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
επιλεγμένων με αυστηρά κριτήρια (πχ. ιστορική σημασία, ύπαρξη περιβαλλοντικών
κινδύνων, κλπ.),

•

ενίσχυση μουσειακών υποδομών και μουσειακών συλλογών και ανάδειξη μνημείων
με έμφαση στις περιοχές που εντάσσονται στους θαλάσσιους δρόμους του
τουρισμού της κρουαζιέρας,
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•

πιστοποίηση των μουσείων (κρατικών και ιδιωτικών),

•

δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών (φυσικές ή εικονικές-ψηφιακές), οργάνωση
μόνιμων πολιτιστικών θεσμών σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους κ.ά., που
προσφέρουν την ευκαιρία για διαφοροποίηση του παραγόμενου τουριστικού
προϊόντος,

•

δράσεις υποστήριξης των θεσμών και εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, οι οποίες θα υποστηριχθούν από οργανισμούς του Σύγχρονου Πολιτισμού,

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού, οι ΟΤΑ και πολιτιστικοί φορείς.
Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός και οι επισκέπτες των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
«6.γ.2.2 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών
νησιών της Περιφέρειας»
Η φυσική κληρονομιά αποτελεί μέγιστο τουριστικό θέλγητρο, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη
του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού. Η εντατική ή ανεπαρκής όμως διαχείριση
του τουρισμού και της σχετικής με αυτόν ανάπτυξης μπορεί να βλάψει τη φύση, την
ακεραιότητα και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών. Η οικολογική δομή,
μπορεί επίσης να υποβαθμιστεί, όπως άλλωστε και η εμπειρία του επισκέπτη από τον τόπο
αυτό.
Ενδεικτικές δράσεις είναι
•

τα έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς και
επικουρικά δράσεις προμήθειας-εξοπλισμού, προβολής-προώθησης και ενημέρωσης
κοινού,

•

η ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά
τους τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά ως στοιχεία της φυσικής
κληρονομιάς, περιλαμβανομένου του αγροτικού τοπίου,

•

η ανάδειξη φυσικών μνημείων (δάση, σπήλαια, κτλ.),

•

η ανάδειξη - προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών – τοπίων, ώστε να
λειτουργήσουν ως πόροι φυσιολατρικού τουρισμού και γεωτουρισμού,

•

η δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης,

•

η δημιουργία υποδομών οικοτουρισμού και οι δράσεις προώθησης του
οικοτουρισμού (πχ. καταφύγια, δίκτυα πεζοπορικών διαδρομών και ποδηλάτων,
κλπ.),

•

οι δράσεις διασύνδεσης της φυσικής κληρονομιάς, του πολιτισμού και του
τουρισμού, κλπ.
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Ενδεικτικοί δικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι ΟΤΑ
και οι Φορείς Διαχείρισης.
Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός και οι επισκέπτες των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ειδικού στόχου «Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
των μικρών νησιών της Περιφέρειας για την υποστήριξη της βιομηχανίας της εμπειρίας στο
πλαίσιο της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι
βασικές κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ6.γ.2.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η συνέργεια με τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης και ιδιαίτερα με την
υποστήριξη της βιομηχανίας της εμπειρίας στα μικρά νησιά
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ΕΠ7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων.
«7.β.2.1 Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διαπεριφερειακών
ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας»

και
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Θα ενισχυθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων δράσεων που θα συμβάλλουν
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σύνδεσης των νησιών με την υπόλοιπη Περιφέρεια
καθώς και με τις πύλες εξόδου της Περιφέρειας. Οι δράσεις αποβλέπουν στην περαιτέρω
βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων με θετικές συνέπειες στην άρση της απομόνωσης
των νησιών και στην αναβάθμιση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών
συνδέσεων.
Ενδεικτικές δράσεις είναι:
•

έργα βελτίωσης λιμενικών υποδομών και ανωδομών για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών,

•

έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων, επεκτάσεις / βελτιώσεις
κρηπιδωμάτων,

•

έργα μικρής κλίμακας σε λιμενικές υποδομές και η δημιουργία ή αναβάθμιση των
χερσαίων εγκαταστάσεων για αύξηση της λειτουργικότητας των λιμένων της
Περιφέρειας,

•

βελτιώσεις στην πρόσβαση και κυκλοφορία,

•

δημιουργία χερσαίων λιμενικών χώρων, η δημιουργία νέων χώρων / υποδομών
εξειδικευμένων υπηρεσιών, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών αποθήκευσης,
τηλεπικοινωνιών κλπ.

•

δημιουργία υποδομών υδατοδρομίων

Ενδεικτικοί δικαιούχοι είναι Φορείς Διαχείρισης
Περιφέρειας.

Λιμένων, οι ΟΤΑ, οι Υπηρεσίες της

Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός και οι επισκέπτες των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
«7.β.2.2 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου
των μικρών νησιών της Περιφέρειας»
Ο νησιωτικός χαρακτήρας, η γεωγραφική θέση των νησιών ως προς τη χώρα και οι ανάγκες
ενδο- και δια- περιφερειακών συνδέσεων καθιστούν θεμελιώδη τον ρόλο των μεταφορών,
ιδίως θαλάσσιων και αεροπορικών.
Η ανάπτυξη των δευτερευόντων και τριτευόντων δικτύων κρίνεται απαραίτητη για την
προώθηση της ανάπτυξης στην τοπική και περιφερειακή κλίμακα, με ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά, μακροχρόνια προοπτική και χωρίς αποκλεισμούς.
Με τη σύνδεση των εσωτερικών ζωνών στα μικρά νησιά με τις πύλες εισόδου-εξόδου κάθε
νησιού, θα συνδεθούν οι παραγωγικοί και πολιτιστικοί πόροι των μικρών νησιών με την
ηπειρωτική χώρα και με το εξωτερικό, ενώ θα μπορεί να συνδεθεί η λειτουργία των
λιμένων και των αεροδρομίων µε τον τοπικό αστικό και επιχειρηματικό ιστό.
Ενδεικτικές δράσεις είναι
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•

έργα ανάπτυξης και βελτίωσης οδικών δικτύων με προτεραιότητα στις συνδέσεις τις
πύλες εισόδου των νησιών,

•

οδικές παρακάμψεις οικισμών των νησιών και συνδέσεις τους με μεταφορικούς
κόμβους (λιμάνι, αεροδρόμιο),

•

έργα διασύνδεσης των εσωτερικών ζωνών των νησιών, όπου είναι περιοχές
παραγωγής προϊόντων ή / και πόλοι πολιτιστικών ή εναλλακτικών τουριστικών
δραστηριοτήτων, με τις εισόδους – εξόδους των νησιών, κλπ.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι είναι η Περιφέρεια, οι ΟΤΑ.
Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός και οι επισκέπτες των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ7.β.2 «Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών των μικρών νησιών της Περιφέρειας και
βελτίωση της σύνδεσης της ενδοχώρας τους με τις πύλες εισόδου-εξόδου και τα Εθνικά και
Διεθνή εμπορικά κέντρα» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες
αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ειδικό στόχο 7.β.2.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
ο βαθμός άρσης της απομόνωσης των μικρών νησι
η συνέργεια με τη στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας
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ΕΠ9.α: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον
αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθησης της κοινωνικής
ένταξης με τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε
υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας
«9.α.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας»
Προβλέπεται η ανάπτυξη νέων υποδομών υγείας και η ενίσχυση των ήδη υφισταμένων στα
μικρά νησιά της Περιφέρειας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:
•

Βελτίωση και ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών

•

Προμήθεια εξοπλισμού.

«9.α.2.2 Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας»
Χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη δημιουργία νέων υποδομών κοινωνικής πρόνοιας
και την επέκταση και αναβάθμιση ήδη υφισταμένων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης
των κατοίκων της Περιφέρειας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως δε εκείνων που
ευρίσκονται ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν:
•

παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς

•

υποδομές φροντίδας παιδιών, ΑμΕΑ, ηλικιωμένων κτλ.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι των πράξεων είναι η ΔΥΠΕ, οι υγειονομικές μονάδες, η Περιφέρεια
και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός και οι επισκέπτες των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ9.α.2 «Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της
πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές
υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών στα μικρά νησιά της
Περιφέρειας» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που
τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
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Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ειδικό στόχο 9.α.2.
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
η συμβολή στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
ΕΠ10.α: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών,
κατάρτισης και εκπαίδευσης.
«10.α.2.1 Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης»
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών της
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της
δια βίου μάθησης και περιλαμβάνουν:
•

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής

•

Κατασκευή και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας
εκπαίδευσης

•

Ανάπτυξη υποδομών ειδικής εκπαίδευσης και σχολείων για άτομα με ειδικές ανάγκες

•

Αναβάθμιση χώρων όλων των βαθμίδων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες
λειτουργίας εργαστηρίων, δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και συστημάτων
δικτύωσης και επικοινωνίας

•

Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση υφιστάμενου εργαστηριακού και τεχνολογικού
εξοπλισμού των μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών όλων των
βαθμίδων και επιπέδων εκπαίδευσης.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι για τις παρεμβάσεις κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών είναι: η
Περιφέρεια και οι ΟΤΑ.
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Ωφελούμενοι είναι ο πληθυσμός των μικρών νησιών της Περιφέρειας.
Για την εξασφάλιση της επιλογής ποιοτικών πράξεων που συμβάλλουν στην ικανοποίηση
του ΕΣ10.2.α «Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και στην επίτευξη του αποτελέσματος, οι βασικές
κατευθυντήριες αρχές που τίθενται είναι οι εξής:
Η αρχή της ανοιχτής πρόσβασης, πληροφόρησης και διαφάνειας. Αφορά στην τήρηση
των αρχών δημοσιότητας και διαφάνειας κατά τη φάση της έκδοσης και δημοσίευσης
των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να υπάρχει
ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των δυνητικών ενδιαφερομένων φορέων και άμεση
πρόσβαση αυτών σε όλη την αναγκαία πληροφορία.
Η αρχή της συνάφειας των πράξεων με τους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται κατά τη φάση της αξιολόγησης των
προτάσεων πράξεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης και
αφορά στην επιλογή εκείνων των πράξεων που διασφαλίζουν τη μεγαλύτερη
συνάφεια με τον ΕΣ10.α.2 «Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της ελκυστικότητας
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Η αρχή της αξιολόγησης των πράξεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αφορά στην
αξιολόγηση των προτάσεων πράξεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα
προσδιοριστούν και εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και θα
εξειδικευτούν από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να επιλεγούν εκείνες οι
οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων της επενδυτικής
προτεραιότητας.
Αναφέρονται οι ακόλουθες ενδεικτικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κριτηρίων:
η αποδοτικότητα της παρέμβασης για την επίτευξη των στόχων σε σχέση με τον
αντίστοιχο προϋπολογισμό.
η ωριμότητα για την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων
η συμβολή στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

4.2.6 Άξονας προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ
Περισσότερο Αναπτυγμένη

Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 6.1: Διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για τη βέλτιστη και
απρόσκοπτη εφαρμογή του ΠΕΠ σε συμφωνία με το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα
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προγράμματα. Θα αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των
παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς
στόχους του άξονα προτεραιότητας 6
«Προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος»
Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•

ενέργειες βελτίωσης της υποδομής και αναβάθμισης ηλεκτρονικών συστημάτων και
γενικότερα ενέργειες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση, παρακολούθηση και
έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ πράξεων του Προγράμματος

•

ενέργειες βελτίωσης της οργάνωσης – διαχείρισης και των μεθόδων αξιολόγησης των
προτεινομένων πράξεων ΕΤΠΑ και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές
που ακολουθούνται στον τομέα αυτόν

•

ενέργειες υποστήριξης εταίρων ή και των δυνητικών δικαιούχων για την εφαρμογή
των δράσεων ΕΤΠΑ, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες συμβούλων /
εμπειρογνωμόνων

Ενδεικτικά:
μελέτες που συνδέονται με την εξειδίκευση των στόχων της στρατηγικής Ε2020
προκειμένου να σχεδιαστούν ειδικές δράσεις για την Περιφέρεια
μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διοικητική και τεχνική ωρίμανση έργων
/ πράξεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν τόσο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και σε επόμενη
προγραμματική περίοδο
αξιολόγηση του Προγράμματος και επιμέρους πράξεων
«Ενέργειες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης»
Ενδεικτικά αφορούν:
•

δράσεις δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, που έχουν ως στόχο τους
εταίρους, τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό

•

δράσεις για τη δικτύωση, την προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή
εμπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

4.2.7 Άξονας προτεραιότητας 7: Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας
Ταμείο
Κατηγορία περιφέρειας
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Ειδικοί στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 7.1: Διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για τη βέλτιστη και
απρόσκοπτη εφαρμογή του ΠΕΠ σε συμφωνία με το θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα. Θα αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των
παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Δράσεις που πρόκειται να υποστηριχθούν και αναμενόμενη συμβολή τους στους ειδικούς
στόχους του άξονα προτεραιότητας 7
«Προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος»
Οι δράσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•

ενέργειες βελτίωσης της υποδομής και αναβάθμισης ηλεκτρονικών συστημάτων και
γενικότερα ενέργειες που είναι απαραίτητες για την οργάνωση, παρακολούθηση και
έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ πράξεων του Προγράμματος

•

ενέργειες βελτίωσης της οργάνωσης – διαχείρισης και των μεθόδων αξιολόγησης των
προτεινομένων πράξεων ΕΚΤ και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές
που ακολουθούνται στον τομέα αυτόν

•

ενέργειες υποστήριξης εταίρων ή και των δυνητικών δικαιούχων για την εφαρμογή
των δράσεων ΕΚΤ, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες συμβούλων /
εμπειρογνωμόνων

Ενδεικτικά:
μελέτες που συνδέονται με την εξειδίκευση των στόχων της στρατηγικής Ε2020
προκειμένου να σχεδιαστούν ειδικές δράσεις για την Περιφέρεια
μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διοικητική και τεχνική ωρίμανση έργων
/ πράξεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν τόσο στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και σε επόμενη
προγραμματική περίοδο
αξιολόγηση του Προγράμματος και επιμέρους πράξεων
«Ενέργειες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης»
Ενδεικτικά αφορούν:
•

δράσεις δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, που έχουν ως στόχο τους
εταίρους, τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό

•

δράσεις για τη δικτύωση, την προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή
εμπειριών σε ολόκληρη την Κοινότητα.
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4.3. Σχέδιο Χρηματοδότησης
Η αιτιολόγηση της χρηματοδοτικής κατανομής, προσεγγίζεται στο επίπεδο των Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράμματος και των Θεματικών Στόχων που τους υποστηρίζουν, με
βάση τα ποσά που εξειδικεύτηκαν για την Περιφέρεια στο Εθνικό Επίπεδο.
Από τη χρηματοδοτική κατανομή, ανά Άξονα Προτεραιότητας, προκύπτει ότι πάνω από το
50% των χρηματοδοτικών πόρων κατανέμονται στους Άξονες Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση
βασικών υποδομών» και 4: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού». Η κατανομή αυτή είναι συμβατή με τις βασικές ανάγκες της Περιφέρειας που
συναρτώνται με το νησιωτικό της χαρακτήρα και αφορούν την άρση της απομόνωσης, την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση της απασχόλησης.
Στην ίδια λογική κάλυψης των αναγκών για άρση απομόνωσης και προώθηση της
κοινωνικής ένταξης με έμφαση στα μικρά νησιά, κατανέμεται το 15% περίπου των
χρηματοδοτικών πόρων και στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ενίσχυση της περιφερειακής
συνοχής».
Το 20% περίπου των χρηματοδοτικών πόρων, συγκεντρώνεται στον Άξονα Προτεραιότητας
2 : «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και έρχεται να καλύψει μέρος των
σημαντικών αναγκών της Περιφέρειας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την αποδοτική διαχείριση των φυσικών
πόρων, καθώς οι δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης των λυμάτων (κατηγορία
έργων Γ προτεραιότητας) θα καλυφθούν με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
Για την ενίσχυση της Περιφερειακής Οικονομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής για την
Έξυπνη Εξειδίκευση, διατίθεται το 13,3% των χρηματοδοτικών πόρων, σε στοχευμένους
τομείς, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της καινοτομίας».
Τέλος για την Τεχνική Βοήθεια διατίθεται περίπου το 2% των χρηματοδοτικών πόρων και
ειδικότερα 1,36% από το ΕΤΠΑ και 0,48% από το ΕΚΤ.
Με βάση την χρηματοδοτική κατανομή ανά Θεματικό Στόχο, ως ποσοστιαία αναλογία στο
σύνολο του προγράμματος, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηματοδοτικών
πόρων (32,63%) κατανέμεται στον Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (Στόχος για τη φτώχεια)», προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες για προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την καταπολέμηση της
φτώχειας και της διάκρισης κάθε μορφής, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται μέσω των
χρηματοδοτικών πόρων του ΕΤΠΑ (8,99%), στις επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις
κοινωνικές υποδομές που στοχεύουν στην άρση της απομόνωσης και στην ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής. Οι χρηματοδοτικοί πόροι του ΕΚΤ (23,64%), στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 9, συγκεντρώνονται στο Άξονα Προτεραιότητας 4 για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, με εστίαση σε στοχευμένες δράσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
απαιτούμενη θεματική συγκέντρωση.
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Η επόμενη σημαντική συγκέντρωση χρηματοδοτικών πόρων (16,08%) αφορά στον Θεματικό
Στόχο 7: «: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων» για βιώσιμες μεταφορές, ο οποίος καλύπτει τις σημαντικές ανάγκες της
Περιφέρειας για άρση της απομόνωσης που οφείλονται στον νησιωτικό της χαρακτήρα στο
πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 5.
Το 14,11% των χρηματοδοτικών πόρων συγκεντρώνεται στον Θεματικό Στόχο 6:
«Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων» για την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη χρήση των πόρων
και κατανέμεται στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 5. Παράλληλα με τον
προαναφερόμενο, Θεματικό Στόχο 6 λειτουργεί και ο Θεματικός Στόχος 5: «Προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων (Στόχος σε σχέση με την
κλιματική αλλαγή)», που αφορά στην προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
και στην πρόληψη των κινδύνων που συγκεντρώνει το 4,17% των χρηματοδοτικών πόρων,
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2. Στην ίδια κατεύθυνση της προστασίας του
περιβάλλοντος και της ορθολογικής χρήσης των πόρων κατανέμεται το 7,01% των
χρηματοδοτικών πόρων στο Θεματικό Στόχο 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» για τη
μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως σημαντικό μέρος των
χρηματοδοτικών πόρων (περίπου 25%) συγκεντρώνεται στους 3 Θεματικούς Στόχους του
ευρύτερου τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο Θεματικός Στόχος 10: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» συγκεντρώνει το 8,91%
των χρηματοδοτικών πόρων και αφορά σε υποδομές βελτίωσης των ικανοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση και
τη δια βίου μάθηση.
Οι Θεματικοί Στόχοι 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας (Στόχος Ε&Α)», 2: «Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες
πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος
ευρυζωνικής σύνδεσης)» και 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» συγκεντρώνουν το 13,31% των χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 1 που αφορά στην έξυπνη, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη
περιφερειακή οικονομία. Ειδικότερα περίπου το 5% συγκεντρώνεται στους
προαναφερόμενους, Θεματικούς Στόχους 1 και 2, με στοχευμένες δράσεις για έρευνα,
καινοτομία και αξιοποίηση των τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών σε
στοχευμένους τομείς στο πλαίσιο της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ η
πλειοψηφία των χρηματοδοτικών πόρων, συγκεντρώνεται στην ενίσχυση επενδύσεων των
επιχειρήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Σχήμα 4.3.1:

Σχήμα 4.3.2:

Κατανομή της χρηματοδότησης στους άξονες προτεραιότητας

Κατανομή της χρηματοδότησης στους Θεματικούς Στόχους

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Πίνακας 4.3.1: Επισκόπηση της επενδυτικής στρατηγικής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ1: Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και
της καινοτομίας

ΑΠ1: Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και
της καινοτομίας

ΑΠ1: Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και
της καινοτομίας

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

2.238.220

2.238.220

6.714.660

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

2,66%

2,66%

7,99%

Θεματικός στόχος

ΘΣ1: Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

ΘΣ2: Βελτίωση της
δυνατότητας
πρόσβασης στις
τεχνολογίες
πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ),
καθώς και της χρήσης
και της ποιότητάς τους

ΘΣ3: Βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας
των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΠ1.α: Ενίσχυση Υποδομών
Έρευνας και Καινοτομίας και
ανάπτυξη αριστείας

ΕΠ1.β: Προαγωγή
επιχειρηματικών επενδύσεων
στην Ε&Κ

ΕΠ2.β: Ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών ΤΠΕ και του
ηλεκτρονικού εμπορίου και
ενίσχυση της ζήτησης για ΤΠΕ

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

1.α.1 Ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της
Περιφέρειας, με τη δημιουργία ερευνητικής
υποδομής σε πεδία απαραίτητα για την
αξιοποίηση των παραγωγικών και οικονομικών
δυνατοτήτων της Περιφέρειας.
1.β.1 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών
από τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη ποιοτικής
επιχειρηματικότητας στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφέρειας και ειδικότερα
στη βιομηχανία της εμπειρίας
2.β.1 Αξιοποίηση από τις επιχειρήσεις των ΤΠΕ
για τη δημιουργία νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και την ανάπτυξη των δικτύων πώλησης στο
πλαίσιο της στρατηγικής της έξυπνης
εξειδίκευσης.

ΕΠ2.γ: Ενίσχυση εφαρμογών ΤΠΕ
για την ηλεκτρονική κυβέρνηση,
μάθηση, ένταξη, πολιτισμό και
υγεία

2.γ.1 Αναβάθμιση της πρόσβασης των πολιτών
και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε
βασικές κατηγορίες υπηρεσιών.

ΕΠ3.α: Προαγωγή της
επιχειρηματικότητας ιδίως με
διευκόλυνση αξιοποίησης νέων
ιδεών, δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων και θερμοκοιτίδων

3.α.1 Διεύρυνση της αλυσίδας αξίας με την
ανάπτυξη νέων καινοτομικών επιχειρήσεων με
εξωστρεφή προσανατολισμό στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφέρειας.
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Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ2: Αειφορική
ανάπτυξη και
διαχείριση των πόρων

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΤΠΑ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

5.897.188

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

7,01%

Θεματικός στόχος

ΘΣ4: Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

Επενδυτικές προτεραιότητες

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

ΕΠ3.γ: Στήριξη της δημιουργίας
και της επέκτασης προηγμένων
ικανοτήτων για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών

3.γ.1 Αύξηση της παραγωγικότητας, της
αποδοτικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων

ΕΠ3.δ: Στήριξη της ικανότητας
των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και
διεθνείς αγορές και να
συμμετέχουν σε καινοτομία
ΕΠ4.γ: Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις δημόσιες υποδομές και στη
στέγαση
ΕΠ4.ε: Προαγωγή στρατηγικής
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα για όλους τους
τύπους των περιοχών, ιδιαίτερα
για αστικές περιοχές

3.δ.1 Ανάσχεση της πτώσης και αύξηση των
πωλήσεων των επιχειρήσεων του μεταποιητικού
τομέα.

4.γ.1 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
δημόσιων κτιρίων και των νοικοκυριών και
προώθηση της χρήσης ΑΠΕ.

4.ε.1 Προώθηση της αστικής βιώσιμης
κινητικότητας
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Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ2: Αειφορική
ανάπτυξη και
διαχείριση των πόρων

ΑΠ2: Αειφορική
ανάπτυξη και
διαχείριση των πόρων

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

3.503.854

7.363.854

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

Θεματικός στόχος

Επενδυτικές προτεραιότητες

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

4,17%

ΘΣ5: Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή και
πρόληψη των
κινδύνων (Στόχος σε
σχέση με την κλιματική
αλλαγή)

ΕΠ5.β: Προαγωγή επενδύσεων
για την αντιμετώπιση ειδικών
κινδύνων (ανθεκτικότητα σε
καταστροφές, αντιμετώπιση
καταστροφών)

5.β.1 Προστασία από καταστροφές και ειδικούς
κινδύνους

ΘΣ6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
βιώσιμης χρήσης των
πόρων

ΕΠ6.β: Έργα στον τομέα των
υδάτων για την ικανοποίηση
απαιτήσεων του κεκτημένου της
Ένωσης και την αντιμετώπιση
αναγκών των κρατών μελών
ΕΠ6.γ: Προαγωγή της
διατήρησης, προστασίας,
προαγωγής και ανάπτυξης της
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΕΠ6.δ: Προστασία και
αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του εδάφους
και προαγωγής των υπηρεσιών
των οικοσυστημάτων μέσω και
του δικτύου NATURA 2000 και
των «πράσινων» υποδομών
ΕΠ6.ε: Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων,
αναζωογόνησης και
απολύμανσης των
υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων

8,76%

6.β.1 Μείωση απωλειών ύδατος και ικανοποίηση
αναγκών για πόσιμο νερό

6.γ.1 Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς

6.δ.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και
ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας

6.ε.1 Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη
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Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ3: Βελτίωση βασικών
υποδομών

ΑΠ3: Βελτίωση βασικών
υποδομών

ΑΠ3: Βελτίωση βασικών
υποδομών

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

9.516.724

6.062.545

4.992.545

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

Θεματικός στόχος

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΘΣ7: Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών
και άρση των
εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων

ΕΠ7.α: Στήριξη ενός
πολυτροπικού ενιαίου
ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών
μέσω επενδύσεων στο δίκτυο
ΔΕΔ-Μ
ΕΠ7.β: Ενίσχυση περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στις
υποδομές ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

7,21%

ΘΣ9: Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε
διάκρισης (Στόχος για
τη φτώχεια)

ΕΠ9.α: Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη

9.α.1 Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων
στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την
εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής
ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση
και τη βελτίωση των υποδομών

5,94%

ΘΣ10: Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την
επαγγελματική
κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου
μάθηση

ΕΠ10 Επενδύσεις σε εκπαίδευση,
κατάρτιση και επαγγελματική
κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση
με την ανάπτυξη υποδομής
εκπαίδευσης και κατάρτισης

10.α.1 Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της
ελκυστικότητας όλων των βαθμίδων της τυπικής
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου
μάθησης

11,32%

7.α.1 Βελτίωση των σημαντικών / κύριων
λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ της χώρας

7.β.1 Λειτουργική αναβάθμιση των
ενδοπεριφερειακών λιμενικών – θαλάσσιων
συνδέσεων
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Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ4: Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης –
Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού

ΑΠ4: Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης –
Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΚΤ

ΕΚΤ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

1.635.348

19.874.542

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

1,94%

23,64%

Θεματικός στόχος

ΘΣ8: Προαγωγή
βιώσιμης και ποιοτικής
απασχόλησης και
στήριξη της
κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού

ΘΣ9: Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε
διάκρισης (Στόχος για
τη φτώχεια)

Επενδυτικές προτεραιότητες

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

08.i: πρόσβαση στην
απασχόληση για αναζητούντες
θέση εργασίας και οικονομικά μη
ενεργά άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των
μακροχρόνια ανέργων και των
ατόμων που έχουν αποκοπεί επί
μακρόν από την αγορά εργασίας,
μέσω επίσης τοπικών
πρωτοβουλιών για την
απασχόληση και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων

08.i.1 Προώθηση της πρόσβασης στην
απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας
και οικονομικά μη ενεργά άτομα,
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια
ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί
επί μακρόν από την αγορά εργασίας ιδίως στους
τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας όπως
αποτυπώνονται στη στρατηγική της Έξυπνης
Εξειδίκευσης.

08.iii: την αυτοαπασχόληση, την
επιχειρηματικότητα και τη
δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων

08.iii.1: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας
επιχειρήσεων ιδίως στους τομείς
προτεραιότητας της Περιφέρειας όπως
αποτυπώνονται στη στρατηγική της Έξυπνης
Εξειδίκευσης

08.v: προσαρμογή των
εργαζομένων, των επιχειρήσεων
και των επιχειρηματιών στις
αλλαγές

08.v.1: Υποστήριξη της προσαρμογή των
επιχειρήσεων στις αλλαγές και των εργαζομένων
για την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων
που απαιτούνται ιδίως για την προώθηση της
στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΕΠ9.i: Ενεργός ένταξη με σκοπό,
μεταξύ άλλων, την προώθηση της
ισότητας των ευκαιριών και της
ενεργού συμμετοχής, και της
βελτίωσης της
απασχολησιμότητας

9.i.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό
αποκλεισμό και ιδιαίτερα για ευπαθείς και
ειδικές κοινωνικές ομάδες
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Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ5: Ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΤΠΑ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

4.500.000

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

5,35%

Θεματικός στόχος

ΘΣ6: Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
βιώσιμης χρήσης των
πόρων

Επενδυτικές προτεραιότητες

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

ΕΠ9.ii: Κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση
περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομ

9.ii.1 Δημιουργία συνθηκών κοινωνικής
ενσωμάτωσης και αύξηση της συμμετοχής στην
αγορά εργασίας ατόμων της κοινότητας των Ρομ

ΕΠ9.iii: Καταπολέμηση κάθε
μορφής διακρίσεων και
προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών

9.iii.1Βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας
ανθρώπων με αυξημένες ευθύνες φροντίδας,
ιδίως των γυναικών καθώς και ατόμων με
μειωμένα προσόντα

ΕΠ9.iv: Βελτίωση της πρόσβασης
σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων της
υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος
ΕΠ9.v: Προαγωγή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ένταξης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς
και την προώθηση της
κοινωνικής οικονομίας
ΕΠ9.vi: Στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων
ΕΠ6.β: Έργα στον τομέα των
υδάτων για την ικανοποίηση
απαιτήσεων του κεκτημένου της
Ένωσης και την αντιμετώπιση
αναγκών των κρατών μελών

9.iv.1 Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην υγεία του
πληθυσμού της περιφέρειας και ειδικά των
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

9.v.1 Ενίσχυση της απασχόλησης ευπαθών
κοινωνικών ομάδων με την αξιοποίηση
κοινωνικών επιχειρήσεων

9.vi.1 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης μέσω
πρωτοβουλιών των τοπικών κοινοτήτων
6.β.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας και
ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό
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Άξονας
προτεραιότητας

ΑΠ5: Ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής

ΑΠ5: Ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής

ΑΠ5: Ενίσχυση της
περιφερειακής συνοχής

ΑΠ6: Τεχνική
Υποστήριξη
ΑΠ6: Τεχνική
Υποστήριξη

Ταμείο
(ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής,
ΕΚΤ ή
ΠΑΝ)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

Στήριξη
της
Ένωσης
(σε ευρώ)

4.000.000

1.500.000

Ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης για το
επιχειρησιακό
πρόγραμμα

Επενδυτικές προτεραιότητες

ΕΠ6.γ: Προαγωγή της
διατήρησης, προστασίας,
προαγωγής και ανάπτυξης της
φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς
ΕΠ7.β: Ενίσχυση περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και
τριτευόντων κόμβων στις
υποδομές ΔΕΔ-Μ,
συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

Ειδικοί στόχοι που αντιστοιχούν στην
επενδυτική προτεραιότητα

6.γ.1 Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της
Περιφέρειας

4,76%

ΘΣ7: Προώθηση των
βιώσιμων μεταφορών
και άρση των
εμποδίων σε βασικές
υποδομές δικτύων

1,78%

ΘΣ9: Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε
διάκρισης (Στόχος για
τη φτώχεια)

ΕΠ9.α: Επενδύσεις στις υποδομές
υγείας και τις κοινωνικές
υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική
ανάπτυξη

9.α.1 Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων
στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την
εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής
ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση
και τη βελτίωση των υποδομών στα μικρά νησιά
της Περιφέρειας

ΘΣ10: Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την
επαγγελματική
κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων
και τη διά βίου
μάθηση

ΕΠ10: Επενδύσεις σε
εκπαίδευση, κατάρτιση και
επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και διά
βίου μάθηση με την ανάπτυξη
υποδομής εκπαίδευσης και
κατάρτισης

10.α.1 Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της
ελκυστικότητας της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΤΠΑ

2.500.000

2,97%

ΕΤΠΑ

1.144.271

1,36%

ΕΚΤ

403.310

0,48%
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Θεματικός στόχος

7.β.1 Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών
εκτός ΔΕΔ-Μ των μικρών νησιών της
Περιφέρειας και βελτίωση της σύνδεσής τους με
τις πύλες εισόδου-εξόδου και τα Εθνικά και
Διεθνή εμπορικά κέντρα
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Πίνακας 4.3.2: Σχέδιο χρηματοδότησης

Άξονας
προτεραι
ότητας

Ενδεικτική ανάλυση της
εθνικής συμμετοχής
Ταμείο

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

(α)

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

Στήριξη της
Ένωσης

Εθνική
συμμετοχή

(στ) =
(α)/(ε)

(η) = (α) — (ι)

(θ) = (β) – (ια)

(ι)

(ια) = (β) *
[(ι)/(α)]

Ποσό του
αποθεματικού
επίδοσης ως
ποσοστό της
συνολικής
στήριξης της
Ένωσης
(ιβ) =(ι)/(α)
*100

Συνολική
χρηματο
δότηση

Ποσοστό
συγχρημα
τοδότησης

(δ)

(ε) = (α) + (β)

Εθνική
δημόσια
χρηματοδό
τηση

Εθνική
ιδιωτική
χρηματο
δότηση

(β) = (γ) + (δ)

(γ)

Κύρια κατανομή (συνολική
χρηματοδότηση μείον το
αποθεματικό επίδοσης)

Αποθεματικό επίδοσης

ΑΠ 1

ΕΤΠΑ

11.191.100

11.191.100

11.191.100

0

22.382.200

50%

10.519.625

10.519.625

671.475

671.475

6%

ΑΠ 2

ΕΤΠΑ

16.764.896

16.764.896

16.764.896

0

33.529.792

50%

15.758.990

15.758.990

1.005.906

1.005.906

6%

ΑΠ 3

ΕΤΠΑ

20.571.814

20.571.814

20.571.814

0

41.143.628

50%

19.337.494

19.337.494

1.234.320

1.234.320

6%

ΑΠ 4

ΕΚΤ

21.509.890

21.509.890

21.509.890

0

43.019.780

50%

20.219.291

20.219.291

1.290.599

1.290.599

6%

ΑΠ 5

ΕΤΠΑ

12.500.000

12.500.000

12.500.000

0

25.000.000

50%

11.750.000

11.750.000

750.000

750.000

6%

ΑΠ 6

ΕΤΠΑ

1.144.271

1.144.271

1.144.271

0

2.288.542

50%

1.144.271

1.144.271

0

0

0%

ΑΠ 7

ΕΚΤ

403.310

403.310

403.310

0

806.620

50%

403.310

403.310

0

0

0%

Σύνολο

ΕΤΠΑ

62.172.081

62.172.081

62.172.081

0

124.344.162

50%

58.510.380

58.510.380

3.661.701

3.661.701

6%

Σύνολο

ΕΚΤ

21.913.200

21.913.200

21.913.200

0

43.826.400

50%

20.622.601

20.622.601

1.290.599

1.290.599

6%
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Γενικό
σύνολο

84.085.281

84.085.281

84.085.281

0

168.170.562

50%

79.132.981

79.132.981

4.952.300

4.952.300

6%

Πίνακας 4.3.3: Κατανομή του σχεδίου χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας, Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και θεματικό στόχο
Άξονας
προτεραιότητας

Ταμείο

Άξονας
προτεραιότητας 1

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότητας 2

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότητας 3

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότητας 4

ΕΚΤ

Άξονας
προτεραιότητας 5

ΕΤΠΑ

Άξονας
προτεραιότητας 6
Άξονας
προτεραιότητας 7

Σύνολο
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Θεματικός στόχος
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
9
6
7
9
10

Στήριξη της
Ένωσης
2.238.220
2.238.220
6.714.660
5.897.188
3.503.854
7.363.854
9.516.724
6.062.545
4.992.545
1.635.348
19.874.542
4.500.000
4.000.000
1.500.000
2.500.000

2.238.220
2.238.220
6.714.660
5.897.188
3.503.854
7.363.854
9.516.724
6.062.545
4.992.545
1.635.348
19.874.542
4.500.000
4.000.000
1.500.000
2.500.000

Συνολική
χρηματοδότηση
4.476.440
4.476.440
13.429.320
11.794.376
7.007.708
14.727.708
19.033.448
12.125.090
9.985.090
3.270.696
39.749.084
9.000.000
8.000.000
3.000.000
5.000.000

Εθνική συμμετοχή

ΕΤΠΑ

1.144.271

1.144.271

2.288.542

ΕΚΤ

403.310

403.310

806.620

84.085.281

84.085.281

168.170.562
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4.4. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην Εδαφική Ανάπτυξη
4.4.1 Γενικά
Στο πλαίσιο της προσέγγισης, των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τεκμηριώνεται ότι, σε πρώτο επίπεδο
απαίτηση για ολοκληρωμένη προσέγγιση σε διακριτή χωρική ενότητα, υπάρχει για
συγκεκριμένη ομάδα νησιών. Αφορά 19 νησιά (Αγαθονήσι, Ανάφη, Αρκοί, Δονούσα,
Ηρακλειά, Θηρασιά, Κίμωλος, Κύθνος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Σίκινος, Σχοινούσα,
Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φολέγανδρος, Χάλκη, Ψέριμος) τα οποία προσφέρονται
κατ’ εξοχήν, για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στην ίδια ομάδα εντάσσονται
άλλα 10 αναπτυσσόμενα τουριστικά νησιά, με πληθυσμό κάτω από 3.000 κατοίκους
(Αμοργός, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Κάσος, Κέα, Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος, Σύμη) και 1
ανεπτυγμένο τουριστικά νησί (Άνω Κουφονήσι) με πληθυσμό επίσης κάτω από 3.000
κατοίκους. Στα νησιά αυτής της ομάδας, εντοπίζονται ελλείψεις σε υποδομές, μικρός
βαθμός αξιοποίησης των πόρων τους και σε αρκετά συνύπαρξη του τουρισμού και με άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση, για τα παραπάνω νησιά, αποτυπώνεται στον προτεινόμενο
Άξονα Προτεραιότητας 5, με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αποδοτική χρήση των πόρων και την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής, με
προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, την ενίσχυση των υποδομών της γνώσης και την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης καθώς και την καταπολέμησης της φτώχειας.
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι αστικές συγκεντρώσεις είναι περιορισμένες, με
εξαίρεση την πόλη της Ρόδου, η οποία συγκεντρώνει περίπου 50.000 κατοίκους. Στα
υπόλοιπα μεγάλα νησιά της Περιφέρειας, οι αστικές συγκεντρώσεις της τάξης των 10.000
κατοίκων είναι ελάχιστες. Είναι γεγονός όμως ότι οι αστικές συγκεντρώσεις σε επίπεδο
νησιού έχουν μία σημαντική ιδιαιτερότητα, σε σχέση με τις αντίστοιχες και ισοπληθείς
συγκεντρώσεις στο ηπειρωτικό μέρος της Χώρας, λόγω του ιδιαίτερου ρόλου τους για το
σύνολο του κοινωνικοοικονομικού ιστού του αντίστοιχου νησιού και εξ’ αυτού λόγω των
δραστηριοτήτων που συγκεντρώνουν και των επιβαρύνσεων που δέχονται σε καθημερινή
βάση. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο παρεμβάσεις ολοκληρωμένης
αστικής ανάπτυξης θα προβλεφθούν για αστικά κέντρα επιλεγμένα στη βάση
συγκεκριμένων κριτηρίων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και το εγκεκριμένο
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο.

4.4.2 Ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη
Οι εν λόγω δράσεις συνδέονται με μία ολοκληρωμένη και στοχευμένη παρέμβαση σε
αστικό κέντρο, που θα επιλεγεί στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς των ΕΔΕΤ και το εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, με τομείς
παρέμβασης που αφορούν στην:
Προστασία και ανάδειξη του αστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Περιλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων:
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ΕΠ6β. «επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη για
τις επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις» για συμπλήρωση
υποδομών διαχείρισης λυμάτων
ΕΠ6γ. «διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς» και
ΕΠ6ε. «ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την
ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση
περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων
για τον περιορισμό του θορύβου».
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών στον αστικό χώρο
Περιλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7β «Ενίσχυση
της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων»
και αφορά στην ενίσχυση της κίνησης πεζή και με ποδήλατο, καθώς και στην
ενίσχυση Μαζικών Μέσων Μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον.
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας
Περιλαμβάνει δράσεις που μπορούν να υποστηριχθούν από τις Επενδυτικές
Προτεραιότητες του Άξονα Προτεραιότητας 9 με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής παρέμβασης.
Ενίσχυση της απασχόλησης και αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας
Περιλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων:
ΕΠ3α. «προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής
αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων» και
ΕΠ3γ. «στήριξης της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών».
Προώθηση καινοτομίας για το αστικό περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό
Περιλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο κυρίως της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2γ
«Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία».
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4.5. Ειδικές Ανάγκες των Γεωγραφικών Περιοχών που Πλήττονται
Περισσότερο από τη Φτώχεια / Ομάδες-Στόχοι που Κινδυνεύουν
Περισσότερο από Διακρίσεις και Κοινωνική Απομόνωση
4.5.1 Γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια/ομάδες-στόχοι που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή
κοινωνικό αποκλεισμό
Η προσέγγιση αυτής της ενότητας, λαμβάνει υπόψη την ανάλυση και τις κατευθύνσεις που
παρουσιάζονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, σε ότι
αφορά τις ιδιαίτερες προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών και τις αναπτυξιακές ανισότητες
στη χώρα. Σε γενικές γραμμές, οι γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται από τη φτώχεια και
εκτιμάται ότι παρουσιάζουν την αναγκαιότητα για αναπτυξιακό σχεδιασμό και υλοποίηση
παρεμβάσεων, χαρακτηρίζονται από αυξημένη ανεργία, υψηλούς ρυθμούς γήρανσης,
αραιοκατοίκηση και στοιχεία απομόνωσης.
Στην περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η αναγκαιότητα για προώθηση
αναπτυξιακών δράσεων σε γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη
φτώχεια ή για την στήριξη κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν περισσότερο από
διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό, εντοπίζεται στα παρακάτω ιδιαίτερα δεδομένα:
Η πλειονότητα των Δήμων της Περιφέρειας (19 από τους 34) εμφανίζουν τάσεις
αυξανόμενης γήρανσης, άνω του εθνικού μέσου όρου (Σύρου – Ερμούπολης,
Άνδρου, Ανάφης, Φολέγανδρου, Σικίνου, Αστυπάλαιας, Λειψών, Αγαθονησίου,
Καρπάθου, Κάσου, Κύθνου, Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου, Σίφνου, Αμοργού, Τήλου,
Χάλκης και Τήνου)
Μόνο 5 Δήμοι εμφανίζουν πυκνότητα πάνω από 100 κατοίκους ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο (Σύρου – Ερμούπολης, Θήρας, Καλύμνιων, Λέρου και Κω),
υποδηλώνοντας το στοιχείο της αραιοκατοίκησης για την Περιφέρεια.
Διευκρινίζεται, ότι ακόμη και ο Δήμος Ρόδου, με πληθυσμό απογραφής το 2011
άνω των 50.000, έχει πυκνότητα κάτω των 100 κατοίκων ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
Αν και η ΠΝΑ συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ε.Ε., στις ανεπτυγμένες
Περιφέρειες, το επίπεδο των εισοδηματικών ανισοτήτων και οι ενδείξεις
φτωχοποίησης του πληθυσμού, δεν είναι διόλου αμελητέες. Στο πλαίσιο αυτό,
επισημαίνεται ότι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το 44,6% των δηλωθέντων
φορολογούμενων εισοδημάτων των νοικοκυριών για το οικονομικό έτος 2012,
ανήκε στην κλίμακα από 0€ έως 6.000 €, ενώ άλλο 24,2% έφθανε από 6.001 έως
12.000 € (σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Πληροφορικής του
Υπουργείου Οικονομικών).
Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας, δημιουργεί μια σειρά από δυσκολίες
και ζητήματα για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, αλλά και για το σύνολο των
κατοίκων της, αντιμετωπίζοντας φαινόμενα περιορισμένης προσβασιμότητας σε
υπηρεσίες, διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι απαραίτητο να τονιστεί,
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ότι ο Νόμος 4019/2011
019/2011 για την ‘Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα’ αναφέρει ως Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού και τους κατοίκους
απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.
Επιπρόσθετα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που είναι διαθέσιμα για τις 2
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σχήμα 4.5.1:

Κατανομή εισοδημάτων στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα παραπάνω, τα εισοδήματα έως 6.000€
6.000 ξεπερνούν το
40% και στις 2 Περιφερειακές Ενότητες και ειδικότερα
ειδικότερα φτάνει το 47% στην Περιφερειακή
Ενότητα Κυκλάδων και το 43% στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου. Τα εισοδήματα
6.001€ έως 12.000€ φτάνουν το 24% και για τις 2 Περιφερειακές Ενότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνδυαστικά αλλά και μεμονωμένα, προκύπτει
προκύ
για την
ΠΝΑ, η στρατηγική επιλογή προώθησης πολιτικών στήριξης περιοχών με χαρακτηριστικά
φτώχειας και ομάδων που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό
αποκλεισμό, κυρίως μέσα από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους
του
ου Θεματικού Στόχου 9 (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ). Οι εν λόγω περιοχές, όπως και οι ευάλωτες ομάδες
βρίσκονται διάσπαρτες στην εδαφική επικράτεια της Περιφέρειας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με
στοιχεία καταγραφής 10 Δήμων, που συγκεντρώνουν το 66% του μόνιμου πληθυσμού της
Περιφέρειας,
ριφέρειας, εντοπίζονται υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσμού ιδιαίτερα στις ακόλουθες
κατηγορίες ευπαθών ομάδων:
•

Μετανάστες (με ιδιαίτερη συγκέντρωση στο Δ. Ρόδου)

•

Μακροχρόνια άνεργοι με ή χωρίς κάρτα ανεργίας (εκ των οποίων 46,8% ηλικίας 54
μέχρι και 65 ετών)

•

υάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
Ευάλωτες
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•

Φτωχοί εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα,

•

Νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, και

•

Φτωχοί συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα

Ως προς τη διάσταση του φύλου ισοκατανομή παρατηρείται μεταξύ των μεταναστών και
των νοικοκυριών χωρίς κανένα εργαζόμενο, ενώ συντριπτική είναι η πλειοψηφία γυναικών
μεταξύ όλων των επιμέρους κατηγοριών των μακροχρόνια ανέργων.

4.5.2 Η στρατηγική για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια/ομάδων-στόχων
που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό, και,
κατά περίπτωση, η συμβολή στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που ορίζεται
στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης
Η στρατηγική της ΠΝΑ για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ειδικών
αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, όπως
και των κοινωνικών ομάδων που κινδυνεύουν περισσότερο από διακρίσεις ή κοινωνικό
αποκλεισμό, διαμορφώνεται με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών, τόσο σε ό,τι
αφορά τις ομάδες στόχου, όσο και στις αδυναμίες του αναπτυξιακού δυναμικού των
περιοχών.
Η εν λόγω πολιτική για την στήριξη των γεωγραφικών περιοχών σε υστέρηση, όπως και των
ευάλωτων ομάδων, εκφράζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τους Ειδικούς Στόχους και τις
Κατηγορίες Δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ενεργός υποστήριξη της απασχόλησης
και προώθηση της κοινωνικής ένταξης». Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη
παράγραφο, η ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαδικασίας τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα
της σχετικής στρατηγικής, τόσο σε χωρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ομάδων στόχου, θα
συμβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω εξειδίκευση του τύπου των προωθούμενων
παρεμβάσεων της Περιφέρειας.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι στην συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση των ειδικών
αναγκών των γεωγραφικών περιοχών και των κοινωνικών ομάδων, συμβάλλουν σημαντικά
και συμπληρωματικά, οι τύποι δράσεων που προωθούνται μέσω του Άξονα
Προτεραιότητας 5: «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», οι οποίοι αφορούν στην
κάλυψη των αναγκών (μέσω ΕΤΠΑ) των μικρών νησιών στους τομείς του περιβάλλοντος,
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, των μεταφορικών συνδέσεων, των υποδομών υγείας,
πρόνοιας και εκπαίδευσης

4.6. Ειδικές Ανάγκες Γεωγραφικών Περιοχών που Πλήττονται από
Σοβαρά και Διαρκή Φυσικά και Δημογραφικά Μειονεκτήματα
Για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών γεωγραφικών περιοχών με δημογραφικές
προκλήσεις και ιδιαίτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά, προβλέπεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής
συνοχής» για τα «μικρά νησιά» που συνδυάζουν δημογραφικά προβλήματα και
χαρακτηριστικά γεωγραφικής απομόνωσης.
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Ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 5 εντάσσονται δράσεις για 30 νησιά της
Περιφέρειας Αγαθονήσι, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Άνω Κουφονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια,
Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθνος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος,
Πάτμος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύμη, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι,
Φολέγανδρος, Χάλκη, Ψέριμος.
Κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας αυτών των νησιών, ώστε να γίνουν
τόποι κατοικίας και παραγωγής για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι δράσεις που
προτείνονται για την επίτευξη αυτού του κεντρικού στόχου αφορούν 3 βασικούς τομείς, οι
οποίοι όπως αναλύεται στη συνέχεια χρηματοδοτούνται τόσο στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 5 όσο και στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 4, ενώ επιπλέον
δράσεις θα πρέπει να διασφαλισθούν και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) καθώς και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
Ο πρώτος αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιών, μέσα από την
ανάδειξη της ταυτότητάς τους και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών.
Για την ενίσχυση της ταυτότητας επιδιώκεται η ανάδειξη της «ποιότητας των νησιών» με
την έννοια της αξιοποίησης και ανάδειξης της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς.
Τέτοιες δράσεις, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5, χρηματοδοτούνται από την
Επενδυτική Προτεραιότητα 6 γ) «Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
Για την ενίσχυση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 5, προβλέπονται δράσεις για την βελτίωση των δεξιοτήτων
πληθυσμού, με δράσεις κατάρτισης και δια βίου μάθησης, που χρηματοδοτούνται σε
επίπεδο υποδομών από την Επενδυτική Προτεραιότητα 10 «Επενδύσεις στην εκπαίδευση
την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου
μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης». Συμπληρωματικές
δράσεις χρηματοδοτούνται από το Θεματικό Στόχο 9, στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Υποστήριξη της απασχόλησης και προώθηση της κοινωνικής ένταξης».
Δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, χρηματοδοτούνται επίσης στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 1 «Έξυπνη, ανταγωνιστική, διαφοροποιημένη Περιφερειακή
οικονομία». Δράσεις επίσης θα πρέπει να διασφαλισθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ).
Ένας δεύτερος τομέας αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων. Επιδιώκεται η ανάδειξη των νησιών ως «πράσινων νησιών» με
δράσεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βελτίωση της
αποδοτικότητας των περιορισμένων φυσικών τους πόρων σε συνδυασμό με την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. στη λογική αυτή στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 5, προβλέπονται δράσεις που χρηματοδοτούνται από την Επενδυτική
Προτεραιότητα 6β) «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των
απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
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αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις
που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις».
Ο τρίτος τομέας φορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νησιωτικότητας που
ενισχύουν τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, μέσα από δράσεις βελτίωσης της
εξωτερικής προσπελασιμότητας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και
πρόνοιας. Στη λογική αυτή, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5, προβλέπονται
δράσεις που χρηματοδοτούνται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 7β) «Ενίσχυση της
περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων», 9α)
«Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την
κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθησης της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση
της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με
τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας» και 10)
«Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και
εκπαίδευσης». Τέλος συμπληρωματικές δράσεις χρηματοδοτούνται από το Θεματικό Στόχο
9, στο πλαίσιο Άξονα Προτεραιότητας 4 «Υποστήριξη της απασχόλησης και προώθηση της
κοινωνικής ένταξης».

4.7. Οριζόντιες αρχές
4.7.1 Βιώσιμη ανάπτυξη
Η περιφερειακή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη διαπερνά το σύνολο του
προγράμματος υιοθετώντας τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τις
κατευθύνσεις του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (2013) για τη μεταστροφή
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με χρονικό ορίζοντα το
2020, ενώ είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τους εθνικούς στόχους για την ενέργεια,
την περιβαλλοντική προστασία και την βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων.
Στο πλαίσιο σχεδιασμού του προγράμματος έχουν ενσωματωθεί οι κατάλληλες επενδυτικές
προτεραιότητες και επιμέρους δράσεις που ενθαρρύνουν την αποτελεσματική χρήση των
ενεργειακών πόρων, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και που στηρίζουν την
προσαρμογή των κυρίαρχων οικονομικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση υιοθέτησης
πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.
Οι κεντρικές προβλέψεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην
κατεύθυνση διασφάλισης της βιωσιμότητας της περιφερειακής οικονομίας έχουν
ενσωματωθεί στο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» που εγκρίθηκε το 2003 και το οποίο
βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Παράλληλα, σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τη
διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης προκύπτουν και από τις προβλέψεις των Ειδικών
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τον Τουρισμό
και τις Υδατοκαλλιέργειες που θεσμοθετήθηκαν το 2013 και το 2011 αντίστοιχα.
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Σε ότι αφορά στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
η Περιφέρεια αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα που πηγάζουν κυρίως (α) από το μεγάλο
έλλειμμα ενεργειακής επάρκειας στα νησιά της Περιφέρειας, με δεδομένη τη μεγάλη
καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διασύνδεσης τους με το ηπειρωτικό δίκτυο και (β) από το
έλλειμμα και την καθυστέρηση ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για την
εγκατάσταση ΑΠΕ στα νησιά της Περιφέρειας. Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση του πρώτου
προβλήματος αναμένεται να αντιμετωπιστεί από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο εισόδου
στρατηγικού επενδυτή εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η επίλυση του
θέματος της διασύνδεσης θα επιδράσει θετικά και στην ανάπτυξη ΑΠΕ. Στο Πρόγραμμα
έχουν ενταχθεί δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες
δραστηριότητες και κτίρια.
Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική
αλλαγή και τις επιπτώσεις της επηρεάζοντας αρνητικά και τις βασικές οικονομικές
δραστηριότητες του τουρισμού, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, της αλιείας και των
υδατοκαλλιεργειών. Η διάβρωση των ακτών, οι πλημύρες και οι δασικές πυρκαγιές
αποτελούν τις βασικές απειλές που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια και οι οποίες απαιτούν
ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης καταστροφών και τα κατάλληλα εργαλεία
αντιμετώπισης τους. Στη νέα προγραμματική περίοδο προβλέπονται σχετικές δράσεις για
την εκπόνηση των σχεδίων και την εφαρμογή τους.
Επίσης σχετικά με τη διαχείριση των λυμάτων και για την ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού
κεκτημένου, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων συλλογής,
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας.
Επιπλέον σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί ο
ΠΕΣΔΑ, ο οποίος και εφαρμόζεται με στόχο την κάλυψη των απαιτήσεων του κοινοτικού
κεκτημένου.
Κυρίαρχο ζήτημα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι τα έντονα προβλήματα
λειψυδρίας που παρουσιάζονται τόσο στα μικρά, όσο και στα μεγάλα νησιά της
Περιφέρειας, με παράλληλες απώλειες νερού κατά τη διανομή του, λόγω προβληματικών
δικτύων στην άρδευση και στην ύδρευση. Η αντιμετώπιση του προβλήματος επιχειρείται με
βάση τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων για το Υδατικό Διαμέρισμα Αιγαίου
και με την ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα των κατάλληλων επενδυτικών προτεραιοτήτων.
Σε ότι αφορά τη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και ειδικότερα για θέματα
βιοποικιλότητας, δίκτυα NATURA και θαλάσσιου περιβάλλοντος η Περιφέρεια εφαρμόζει
τις κατευθύνσεις του εθνικού σχεδιασμού και τις αντίστοιχες οδηγίες με στόχο την
προστασία σε πλήρη συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες.
Συνολικά στο Πρόγραμμα προβλέπεται να δεσμευθούν πόροι 38,9 εκατ. ευρώ για την
βιώσιμη ανάπτυξη ή περίπου το 25% του συνόλου των δεσμεύσεων με μια ισόρροπη
κατανομή μεταξύ των επιμέρους προτεραιοτήτων.
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4.7.2 Ισότητα ευκαιριών και κατάργηση των διακρίσεων
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ενσωματώσει κατά το σχεδιασμό του προγράμματος την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και την πρόληψη κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων-στόχων που
κινδυνεύουν από διακρίσεις και, ιδίως, τις απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα
πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα, διασφαλίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος:
•
•
•
•

Η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση
Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος προβλέπεται επίσης η
ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών για:
•

•

•

•

•

Την ενεργό συμμετοχή – δημόσια διαβούλευση, περιφερειακές και τομεακές
αναπτυξιακές ημερίδες, εθνικά συνέδρια στη διαδικασία σχεδιασμού αρμόδιων
δημόσιων φορέων.
Την ισόρροπη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή δημόσιων αρχών που είναι
αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων.
Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των
ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά
το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του
ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα
που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την
αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να
διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης, καθώς και για την ενίσχυση της
προσβασιμότητας, κατά τη διαδικασία επιλογής, υλοποίησης και αξιολόγησης
πράξεων για συγχρηματοδότηση (όπου είναι εφικτό).

Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί επενδυτικές προτεραιότητες και δράσεις που αφορούν στην
ενεργό ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας, στην κοινωνικοοικονομική
ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ καθώς και στην καταπολέμηση
κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
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Η συνολική δαπάνη αυτών των προτεραιοτήτων ανέρχεται σε 6,5 εκατ. Ευρώ και
αντιστοιχεί στο 4,1% του συνόλου των δεσμεύσεων του προγράμματος. Επιπρόσθετα,
σημαντική στήριξη στην προσπάθεια καταπολέμησης των διακρίσεων πραγματοποιείται και
μέσω άλλων δράσεων του προγράμματος που απευθύνονται στο σύνολο της τοπικής
κοινωνίας.

4.7.3 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει πλήρως ενσωματώσει στο σχεδιασμό του Προγράμματος
την αρχή της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και λαμβάνει μέριμνα
για τη τήρηση της και κατά τα στάδια της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της
αξιολόγησης του Προγράμματος.
Η σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας αναδεικνύει τις δυσκολίες
ισότιμης ένταξης των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Στις
γυναίκες απασχολούμενες της Περιφέρειας καταγράφεται σημαντικά μικρότερο ποσοστό
απασχόλησης έναντι των ανδρών (45,5% έναντι 76,1% για τους άνδρες) ενώ η ανεργία των
γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (19,7% έναντι 11,8% για τους
άνδρες).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα επιδιωχθεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων σύμφωνα
με τους κανονισμούς:
•
•
•
•
•
•
•
•

Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
Η συμμετοχή των γυναικών σε δραστηριότητες υπαίθρου με στόχο την τοπική
ανάπτυξη
Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών, πρόληψη και καταπολέμηση της
γυναικείας φτώχειας και όλων των μορφών βίας λόγω φύλου
Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας και
προστασίας της υγείας
Η στήριξη της οικογένειας, και της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής
Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων
Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και των έμφυλων στερεοτύπων
Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, παρακολούθηση και
αξιολόγησή τους.

Ήδη στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί επενδυτικές προτεραιότητες και δράσεις που
στηρίζουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενεργός
ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της
ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. Μεταξύ των δράσεων που
προβλέπονται, περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των υπηρεσιών Φροντίδας και Φιλοξενίας
Τέκνων με στόχο τη διευκόλυνση των γυναικών για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
Το ύψος των πόρων για τις δράσεις αυτές ανέρχεται σε 14,9 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο
9,5% του συνόλου των δεσμεύσεων του προγράμματος. Πέρα από τις συγκεκριμένες
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δράσεις η αρχή της ισότητας διαπνέει το σύνολο των δράσεων και θα τηρηθούν όλες οι
κατευθύνσεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς και κατά την εφαρμογή του
Προγράμματος. Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις είναι κοινές με την υποχρέωση για
αποφυγή διακρίσεων όπως αναφέρονται και στην §4.7.2.
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5.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Τόσο η Οδηγία ΣΠΕ (2001/452/ΕΚ) όσο και η ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Οδηγία
στο εθνικό δίκαιο απαιτούν (προοίμιο 14, αρ. 5 παρ. 1 και αρ. 9 παρ 1β της Οδηγίας και αρ.
6 παρ. 1 της ΚΥΑ 107017/2006), την παροχή, στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής μελέτης,
κατάλληλων πληροφοριών ως προς τις λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που
εξετάσθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και την γεωγραφική εμβέλεια του
σχεδίου ή προγράμματος.
Η οδηγία δεν προσδιορίζει τι είναι «λογικό», αλλά διευκρινίζει (στο Παράρτημα Ι)) ότι η
συζήτηση των εναλλακτικών λύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τις «...σχετικές πτυχές της
τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και τη βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν
εφαρμοστεί το σχέδιο ή πρόγραμμα»
Η Οδηγία, όπως και η εθνική νομοθεσία δεν προσδιορίζει εάν «εναλλακτικές λύσεις»
νοούνται εναλλακτικά προγράμματα, ή διάφορες εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο του
προτεινόμενου προγράμματος.
Ο σκοπός της ανάλυσης των εναλλακτικών λύσεων είναι να καθοριστεί κατά πόσον η
πρόταση παρέχει τη βέλτιστη λύση από την άποψη της αειφόρου ανάπτυξης. Οι θεματικοί
στόχοι και οι επενδυτικές προτεραιότητες δεν ιεραρχούνται σε καμία περίπτωση,
δεδομένου ότι το υποκείμενο σκεπτικό είναι ότι αλληλοενισχύονται και, συνεπώς, είναι
εξίσου κρίσιμες για την επίτευξη των συνολικών στόχων του προγράμματος.
Θα μπορούσε να είναι δυνατόν να εξετασθεί μια σειρά από σενάρια και εναλλακτικές
λύσεις, όπως το σενάριο «πρώτα η οικονομική ανάπτυξη» σε αντιδιαστολή με το σενάριο
«πρώτα το περιβάλλον» ή το σενάριο «πρώτα η ασφάλεια των τροφίμων», όπως
συνηθίζεται σε πολλές μελέτες πρόβλεψης πολιτικής. Τα σενάρια όμως αυτά δεν θα ήταν
εύλογα δεδομένου ότι ο κεντρικός στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου για την Ελλάδα του
2020 στο πλαίσιο του ΣΕΣ έχει ως στόχο τη συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής
οικονομίας με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων έξω από
το προκαθορισμένο πλαίσιο των στόχων του ΣΕΣ.
Με βάση τα παραπάνω υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στη διαμόρφωση
εναλλακτικών προγραμμάτων :
•

•

Χρονικοί Περιορισμοί- το πρόγραμμα υπόκειται σε ένα επταετές χρονοδιάγραμμα
εντός του οποίου θα πρέπει να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες
παρακολούθησης της προόδου και αξιολόγησής του.
Χρηματοδότηση – Αυτή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και επιμεριστεί πλήρως.
Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι ενδείξεις
κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτής είναι ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να
παρουσιάσει ελάχιστες αποκλίσεις κυρίως μέσω των εκχωρήσεων. Συνεπώς, δεν θα
ήταν λογικό να συζητηθούν εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την πιθανή αύξηση της
χρηματοδότησης .
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Πολιτική - δεν θα ήταν λογικό να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις που δεν συνάδουν
με το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο.

•

Η συγκρότηση εναλλακτικών προγραμματικών δυνατοτήτων και η αξιολόγησή τους ως προς
την αποτελεσματικότητα και ως προς την περιβαλλοντική τους συμβατότητα, αποτέλεσε
συστατικό στοιχείο των διαδοχικών σταδίων ωρίμανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Περιφέρειας ΝΑ. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά οι πληροφορίες που
σχετίζονται με:
το πλαίσιο που οριοθετεί το εύρος των ρεαλιστικών εναλλακτικών δυνατοτήτων,
όπως αυτό διαμορφώνεται από τις Στρατηγικές Κοινοτικές Κατευθύνσεις για την
Πολιτική Συνοχής, τις προτεραιότητες του ΣΕΣ και τις εγκυκλίους του Υπουργείου για
την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014–
2020,
τη «δεξαμενή» ιδεών, κατευθύνσεων και εναλλακτικών προσεγγίσεων που
δημιούργησαν τα συμπεράσματα της εκτενούς διαβούλευσης που διεξήγαγε η ΠΝΑ,
τα διαδοχικά επίπεδα συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων,
το εύρος των κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων, εντός του
οποίου, πέραν των περιβαλλοντικών, περιλαμβάνονται κριτήρια για την
αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, καθώς και
για τη συμπληρωματικότητα με τα τομεακά ΕΠ.

•

•
•
•

5.1. Λόγοι επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων
Κατά τις διαδοχικές φάσεις προετοιμασίας του εγγράφου προγραμματισμού,
πραγματοποιήθηκε μια ευρύτατη διερεύνηση και διαβούλευση, με στόχο την αποτύπωση
και σύνθεση προτάσεων και τον συγκερασμό των προτεραιοτήτων. Η κινητήριος δύναμη
της διαβούλευσης ήταν η εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης· η
τελευταία αποτυπώνεται και στο Γενικό Κανονισμό των Ταμείων. Σύμφωνα με την αρχή της
εταιρικής σχέσης, διάφοροι φορείς (δημόσιες αρχές, ιδιωτικός τομέας, κοινωνικοί εταίροι,
τρίτο σύστημα18 κλπ) μπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων.
Παράλληλα, η κατάρτιση του ΕΠ ενσωμάτωσε τα πορίσματα σχετικών μελετών που
ανατέθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ή και σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και τις
εισροές της συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε στην πράξη μια κατανεμημένη, διάχυτη μορφή
διαμόρφωσης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων. Οι όροι «κατανεμημένη» και

18

. Τρίτο σύστημα: Ορισμένες μορφές κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (συνεταιρισμοί, ενώσεις,
οργανώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και ιδρύματα), οι οποίοι αναφέρονται συνήθως με τον
γενικό όρο «κοινωνική οικονομία» ή «τρίτος τομέας» ή «τρίτο σύστημα», συμμερίζονται κάποιες
κοινές αρχές, όπως ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας, η ανεξαρτησία από τον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, η υιοθέτηση πιο συμμετοχικών μορφών οργάνωσης και το ήθος παροχής
κοινωφελών υπηρεσιών. Ορισμένοι εξ αυτών αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν
καλύπτονται από τις δημόσιες υπηρεσίες ή από την αγορά.
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«διάχυτη» αναφέρονται στην ευρύτητα των συμμετεχόντων και του χρονικού διαστήματος
και τονίζουν αντίστοιχα ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες εξετάσθηκαν από διαφορετικές
ομάδες εταίρων και σε διάφορα στάδια προετοιμασίας.
Τα κυριότερα ορόσημα της διαμόρφωσης του πλέγματος στοχοθεσίας, προτεραιοτήτων και
κατανομής των πόρων του ΕΠ μέσα από τη διαβούλευση, έχουν ως ακολούθως:
•

•
•

•

•

Συλλέχθηκε ένα σημαντικό εύρος προτάσεων για στόχους, προτεραιότητες και
δράσεις, προερχόμενο από όλο το φάσμα των εταίρων. Οι προτάσεις αυτές
αποτέλεσαν τη «δεξαμενή» άντλησης εναλλακτικών δυνατοτήτων για τον
προσανατολισμό των στόχων, αλλά και των παρεμβάσεων του προγράμματος.
Αναλύθηκαν τα πλαίσια σχεδιασμού και οι περιορισμοί που τίθενται από τους
κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.
Ο συνδυασμός αυτών των Κοινοτικών και Εθνικών κατευθύνσεων και περιορισμών,
εντός των οποίων η μέριμνα για το περιβάλλον έχει ενσωματωθεί με ουσιαστικό
τρόπο, αποτέλεσε το πρώτο «κόσκινο» των εναλλακτικών δυνατοτήτων· όσες εξ’
αυτών δεν ήταν συμβατές, τέθηκαν εκτός του προγράμματος.
Διερευνήθηκαν οι οικονομικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες της Περιφέρειας, ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες που χρήζουν άμεσης
ανταπόκρισης και οι προτεραιότητες που διαμορφώνονται από τις τάσεις σε
υπερεθνικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες
αυτές αποτέλεσαν το τελικό εργαλείο επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών
δυνατοτήτων. Όσες εξ’ αυτών χαρακτηρίζονταν από χαμηλή αποτελεσματικότητα
ιεραρχήθηκαν χαμηλά, ενώ προκρίθηκαν οι δυνατότητες εκείνες με τη μεγαλύτερη
συνάφεια προς τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας,
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών.
Τέλος, τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία ανάλυσης και
αξιολόγησης, ώστε
να διατυπωθεί εκείνη η στρατηγική σκοπιμότητα του προγράμματος που να
απαντά με τον πληρέστερο τρόπο τόσο στις σύγχρονες αναπτυξιακές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια
μεγιστοποιώντας παράλληλα τη συνέργεια με την εθνική περιφερειακή
πολιτική,
να συγκροτηθεί ένα σώμα στόχων, ιεραρχημένο σε στρατηγικούς, γενικούς
αναπτυξιακούς και ειδικούς στόχους, το οποίο θα μεγιστοποιεί το αναπτυξιακό
και κοινωνικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, συμμορφούμενο παράλληλα με
τις αρχές της αειφορίας και της περιβαλλοντικής μέριμνας,
να εξειδικευθούν οι στόχοι σε άξονες προτεραιότητας με συγκεκριμένο
προσανατολισμό δράσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται
από το μέγιστο δυνατό βαθμό σύγκλισης των αποτελεσμάτων τους προς τις
επιδιώξεις των αξόνων.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης του
προγράμματος, η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, με κριτήρια αναπτυξιακά, κοινωνικά
και περιβαλλοντικά, αποτέλεσε βασικό και διαρκές συστατικό των διεργασιών σχεδιασμού.
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5.2. Διαφοροποιήσεις στη συγκρότηση και αξιολόγηση εναλλακτικών
δυνατοτήτων ενός προγράμματος σε σχέση με αυτές ενός έργου
Το επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής εκτίμησης, παραδοσιακά είναι συνυφασμένο,
κατά το μεγαλύτερο του μέρος, με τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δηλαδή με
την εκτίμηση και αντιμετώπιση επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες. Ο κλάδος της
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης είναι σχετικά νέος και πολλές από τις
ιδιαιτερότητές του δεν είναι ακόμη ευρέως γνωστές. Για το λόγο αυτό, πριν η ανάλυση της
μελέτης προχωρήσει στις εναλλακτικές δυνατότητες του ΕΠ της ΠΝΑ, ίσως είναι χρήσιμο να
υπογραμμισθούν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ της διαδικασίας συγκρότησης και
αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος σε σχέση με
αυτή για ένα έργο ή δραστηριότητα.
Κατά το σχεδιασμό ενός έργου, οι στόχοι που αυτό καλείται να πετύχει είναι εκ των
προτέρων διαμορφωμένοι και επαρκώς συγκεκριμένοι. Οι στόχοι του έργου
διαμορφώνονται μέσω διαδικασιών που προηγούνται του σχεδιασμού του και τις
περισσότερες φορές προέρχονται από επίπεδα ευρύτερου προγραμματισμού. Για το λόγο
αυτό, είναι πρακτικά αδύνατη η αμφισβήτησή τους από το σχεδιασμό του έργου, ο οποίος
οριοθετείται πλέον από την πρόκληση να επιτύχει τους στόχους αυτούς στο μεγαλύτερο
βαθμό και με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονομικό κόστος. Στο
πλαίσιο αυτό, οι εναλλακτικές δυνατότητες ενός έργου, παρότι συχνά χαρακτηρίζονται από
σημαντικό εύρος, μπορούν να έχουν μια επαρκώς συγκεκριμένη μορφή, η οποία
δικαιολογεί τη συνήθη ονομασία τους ως «εναλλακτικές λύσεις». Στην πράξη, συχνά
πρόκειται για εναλλακτικούς σχεδιασμούς προκαταρκτικού επιπέδου, στο οποίο είναι
γνωστά όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Το επίπεδο των εναλλακτικών
λύσεων είναι αυτό που επιτρέπει τη συγκριτική τους αξιολόγηση με απτά κριτήρια. Τέλος, η
διαδικασία διαμόρφωσης και σύγκρισης των εναλλακτικών λύσεων ολοκληρώνεται σε ένα
στάδιο.
Αντίθετα, η διαδικασία συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων ενός
προγράμματος πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο στάδια, συχνά δε και περισσότερα.
Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στις στρατηγικές επιδιώξεις του προγράμματος. Εκεί μπορούν
να διαμορφωθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις του σκοπού του προγράμματος, ο οποίος εκ
της φύσεώς του είναι ευρύς και γενικός (σε άλλη περίπτωση δεν θα απαιτούσε πρόγραμμα
για την εκπλήρωση του, ένα ή περισσότερα έργα θα ήταν αρκετά). Η αξιολόγηση των
εναλλακτικών προσεγγίσεων στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται με διττό σκοπό:
•

•

αφ’ ενός να αποκλεισθούν εναλλακτικές δυνατότητες που δεν ικανοποιούν κάποια ή
κάποιες από τις συνιστώσες της πολλαπλότητας που συνθέτουν οι στρατηγικές
επιδιώξεις του προγράμματος, παρότι μπορεί να υπόσχονται πολλά ως προς την
επίτευξη των άλλων συνιστωσών, και
αφ’ ετέρου να εντοπισθεί εκείνη η προσέγγιση που συνδυάζει το μέγιστο βαθμό
συνάφειας με όλες τις επιμέρους ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει το
πρόγραμμα.

Σε αυτό το επίπεδο αξιολόγησης των εναλλακτικών προσεγγίσεων, συνεκτιμώνται επίσης οι
γενικές δεσμεύσεις και κατευθύνσεις που διαμορφώνουν το εξωτερικό πλαίσιο του
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προγράμματος, αλλά και η συμπληρωματικότητα κάθε εναλλακτικής προσέγγισης με άλλα
σχέδια ή προγράμματα συναφούς χωρικής ή τομεακής αναφοράς.
Η επιλογή του σκοπού του προγράμματος μέσα από την πιο πάνω διαδικασία,
ακολουθείται από το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων, ως προς τη
διαμόρφωση του βέλτιστου δυνατού πλέγματος επιμέρους στόχων και προτεραιοτήτων.
Στο στάδιο αυτό, συγκροτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξειδίκευση του σκοπού
του προγράμματος και η αξιολόγησή τους πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που
καλύπτουν τόσο ζητήματα αποτελεσματικότητας όσο και συνέπειας με τις κατευθύνσεις για
τη δομή, το εύρος και το περιεχόμενο των επιμέρους στόχων και προτεραιοτήτων. Μαζί με
αυτή την επιχειρησιακής φύσης αξιολόγηση, πραγματοποιείται και αξιολόγηση με
περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία αυτή τη φορά είναι σαφέστερα από τα κριτήρια του
προηγούμενου επιπέδου και αφορούν διαδοχικά:
•
•
•

τη συμμόρφωση ή μη κάθε εναλλακτικής δυνατότητας με το κανονιστικό πλαίσιο για
την προστασία του περιβάλλοντος,
το βαθμό συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις για την προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης,
τις χωρικές προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος.

Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζεται η εναλλακτική δυνατότητα που συνδυάζει το βέλτιστο
επιχειρησιακό αποτέλεσμα με τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Εάν η κατάρτιση του προγράμματος απαιτεί λεπτομερέστερη εξειδίκευση των
παρεμβάσεων ανά στόχο και προτεραιότητα, η διαμόρφωση εναλλακτικών δυνατοτήτων
λειτουργεί με αντίστοιχο σκεπτικό. Το πλαίσιο αυτή τη φορά είναι πολύ σαφέστερο –
δεδομένου ότι έχουν ήδη συγκεκριμενοποιηθεί οι προτεραιότητες – και παρέχει τη
δυνατότητα αναλυτικότερης αξιολόγησης των εναλλακτικών ομάδων παρεμβάσεων, συχνά
και με ποσοτικά κριτήρια.

5.3. Εναλλακτικές δυνατότητες στο επίπεδο της στοχοθεσίας: η
ανάδυση του προτεινόμενου πλέγματος στόχων και
προτεραιοτήτων μέσα από τη διαβούλευση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πλέγμα στοχοθεσίας και προτεραιοτήτων, δηλαδή η
διαμόρφωση του στρατηγικού οράματος και η εξειδίκευσή του σε πέντε στρατηγικούς,
στόχους που συνδέονται με συγκεκριμένους θεματικούς στόχους (9) , αποτελεί ένα από τα
ουσιωδέστερα μέρη ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Για το ΕΠ της ΠΝΑ, το πλέγμα των
στόχων που προσανατολίζουν τις παρεμβάσεις του προγράμματος σε συγκεκριμένους
τομείς, διαμορφώθηκε μέσω μιας διαδικασίας «ανάδυσης» από τη διαβούλευση με το
σύνολο των φορέων που πρόκειται να επηρεαστούν από την εφαρμογή του ΕΠ. Αυτή η
διαδικασία, αποτέλεσε στην πράξη μια δαρβινικού τύπου επιλογή, κατά την οποία
διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις, διαρκώς βελτιούμενες, τέθηκαν υπό αξιολόγηση σε
διαδοχικά στάδια διαβούλευσης, από τις γενικές κατευθύνσεις προς τις πιο εξειδικευμένες
πτυχές του προγράμματος. Η ανάδειξη των καταλληλότερων προσεγγίσεων σε κάθε στάδιο,
τροφοδοτούσε το επόμενο με διαρκώς βελτιούμενες αφετηρίες.
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Τα κριτήρια της αξιολόγησης προέρχονταν από ένα σημαντικό εύρος αναγκών που το ΕΠ
καλείται να καλύψει. Οι σημαντικότερες κατηγορίες αυτών των αναγκών είναι:
•

•
•
•

η ευθυγράμμιση με την εθνική στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, όσο και την ευρωπαϊκή
στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και
περιβαλλοντικής μέριμνας,
η επίτευξη σημαντικού αναπτυξιακού αποτελέσματος
η μεγιστοποίηση της διάχυσης των ωφελειών στους εταίρους, δηλαδή τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις και τους φορείς κοινωνικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού
έργου.

Μετά την οριστικοποίηση του πλέγματος στοχοθεσίας, δηλαδή τη διαμόρφωση του
Αναπτυξιακού Οράματος που καλείται να εξυπηρετήσει του ΕΠ και την ανάλυση αυτού σε
πέντε γενικούς στρατηγικούς στόχους, το επόμενο επίπεδο συγκρότησης και αξιολόγησης
εναλλακτικών προσεγγίσεων αφορούσε στην ποσοστιαία κατανομή των πόρων του
προγράμματος στις θεματικές προτεραιότητες των γενικών στόχων. Ουσιαστικά πρόκειται
για τον καθορισμό της σχετικής βαρύτητας που καλείται να αποδώσει το ΕΠ στον κάθε
άξονα προτεραιότητας.
Στο επίπεδο αυτό, η παραδοσιακή top-to-bottom προσέγγιση (από τη στρατηγική στις
παρεμβάσεις) αντικαταστάθηκε από την αντίστροφή της, δηλαδή τον σχεδιασμό από τη
βάση προς την κορυφή (από τις ανάγκες προς τους στόχους). Ειδικότερα, κατά το στάδιο
αυτό η διαβούλευση στράφηκε:
•

•
•

στην καταγραφή των αναγκών της Περιφέρειας, όπως αυτές εκφράζονται από τους
κάθε φορά ειδικότερους γνώστες τους (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα με θεματική εξειδίκευση),
στην ιεράρχηση των αναγκών αυτών τόσο ως προς την κρισιμότητα ικανοποίησής
τους όσο και ως προς τη συνάφεια με το πλέγμα στοχοθεσίας του ΕΠ,
στην συσχέτιση των αναγκών μεταξύ του ΕΠ της Περιφέρειας και των τομεακών ΕΠ,
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται από το κανονιστικό πλαίσιο
των Ταμείων.

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, ο στρατηγικός στόχος – όραμα που επιδιώκει το ΕΠ της
ΠΝΑ για την περίοδο 2014 – 2020 συνοψίζεται στο ότι η ΠΝΑ θα πρέπει να «αποτελέσει
έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από
την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος
και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού».
Ακολούθησε η εξειδίκευση του στόχου σε γενικούς στόχους αυτού, και πάλι μέσω της
διάχυτης αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Οι πέντε
γενικοί στόχοι που διασφαλίζουν πληρέστερα την επίτευξη του στρατηγικού οράματος
διαφάνηκε ότι είναι οι εξής:
1.

Έξυπνη, Ανταγωνιστική, Διαφοροποιημένη Περιφερειακή Οικονομία.
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2.
3.
4.
5.

Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με την Αξιοποίηση Συγχρόνων Μεθόδων
Διαχείρισης των Πόρων.
Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής με τη Διάχυση της Ανάπτυξης και την Άρση της
Απομόνωσης.
Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης και Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης.
Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής.

Όπως γίνεται εμφανές από τον 2ο εκ των στρατηγικών στόχων, η εδραίωση της αειφορικής
ανάπτυξης και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος εντάχθηκαν με ρητό,
ουσιαστικό τρόπο στο πλέγμα στοχοθεσίας του ΕΠ. Παράλληλα, μέσω των υπολοίπων
στόχων και των επιλεγμένων επενδυτικών προτεραιοτήτων που σχετίζονται με αυτούς,
διασφαλίστηκε ο προσανατολισμός της αναπτυξιακής προσπάθειας σε ήπιες ως προς το
περιβάλλον κατευθύνσεις. Οι επιλογές αυτές αναδείχθηκαν ως προσφορότερες μέσω
αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων που διαπιστώθηκε ότι δεν συγκλίνουν επαρκώς με
το στρατηγικό όραμα και παράλληλα, σε ότι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση, τείνουν
προς την εξάντληση της φέρουσας ικανότητας των φυσικών συστημάτων της Περιφέρειας.
Οι δύο κατηγορίες εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν προς εισαγωγή στους
γενικούς στόχους και τελικά δεν επελέγησαν, αφορούσαν:
•
•

την ενίσχυση εντατικότερων μορφών αναπτυξιακής δραστηριότητας, κυρίως του
πρωτογενή τομέα,
τη μεγαλύτερη εστίαση στην προσέλκυση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά
εντατικότερους τομείς, όπως ο τουρισμός.

Από επιχειρησιακής πλευράς, η απόρριψη των δύο αυτών εναλλακτικών γενικών στόχων
βασίστηκε κυρίως στην απόκλισή τους από τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τις
νέες διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες στρέφονται προς την καινοτομία και την
οικονομία της γνώσης, προσφέροντας περιορισμένη στήριξη σε παραδοσιακότερες μορφές
παραγωγής οικονομικού αποτελέσματος.
Από περιβαλλοντικής πλευράς, η πιθανή υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του
περιβάλλοντος αποτέλεσε το βασικό ενδοιασμό. Παράλληλα, η χαμηλή ανταποδοτικότητα
ως προς το περιβάλλον των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον πρωτογενή τομέα
και τον παραδοσιακό τουρισμό (σε αντίθεση με τις επενδύσεις που στρέφονται προς την
καινοτομία και την έρευνα, οι οποίες καθιστούν τις κοινωνίες «εξυπνότερες» και τονώνουν
τις απαιτήσεις για καλύτερο περιβάλλον) αποτέλεσε ένα δεύτερο λόγο απόρριψης δύο
παραπάνω εναλλακτικών γενικών στόχων.
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5.4. 1η εναλλακτική δυνατότητα: Η μηδενική λύση – περιγραφή και
συγκριτική αξιολόγηση
Κατά τη διαδοχική αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, ως σενάριο βάσης
χρησιμοποιήθηκε η μηδενική λύση, δηλαδή η περίπτωση μη-πραγματοποίησης του ΠΕΠ
ΝΑ. Η μη-πραγματοποίηση του ΕΠ δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον θα παραμείνει
αμετάβλητο. Η μηδενική λύση δεν αντιπροσωπεύει στατικές αλλά δυναμικές καταστάσεις
εξέλιξης, αφού πέραν του ΕΠ, οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα
το περιβάλλον μεταβάλλονται προϊόντος του χρόνου.
Ειδικότερα, οι εξελίξεις που αναμένονται μεσοπρόθεσμα εάν το ΕΠ δεν υλοποιηθεί,
μπορούν να ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα σενάρια:
•

•

Σενάριο απραξίας (business-as-usual scenario): Πρόκειται για την εξέλιξη όπου δεν
πραγματοποιούνται επενδύσεις, συγκρίσιμες σε μέγεθος με αυτές του ΕΠ, από άλλη
πηγή (εθνικοί πόροι, άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή ταμεία, ιδιωτικός τομέας)
στους τομείς που αναφέρεται το ΕΠ. Οπότε, η κατάσταση σε αυτούς τους τομείς
διαμορφώνεται από τη συνισταμένη των κοινωνικών τάσεων, των δυνάμεων της
αγοράς και του κανονιστικού πλαισίου, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις
καθοδηγητικού χαρακτήρα από τη Διοίκηση.
Σενάριο απροσχεδίαστης ανάπτυξης (unplanned growth scenario): Πρόκειται για το
σενάριο που θεωρεί ότι πραγματοποιούνται ορισμένες επενδύσεις, κυρίως του
ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.
Παράλληλα, θεωρούνται πιθανές ορισμένες επενδύσεις από το κράτος, κυρίως για
την επίλυση άμεσων προβλημάτων. Το βασικό χαρακτηριστικό του σεναρίου αυτού
είναι η έλλειψη συγκεκριμένων κατευθύνσεων, αφού θεωρείται ότι δεν υπάρχει
συγκεκριμένη κεντρική στοχοθεσία.

Παρά τα διαφορετικά αποτελέσματα στα οποία οδηγούν οι εξελίξεις με βάση τα δύο
παραπάνω σενάρια, οι ομοιότητες τους είναι αρκετές ώστε να επιτρέπουν την από κοινού
αξιολόγησή τους, η οποία συνοψίζεται ως εξής:
1.
2.

3.

Από την άποψη της επιχειρησιακής αξιολόγησης, οι μηδενικές λύσεις μεταφράζονται
σε παραίτηση από τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής.
Συγχρόνως, η υιοθέτηση της μηδενικής λύσης σημαίνει παραίτηση από μέρος των
πόρων που δικαιούται η περιφέρεια. Η παραίτηση από τους πόρους στήριξης
σημαίνει καθήλωση των επιδόσεων της Περιφέρειας και αποτυχία ουσιαστικής
σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, προοπτική που μεταφράζεται σε
καθήλωση της ευημερίας στα σημερινά επίπεδα και παραίτηση από τις ευκαιρίες
βελτίωσής της.
Από αυτή τη συνοπτική παράθεση των συνεπειών που συνοδεύουν τη
μη-πραγματοποίηση του ΕΠ, καθίσταται εμφανές ότι, από επιχειρησιακής πλευράς η
μηδενική λύση συνιστά ένα έντονα απευκταίο ενδεχόμενο, με σοβαρές δυσμενείς
επιπτώσεις τόσο στην προσπάθεια ουσιαστικής αναπτυξιακής σύγκλισης της ΠΝΑ όσο
και στην ευημερία των κατοίκων της. Ειδικά σε ότι αφορά τη σύνδεση της ανάπτυξης
με την ευημερία και την ποιότητα ζωής, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλά
και αυξανόμενα επίπεδα ανάπτυξης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας δεν
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πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν αυτοσκοπό. Ο λόγος που ακολουθούνται
πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης είναι η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, η ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελούν αλληλένδετες
επιδιώξεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.19 Συνεπώς, οι αναπτυξιακές υστερήσεις,
ως συνέπεια ενδεχόμενης υιοθέτησης της μηδενικής λύσης για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της ΠΝΑ, συνδέονται με σοβαρή υποβάθμιση της ευημερίας, δηλαδή του
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών για το λόγο αυτό η μηδενική
λύση αποτελεί ένα δυσμενές και έντονα απευκταίο ενδεχόμενο.
Εκκινώντας από αφετηρία ανεξάρτητη της επιχειρησιακής αξιολόγησης, η περιβαλλοντική
αξιολόγηση της μηδενικής λύσης διεξάγεται με βάση το ακόλουθο σκεπτικό:
1.

Η οικονομική ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι
αλληλένδετες: Η σύγχρονη αυτή αντίληψη έχει πλέον αντικαταστήσει τις παλαιότερες
αντιλήψεις περιβαλλοντικού προστατευτισμού, που θεωρούσαν ότι η οικονομία
μεγεθύνεται μόνο σε βάρος του περιβάλλοντος. Η ανάλυση του ζητήματος αυτού
είναι αρκετά εκτεταμένη, αλλά συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι η οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη, αφ’ ενός τροφοδοτεί με πόρους τις πρωτοβουλίες
προστασίας του περιβάλλοντος και αφ’ ετέρου καθιστά τις κοινωνίες ωριμότερες,
ώστε τα περιβαλλοντικά ζητήματα να κατατάσσονται σε υψηλή θέση της κλίμακας
προτεραιοτήτων. Ένα πρόσφατο παράδειγμα επικυρώνει στην πράξη τη σύνδεση
μεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας: Σε δύο μελέτες του Yale,20 οι
χώρες με τους υψηλότερους δείκτες περιβαλλοντικής αειφορίας και περιβαλλοντικών
επιδόσεων είναι η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και η Φιλανδία, δηλαδή χώρες με
ανεπτυγμένη οικονομία, οι οποίες αντλούν από αυτή και αφιερώνουν στο
περιβάλλον σημαντικούς πόρους και κινητοποίηση. Αντίθετα, οι χειρότερες επιδόσεις
καταγράφονται σε φτωχές, αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Αιθιοπία, το Μαλί και ο
Νίγηρας, στις οποίες οι πόροι για το περιβάλλον είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, λόγω της
ισχνής οικονομικής τους βάσης, αλλά και το περιβάλλον ως προτεραιότητα
κατατάσσεται εξ’ ανάγκης σε πολύ χαμηλή θέση. Παρότι το παράδειγμα αυτό
αντιπροσωπεύει τα δύο άκρα του αναπτυξιακού φάσματος και προφανώς δεν
εφαρμόζεται αυτούσιο στην ΠΝΑ, υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και
περιβάλλοντος, η οποία άλλωστε διαπερνά και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Με
βάση τη σύνδεση αυτή, γίνεται προφανές ότι η μη-υλοποίηση του ΕΠ, η οποία
συνιστά μια έντονα αντιαναπτυξιακή επιλογή, αποτελεί κατ’ ουσία και ένα έντονα
αντιπεριβαλλοντικό ενδεχόμενο.

19. Οι διαπιστώσεις αυτές αντλούνται από εύρος αναλύσεων, με πιο σημαντική την έκθεση
«Στρατηγική της Λισσαβόνας: Στόχοι και πορεία επίτευξής τους» της Ειδικής Γραμματείας για την
Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, www.ypan.gr.
20. Στις μελέτες «2005 Environmental Sustainability Index» και «Pilot 2006 Environmental
Performance Index», των Yale Center for Environmental Law and Policy του University of Yale και
του Center for International Earth Science Information Network του Columbia University,
διαθέσιμες από τις ιστοσελίδες www.yale.edu/esi και www.yale.edu/epi αντίστοιχα.
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2.

3.

Η ενεργητική προστασία και η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος απαιτεί δαπάνες:
Η ειδικότερη εφαρμογή της προηγούμενης διαπίστωσης στο επίπεδο των
επενδύσεων για περιβαλλοντική προστασία, εκκινεί από το γεγονός ότι οι
περισσότερες σύγχρονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επάγουν σημαντικές
πιέσεις στο περιβάλλον, είτε λόγω υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων (σε
επίπεδο εισροών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα νερά) είτε μέσω εύκολων αλλά
λανθασμένων επιλογών (σε επίπεδο εκροών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα
αστικά απόβλητα και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας). Για την εξισορρόπηση των
αρνητικών αποτελεσμάτων από τις πιέσεις αυτές, απαιτούνται σημαντικές
επενδύσεις σε κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές. Με βάση το σκεπτικό αυτό,
και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές επενδύσεις του ΕΠ σε κρίσιμα
περιβαλλοντικά ζητήματα, η παραίτηση από την υλοποίηση του προγράμματος
σημαίνει απώλεια των πόρων που κατευθύνονται προς επένδυση σε περιβαλλοντικές
υποδομές και, κατά συνέπεια, αποτυχία επαρκούς αναστροφής ή εξισορρόπησης των
περιβαλλοντικών πιέσεων.
Συνοψίζοντας, η περιβαλλοντική αξιολόγηση της μηδενικής λύσης καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η μη-υλοποίηση του ΕΠ συνιστά ένα έντονα απευκταίο,
αντιπεριβαλλοντικό σενάριο, διότι:
ο συνολικός αντίκτυπος της μηδενικής λύσης θα είναι η αναπτυξιακή
υστέρηση, η οποία, λόγω της σύγχρονης σύνδεσης ανάπτυξης – περιβάλλοντος
θα συνοδεύεται από τάσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ενώ
ειδικότερα στον τομέα των δαπανών που κατευθύνονται προς επένδυση σε
περιβαλλοντικές υποδομές, η απώλεια των σχετικών κονδυλίων οδηγεί στην
αποτυχία αντιστροφής ή εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών πιέσεων, και
μάλιστα χωρίς σοβαρή πιθανότητα υποκατάστασης από παρεμφερούς
μεγέθους επενδύσεις εθνικών πόρων.
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5.5. 2η Εναλλακτική
προγράμματος

δυνατότητα:

Συνέχιση

του

τρέχοντος

Ένα εναλλακτικό σενάριο που είναι εύλογο να εξετασθεί είναι το σενάριο συνέχισης του
προηγούμενου προγράμματος. Ενώ υπάρχουν ευρείες ομοιότητες - η προώθηση και
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων , η άμβλυνση των ανισοτήτων κλπ,
υπάρχει μια σημαντική έμφαση στο προτεινόμενο πρόγραμμα στη διαχείριση της
κλιματικής αλλαγής και στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Η ώθηση του προτεινόμενου προγράμματος είναι ίσως περισσότερο
προσανατολισμένη προς την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με το ήδη υπάρχον, το
οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε μείωση των
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων.
ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
Στρατηγική Αναπτυξιακή Επιλογή
Ποιότητα στο τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν
σε συνθήκες αειφορίας, χώρος σύγχρονης
έρευνας και επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας,
ώστε το Νότιο Αιγαίο να καταστεί η πιο
ανταγωνιστική περιφέρεια της Ελλάδας
Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα
Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωή

Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
Χωρική Συνοχή και Συνεργασία

ΠΕΠ ΝΑ 2014-2020
Αναπτυξιακό Όραμα
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να αποτελέσει
έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του
τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως μέσα από την
υιοθέτηση
μιας
στρατηγικής
βιώσιμης
ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και
δημιουργίας ταυτότητας προορισμού
Στρατηγική Στοχοθεσία
Έξυπνη,
Ανταγωνιστική,
Διαφοροποιημένη
Περιφερειακή Οικονομία
Εδραίωση της Αειφορικής Ανάπτυξης με την
Αξιοποίηση Συγχρόνων Μεθόδων Διαχείρισης
των Πόρων
Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σε όρους
χωρικούς αλλά και κοινωνικοοικονομικούς με τη
Διάχυση της Ανάπτυξης και την Άρση της
Απομόνωσης
Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής
Ενεργή Υποστήριξη της Απασχόλησης και
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στους στόχους της ΣΠΕ κάθε
μιας από τις εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις:
1.
2.
3.

Κανένα πρόγραμμα
Συνέχιση του προηγούμενου προγράμματος
Υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος

Στόχος της ΣΠΕ
Προστασία τόπων, τοπίων και
κτιρίων ιστορικής, πολιτιστικής και
αρχαιολογικής σημασίας

1

2

3

x

√

√

21

ΣΧΟΛΙΟ
Περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο της ΕΠ
6.γ «Διατήρηση, προστασία, προαγωγής και
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς»·

21 Ο σχολιασμός αφορά μόνο στην εναλλακτική λύση 3.
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Στόχος της ΣΠΕ
Προστασία της βιοποικιλότητας

21

1

2

3

x, ?

о

√

x, ?

√, ?

√

x

о

√

x

о

√, ?

Περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο των ΕΠ
4.γ και 4.ε.

x

о

о

Υπάρχει σχετική πρόνοια στον άξονα
προτεραιότητας 2, αλλά δεν περιλαμβάνονται
δράσεις.

о

о

√, ?

x

x

√

βελτίωση της
ατμοσφαιρικού

о

о

√

Βελτίωση υποδομών υγείας και
μείωση των ανισοτήτων στην υγεία
Ανάπτυξη-εκσυγχρονισμόςσυμπλήρωση υποδομών

x

√

√

x

√

√

Αειφόρος χωρική ανάπτυξη

x

√

√

Προστασία και βελτίωση της
ποιότητας και της ποσότητας των
υδατικών πόρων και διασφάλιση
της χρήσης τους στο πλαίσιο της
αειφορίας
Προφύλαξη από τη ρύπανση των
εδαφών,
ενθάρρυνση
της
επαναχρησιμοποίησης
των
υφιστάμενων κτιρίων, υποδομών
και εδαφών χαμηλής οικολογικής
ποιότητας
Ελαχιστοποίηση της απαίτησης για
παραγωγή ενέργειας, προώθηση
της αποδοτικής χρήσης της
ενέργειας και αύξηση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων
αύξηση
ποσοστών
επαναχρησιμοποίησης,
ανακύκλωσης και ανάκτησης
Ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων.
Εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση
του αυτοκινήτου
Περιορισμός και προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή
Προστασία και
ποιότητας του
περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΙΟ
Περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο της
ΕΠ6.δ «Προστασία και αποκατάσταση της
βιοποικιλότητας και του εδάφους και
προαγωγή
των
υπηρεσιών
των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου
NATURA 2000 και των «πράσινων»
υποδομών» ·
Περιλαμβάνονται έργα ύδρευσης και έργα
περιορισμού των διαρροών, καθώς και έργα
διαχείρισης λυμάτων.

Υπάρχει σχετική πρόνοια στον ΘΣ 6

Συμβάλλει λόγω των δράσεων της ΕΠ4.ε.

Αφορά κυρίως έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση
των ακτών
Συμβάλλει θετικά μέσω των δράσεων
προώθησης
της
αστικής
βιώσιμης
κινητικότητας (ΕΠ4.ε) και ολοκληρωμένης
αστικής ανάπτυξης (ΕΠ6.ε).
Περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο των ΕΠ
9.α και 9.iv.
Κυρίως
στο
πλαίσιο
του
άξονα
προτεραιότητας 3 (με έμφαση στις λιμενικές
υποδομές).
Συμβάλλει θετικά μέσω των δράσεων
προώθησης
της
αστικής
βιώσιμης
κινητικότητας (ΕΠ4.ε) και ολοκληρωμένης
αστικής ανάπτυξης (ΕΠ6.ε).

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Χαρακτηρισμός
Αδιάφορη
Ασαφής

Συμβολισμός
о
?

Αρνητική

x

Θετική

√

Επεξήγηση
Καμία επίδραση στους στόχους της ΣΠΕ
Δυσκολία στον προσδιορισμό της επίδρασης αλλά υψηλό επίπεδο
εμπιστοσύνης ότι υπάρχει επίδραση
Θα υπάρξει μια απώλεια ή μείωση της ακεραιότητας μιας πτυχής του
περιβάλλοντος.
Θα υπάρξει μια επαύξηση της ακεραιότητας μιας πτυχής του περιβάλλοντος.
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5.6 Συμπεράσματα
Στις τέσσερις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε η συγκρότηση και η αξιολόγηση
εναλλακτικών δυνατοτήτων κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
ΠΝΑ. Συμπυκνώνοντας τα συμπεράσματα αυτής της παρουσίασης προκύπτει:
1.

2.

3.

4.

5.

7.

Οι εναλλακτικές δυνατότητες για το ΕΠ προέκυψαν κυρίως μέσα από τη εκτενή σε
χρόνο και εύρος εταίρων διαδικασία διαβούλευσης που συντόνισε η Περιφέρεια. Η
διαδικασία αυτή αποτέλεσε συγχρόνως και το «φίλτρο» αξιολόγησης των
εναλλακτικών δυνατοτήτων.
Οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάσθηκαν για το ΕΠ δεν αποτελούσαν πλήρη
εναλλακτικά προγράμματα που θέτουν διλήμματα τύπου take-or-leave, αλλά
περισσότερο εναλλακτικές ομάδες προτάσεων που αφορούσαν σε καθένα από τα
διαδοχικά επίπεδα κατάρτισης του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό, η είσοδος στο
επόμενο στάδιο κατάρτισης τροφοδοτούνταν από το βέλτιστο αποτέλεσμα του
προηγούμενου σταδίου, προσδίδοντας στην όλη διαδικασία χαρακτηριστικά
εξελικτικής επιλογής.
Το πρώτο επίπεδο συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων
αφορούσε στο στρατηγικό στόχο του προγράμματος, ο οποίος συνιστά το συνολικό
προσανατολισμό και τη βασική κατεύθυνση επιδιώξεων. Στο επίπεδο αυτό
εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές ομάδες προτάσεων.
Στην τελική επιλογή της εναλλακτικής δυνατότητας, η οποία αφορά στην αναγωγή
της ΠΝΑ σε «έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας
παγκοσμίως μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης,
διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού»,
συνέκλιναν τόσο η επιχειρησιακή όσο και η περιβαλλοντική αξιολόγηση των
εναλλακτικών δυνατοτήτων, βάσει ανεξάρτητων κριτηρίων. Οι αξιολογήσεις αυτές
δεν διεξήχθησαν σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ευρεία διαδικασία
διαβούλευσης που αναφέρθηκε προηγουμένως, προσδίδοντας στην τελική επιλογή
το χαρακτήρα της «ανάδυσης».
Με την παγίωση του πλέγματος στοχοθεσίας, η διαβούλευση προσέλαβε το
χαρακτήρα μιας από-κάτω-προς-επάνω διεργασίας, στην οποία καταγράφηκαν οι
ανάγκες, σε επίπεδο έργων και δράσεων, από τους εταίρους. Οι ανάγκες αυτές, αφού
ιεραρχήθηκαν και συσχετίσθηκαν με τη στοχοθεσία του ΕΠ, ομαδοποιήθηκαν ώστε να
συγκροτήσουν το τελικό κείμενο του ΕΠ.
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εξετάσθηκε επίσης ως εναλλακτική δυνατότητα η
μηδενική λύση, δηλαδή το ενδεχόμενο μη-υλοποίησης του προγράμματος. Σε πρώτη
φάση, αναγνωρίσθηκε ότι το ενδεχόμενο αυτό συνδέεται με δυναμικές και όχι
στατικές εξελίξεις, οι οποίες κατόπιν ομαδοποιήθηκαν σε δύο πιθανά σενάρια, αυτό
της απραξίας (business-as-usual) και αυτό της απροσχεδίαστης ανάπτυξης (unplanned
growth). Παρότι τα σενάρια αυτά οδηγούν σε αρκετά διαφορετικά αποτελέσματα, τα
κοινά τους στοιχεία είναι αρκετά για να επιτρέψουν την από κοινού αξιολόγησή τους.
Η αξιολόγηση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο από επιχειρησιακής όσο και
από περιβαλλοντικής πλευράς, η μηδενική λύση συνιστά ένα απευκταίο, έντονα
αντιαναπτυξιακό αλλά και έντονα αντιπεριβαλλοντικό ενδεχόμενο, διότι,
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αφ’ ενός καθηλώνεται η ευημερία και
αφ’ ετέρου, χάνεται η ευκαιρία για επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδομές,
απαραίτητες για την αναστροφή ή εξισορρόπηση των πιέσεων που ασκούν οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Τέλος στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εξετάσθηκε και το σενάριο συνέχισης του
τρέχοντος ΕΠ. Από τη συγκριτική αξιολόγηση προέκυψε ότι το σενάριο αυτό δεν είχε τη
δυνατότητα να συμμετάσχει ισότιμα, δεδομένου ότι δεν εκκινεί από την τρέχουσα
οικονομική συγκυρία της Ελλάδας και της ΠΝΑ, δεν αναγνωρίζει τα σύγχρονα προβλήματα
και τις αναπτυξιακές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα και φυσικά δεν υπακούει
στο σημερινό αναπτυξιακό όραμα για την περιφέρεια.
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6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ

6.1 Υφιστάμενη κατάσταση και τάσεις εξέλιξης
6.1.1 Κλιματικοί παράγοντες
Η περιγραφή των κλιματικών παραμέτρων της περιοχής μελέτης έγινε βάσει στοιχείων του
Μετεωρολογικού Σταθμού (ΜΣ) Ρόδου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) που
διαθέτει πλήρη επεξεργασμένα και δημοσιευμένα στοιχεία για την περίοδο 1970 – 2011 και
του Μετεωρολογικού Σταθμού (ΜΣ) Μυκόνου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)
για το διάστημα 2008 -201422.
Ο ΜΣ Ρόδου βρίσκεται σε Γεωγραφικό μήκος 280 05' και Γεωγραφικό πλάτος 360 24'.
Φορέας λειτουργίας του εν λόγω Μ. είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Διεύθυνση
Γ’/ Τμήμα Υδρολογίας. Ο ΜΣ Μυκόνου βρίσκεται σε Γεωγραφικό μήκος 250 19'. Ε και
Γεωγραφικό πλάτος 370 26'. Το υψόμετρο του είναι 15 m, και βρίσκεται στο Δημαρχείο της
Μυκόνου. Η θέση των ΜΣ παρουσιάζεται στην παρακάτω δορυφορική εικόνα.

Σχήμα 6.1.2-1: Δορυφορική εικόνα ΜΣ Μυκόνου και Ρόδου

22

Tα δημοσιευμένα και επεξεργασμένα στοιχεία ΜΣ Μυκόνου της ΕΜΥ αφορούν μέχρι το 1997
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6.1.1.1 Μετεωρολογικά δεδομένα
Το σύνολο των μετεωρολογικών στοιχείων που έχουν καταγραφεί στους παραπάνω
Μετεωρολογικούς Σταθμούς (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, ταχύτητα ανέμου)
αποτυπώνονται στους Πίνακες και τα Σχήματα που ακολουθούν.
Πίνακας 6.1.2.1:

ΜΗΝΕΣ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
M.O

Γενικά κλιματολογικά στοιχεία ΜΣ Ρόδου (ΕΜΥ), 1970-2011

Μέσος Όρος ετών 1970-2011
ο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ C
Μέση
Βροχόπτωση
σχετική
Μέση
Μέση
(mm)
υγρασία
Μέση
Μέγιστη Ελάχιστη
%
12.2
15.1
9.3
152.0
70.5
12.3
15.2
9.2
102.4
69.6
13.9
16.9
10.5
68.9
69.4
16.8
20.0
13.0
29.3
67.4
20.7
24.1
16.3
17.1
65.7
24.9
28.3
20.4
1.8
59.2
27.0
30.4
22.7
0.3
58.5
27.2
30.7
23.2
0.2
60.8
24.8
28.2
21.1
6.2
62.2
21.0
24.5
17.5
58.3
67.7
16.8
20.2
13.6
89.3
71.4
13.7
16.7
10.8
157.2
72.6
19.3
22.5
15.6
683.1
66.2

Πίνακας6.1.2.2:

ΜΗΝΕΣ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
M.O

Ταχύτητα
Ανέμου
(κόμβοι)

Επικρατούσα
Διεύθυνση
Ανέμου

7.3
8.2
8.4
8.6
8.4
10.3
11.5
11.2
9.5
6.6
6.0
6.9
8.6

Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Γενικά κλιματολογικά στοιχεία ΜΣ Μυκόνου (ΕΑΑ), 2008-2014

Μέσος Όρος ετών 2008-2014
ο
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ C
Βροχόπτωση
Μέση
Μέση
(mm)
Μέση
Μέγιστη Ελάχιστη
12.9
18.5
6.1
63.3
13.2
19.2
7.0
87.8
14.0
21.1
7.2
28.7
16.3
24.3
11.7
21.8
20.2
28.9
14.1
7.8
23.7
31.8
18.7
6.7
25.6
31.7
22.0
0.0
25.6
31.9
22.2
0.0
23.5
30.2
19.1
6.3
20.0
26.3
14.3
39.4
17.3
23.4
12.3
40.5
14.4
21.2
7.1
67.4
18.9
25.7
13.5
369.7

Ταχύτητα
Ανέμου
(κόμβοι)
9.7
8.6
8.7
10.2
7.8
11.0
14.6
17.3
13.1
10.8
10.0
7.8
10.8

Επικρατούσα
Διεύθυνση
Ανέμου
ΒΑ
ΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ
ΒΒΑ

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΜΣ Ρόδου της ΕΜΥ, η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 19,3οC.
Ο θερμότερος μήνας είναι ο Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 27,2οC και ακολουθεί ο
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Ιούλιος με 27οC, ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία 12,2οC και
ακολουθεί ο με μέση θερμοκρασία 12,3οC (βλ. Πίνακα 6.1.2-1).
Τη μεγαλύτερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ξανά ο μήνας Αύγουστος με 30,7οC
ενώ τη μικρότερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Ιανουάριος με 15,1οC.
Τη μεγαλύτερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Αύγουστος με 23,2 οC ενώ
τη μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Φεβρουάριος με 9,2 οC
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα στοιχεία του ΜΣ Μυκόνου. Η μέση ετήσια
θερμοκρασία είναι 18,9οC ενώ οι θερμότεροι μήνες είναι και εδώ ο Ιούλιος και ο Αύγουστος
με μέση θερμοκρασία 25.6 οC, ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος με μέση θερμοκρασία
12,9οC και ακολουθεί ο Φεβρουάριος με μέση θερμοκρασία 13,2οC. (βλ. Πίνακα 6.1.2.2).
Τη μεγαλύτερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει και στην περιοχή αυτή ο μήνας
Αύγουστος με 31,9 οC ενώ τη μικρότερη μέση μέγιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας
Ιανουάριος με 18,5 οC.
Τη μεγαλύτερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Αύγουστος με 22,2 οC ενώ
τη μικρότερη μέση ελάχιστη θερμοκρασία παρουσιάζει ο μήνας Ιανουάριος με 6,1 οC.
Ακολουθούν διαγράμματα της μηνιαίας διακύμανσης της μέσης, της μέσης μέγιστης και
μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας για τον Μετεωρολογικό Σταθμό της Ρόδου και της Μυκόνου
με βάση τα στοιχεία των Πινάκων 6.1.2.1, 6.1.2.2:
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2014-2020
2020

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014.

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
1970

Σχήμα 6.1.2.3: Μέση μηνιαία θερμοκρασία

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
1970

Σχήμα 6.1.2.4: Μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία
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2014-2020
2020

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014.

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
1970

Σχήμα 6.1.2.5: Μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014.

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
1970

Σχήμα 6.1.2.66: Μέση, μέση ελάχιστη και μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία
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ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ
Από μετρήσεις που έγιναν στο ΜΣ Ρόδου της ΕΜΥ για τα έτη 1970-2011 παρατηρήθηκε ότι
η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 683,1 mm. Όπως είναι λογικό, οι μήνες
του χειμώνα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέσο ύψος υετού και πιο συγκεκριμένα για τον
μήνα Δεκέμβριο μέσο ύψος ανέρχεται στα 157,2 mm και τον Ιανουάριο στα 152 mm.
Αντιθέτως, οι μήνες Αύγουστος και Ιούλιος παρουσιάζουν το μικρότερο μέσο ύψος με
0,2mm και 0,3mm αντίστοιχα.
Η συνολική μέση ετήσια βροχόπτωση για τον ΜΣ της Μυκόνου ανέρχεται σε 369,7 mm και
είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή στη περιοχή της Ρόδου. Και στην περιοχή της
Μυκόνου οι μήνες του χειμώνα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μέσο ύψος βροχόπτωσης και
πιο συγκεκριμένα για τον μήνα Φεβρουάριο 87,8 mm και τον Δεκέμβριο το μέσο ύψος
ανέρχεται στα 67,4 mm. Αντιθέτως, οι μήνες Αύγουστος και Ιούλιος παρουσιάζουν μέσο
ύψος βροχόπτωσης 0 mm.
Στο Σχήμα 6.1.2.7, παρουσιάζεται το μέσο ύψος βροχόπτωσης ανά μήνα, για τον ΜΣ της
Ρόδου την χρονική περίοδο 1970-2011 και για τον ΜΣ της Μυκόνου την χρονική περίοδο
2008-2014, αντίστοιχα.
ΑΝΕΜΟΣ
Από τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στον ΜΣ Ρόδου της ΕΜΥ προκύπτει, ότι στην
περιοχή μελέτης οι άνεμοι έχουν επικρατούσα διεύθυνση δυτική (Δ) για όλους τους μήνες
και το εύρος της μέσης μηνιαίας έντασης σε κόμβους, κυμαίνεται από 6 έως 11,5. Η μέση
ετήσια ένταση ανέμου είναι 8,6 κόμβους.
Πιο αναλυτικά, ο μήνας με την μεγαλύτερη μέση ένταση ανέμου για το χρονικό διάστημα
των τιμών μας είναι ο Ιούλιος με 11,5 κόμβους και στο ίδιο επίπεδο είναι και ο Αύγουστος
με 11,2 κόμβους. Αντίθετα, ο μήνας με την μικρότερη μέση ένταση ανέμου είναι ο
Νοέμβριος με 6 κόμβους.
Όσον αφορά στον ΜΣ της Μυκόνου το εύρος της μέσης μηνιαίας έντασης σε κόμβους,
κυμαίνεται από 7,8 τον μήνα Μάιο έως 17,3 κόμβους τον μήνα Αύγουστο. Η μέση ετήσια
ένταση ανέμου είναι 10,8 κόμβοι και η επικρατούσα διεύθυνση βόρεια-βορειοανατολική
(ΒΒΑ).
Στο Σχήμα 6.1.2.8, παρουσιάζεται η μέση ένταση ανέμου σε κόμβους , ανά μήνα για τον ΜΣ
της Ρόδου την χρονική περίοδο 1970-2011 και για τον ΜΣ της Μυκόνου την χρονική
περίοδο 2008-2014, αντίστοιχα.
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2014-2020
2020

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
1970

Σχήμα 6.1.22.7: Μέσο μηνιαία ύψος βροχόπτωσης (mm)

Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014.

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
1970

Σχήμα 6.1.
6.1.2.8: Μέση μηνιαία ένταση ανέμου (κόμβοι)
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6.1.1.2 Βιοκλιματικά στοιχεία
Μια πολύ καλή απεικόνιση του κλίματος μιας περιοχής δίνεται στο ομβροθερμικό
διάγραμμα των Gaussen-Bagnouls, στο οποίο απεικονίζεται κατά μήνα η πορεία της μέσης
μηνιαίας θερμοκρασίας σε οC και του μέσου ύψους βροχής σε mm.
Η κλίμακα των μέσων θερμοκρασιών είναι διπλάσια της κλίμακας του μέσου ύψους βροχής,
δηλαδή P = 2T. Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο
σημείων τομής (P = 2T) δείχνει αφ’ ενός τη διάρκεια και αφετέρου την ένταση της ξηρής
περιόδου.
Με βάση το παρακάτω διαγράμματα, παρατηρείται ότι η ξηρή περίοδος (η εποχή δηλαδή
που η τιμή της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από την τιμή της βροχόπτωσης)
περιλαμβάνει τους μήνες από Απρίλιο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, και στις δύο περιοχές που
μελετήθηκαν.
Στο ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζονται τα ομβροθερμικά διαγράμματα για τους
εξεταζόμενους σταθμούς
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Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Μ.Σ. Μυκόνου 2008
2008-2014

Πηγή: ΕΜΥ – Μ.Σ. Ρόδου 1970-2011
2011

Σχήμα 6.1.2.9: Ομβροθερμικά διαγράμματα
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6.1.1.3 Κλιματική Αλλαγή
Η ΠΝΑ εμφανίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη και ευαίσθητη σε κινδύνους που προέρχονται
από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (ΑΣΘ). Στο επόμενο σχήμα23 εμφανίζονται οι
περιοχές υψηλού βαθμού επικινδυνότητας λόγω της ΑΣΘ σε χρονικό ορίζοντα των 50 ετών.
Από το σχήμα προκύπτει ότι ένα σημαντικό ,μέρος της ΠΝΑ βρίσκεται σε περιοχές μεσαίου
και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας

Μια εκτίμηση της υπό διάβρωση ακτογραμμής και των υπό απειλή παράκτιων
οικοσυστημάτων κατά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας δίνεται σε σχετική Εργασία της
ΤτΕ.24 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ΠΝΑ επί συνολικού μήκους ακτογραμμής 3.423Km, τα
503Km, δηλαδή ποσοστό 14,7 %, κινδυνεύουν από διάβρωση. Στο μήκος αυτό αντιστοιχεί
«έκταση παράκτιων οικοσυστημάτων υπό απειλή» ίση με 929Km2.

23

Λουκογεωργάκη Αγάπη κ.α., 2013, Σχεδιασμός του Παράκτιου Χώρου στην εποχή της κλιματικής
αλλαγής
24
ΤτΕ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, 2011
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Οι πιο σημαντικές από τις επιπτώσεις, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί, είναι η αυξημένη
διάβρωση των παράκτιων και χερσαίων οικοσυστημάτων, η συχνότερη εμφάνιση
πλημμυρικών φαινομένων και κυματικών καταιγίδων, η υφαλμύρωση και η απώλεια
φερτών υλικών και ιζημάτων των υδάτινων αποδεκτών, ο περιορισμός του ζωτικού χώρου
των παράκτιων οικισμών, καθώς και οι αρνητικές μεταβολές που θα προκύψουν στον τομέα
του τουρισμού. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η υλοποίηση της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης του Παράκτιου Χώρου ως η βέλτιστη μέθοδος για την εφαρμογή μιας
συντονισμένης πολιτικής προσαρμογής προς την κατεύθυνση της πρόληψης, προστασίας
και αντιμετώπισης των αναμενόμενων προβλημάτων στο σύνολο της ακτογραμμής.
Παράλληλα, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία συντονισμένη προσπάθεια
μακροχρόνιας αποτίμησης των επιπτώσεων της ΑΣΘ, κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός
και η υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών προσαρμογής.
Έτσι, θεωρείται αναγκαία αφενός η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου Στρατηγικού
Σχεδιασμού για τις ελληνικές παράκτιες περιοχές και αφετέρου η λειτουργία ενός
μηχανισμού πρόληψης και ελέγχου των μελλοντικών αρνητικών συνεπειών από τον
ορίζοντα των 10 ετών σε εκείνο των 50. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα
της παράκτιας ζώνης και είναι πιο εφικτό να προσαρμοστούν οι πολιτικές και τα
προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ανάλογα με τις εκάστοτε μεταβολές των
περιβαλλοντικών δεδομένων.
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6.1.2 Προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
6.1.2.1 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών
Σύμφωνα με την IUCN ως “προστατευόμενη περιοχή” ορίζεται: «Μια σαφώς οριοθετημένη
γεωγραφική περιοχή, η οποία αναγνωρίζεται, αφιερώνεται και διαχειρίζεται, μέσω νομικών
ή άλλα αποτελεσματικών μέσων, για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης διατήρησης της
φύσης με το σχετικό οικοσύστημα, τις υπηρεσίες και τις πολιτιστικές της αξίες».
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία και διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος περιλαμβάνει το Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
όπως αυτός διαδοχικά τροποποιήθηκε από τους Νόμους:
Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του N. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες
διατάξεις».
Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
Πλέον της νομοθεσίας που παρουσιάστηκε ανωτέρω, σε εθνικό επίπεδο, για την προστασία
και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος εφαρμόζεται η ακόλουθη νομοθεσία:
ΠΔ 67/19881 «Περί Προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και άγριας πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών»,
ΠΔ «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και
περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που
περιλαμβάνονται σε αυτόν». (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 229/2012).
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (αντικατάσταση του άρθρου 19, του Ν.1650/1986) του
Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει:
1.

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves),

2.

Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves),

3.

Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά
πάρκα (Regional parks),
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4.

5.

Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas).
Διακρίνονται σε:
•
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation - SAC)
•
Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas - SPA)
•
Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges)
Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι
φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations). Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως
αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόμενα δάση και ως διατηρητέα
μνημεία της φύσης, εντάσσονται στην ανωτέρω κατηγορία. Για τα ήδη κηρυγμένα
τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, ρυθμίζονται οι
όροι ένταξής τους.

Αναλυτικότερα, σημειώνονται τα ακόλουθα:
Οι Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης απαριθμούν 9 περιοχές, 7 από τις
οποίες οριοθετήθηκαν στο πλαίσιο κήρυξης Εθνικών Πάρκων και 2 στο πλαίσιο
θεσμοθέτησης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
Οι Περιοχές Προστασίας της Φύσης απαριθμούν 24 περιοχές, 17 από τις οποίες
οριοθετήθηκαν στο πλαίσιο κήρυξης Εθνικών Πάρκων και 5 στο πλαίσιο
θεσμοθέτησης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).
Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί 17 Εθνικά Πάρκα. Για 11 από αυτά έχουν καθοριστεί
και περιφερειακές ζώνες προστασίας. Σημειώνεται ότι οι ήδη κηρυγμένοι εθνικοί
δρυμοί και οι υγρότοποι διεθνούς σημασίας κατά τη Σύμβαση Ραμσάρ,
χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση
του Υπουργού ΠΕΚΑ. Οι κηρυγμένοι Εθνικοί Δρυμοί απαριθμούν τους 10. Οι Εθνικοί
Δρυμοί Πρεσπών, Βίκου-Αώου, Πίνδου, Οίτης και Σουνίου περιλαμβάνουν πυρήνες
και περιφερειακές ζώνες, ενώ οι υπόλοιποι περιλαμβάνουν μόνο πυρήνες. Ορισμένοι
από τους Εθνικούς Δρυμούς έχουν ήδη ενταχθεί σε Εθνικά Πάρκα. Η Ελλάδα έχει 10
υγροτόπους ως Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, οι οποίοι ήδη
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελούν τμήματα Εθνικών Πάρκων.
Όσον αφορά στην Κατηγορία «Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών», η μέχρι
σήμερα κατάσταση έχει ως εξής:
Οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) και οι Ζώνες
Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ αποτελούν περιοχές του δικτύου Natura 2000.
Επίσης, μέχρι σήμερα κηρυχθεί 610 Καταφύγια Άγριας Ζωής.
Όσον αφορά στην Κατηγορία «Προστατευόμενα τοπία και Προστατευόμενοι
φυσικοί σχηματισμοί», η μέχρι σήμερα κατάσταση έχει ως εξής:
Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία: Έως σήμερα έχουν
κηρυχθεί 2 περιοχές μέσω ΖΟΕ και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών έχουν
καθοριστεί 10 θέσεις με Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς και Τοπία
ή στοιχεία τοπίων.
Αισθητικά δάση: Σε αυτά περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό
και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της
φύσης να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει και να απολαύσει το
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φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής. Έχουν
χαρακτηριστεί 19 περιοχές, με συνολική έκταση 32.506 εκτάρια.
Διατηρητέα μνημεία της φύσης: Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα
δένδρα ή συστάδες δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή
ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με
σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον.
Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί
51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, με συνολική έκταση 16.840 εκτάρια. Η
πλειονότητα των μνημείων αυτών καταλαμβάνει ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα.
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι μόνο το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου το οποίο
καταλαμβάνει το 89% της συνολικής έκτασης των Διατηρητέων Μνημείων της
Φύσης.
Σε σχέση με τα ήδη Κηρυγμένα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους δεν έχει
εκδοθεί η σχετική απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που θα ρυθμίζει τους όρους
ένταξής τους στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.
Μεγάλο μέρος των ανωτέρω περιοχών αποτελούν τμήματα του Δικτύου Natura 2000.
6.1.2.2 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών γίνεται με βάση τα όσα ορίζονται στα άρθρα
15 και 17 του Ν. 2742/1999, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 13 του
Ν.3044/2002 και από το άρθρο 7 του Ν. 3937/2011.
Τις προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διαχειρίζονται Φορείς Διαχείρισης ή
υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή φορείς που ορίζονται για
το σκοπό αυτό με συμβάσεις διαχείρισης (Ν 2742/99).
Επιπλέον, σύμφωνα με την προσθήκη του άρθρου 17 του Ν. 3937 «με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδρύονται
Διευθύνσεις Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης
Διοίκησης με αρμοδιότητα την εποπτεία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών
που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των οικείων αποκεντρωμένων διοικήσεων, το
συντονισμό της φύλαξης από τα χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας, καθώς και το
σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και
ενημέρωσης. Οι διευθύνσεις μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβουλευτική επιτροπή
που δεν αμείβεται και αποτελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκών ή ερευνητικών
ιδρυμάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το χαρακτήρα και τις οικολογικές
απαιτήσεις των υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, καθώς και εκπροσώπους
περιβαλλοντικών οργανώσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική
επάρκεια σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας».
Οι προστατευόμενες περιοχές διέπονται από κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας στους
οποίους καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των
προστατευόμενων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης
δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που καθορίζονται με το νομοθέτημα κήρυξης των
περιοχών.
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Επίσης, καταρτίζονται πενταετή Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Με
τα σχέδια αυτά προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων,
που τίθενται στα νομοθετήματα κήρυξης, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την
εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική
προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια
Διαχείρισης συνοδεύονται από Προγράμματα Δράσης.
Μέχρι σήμερα, το διαχειριστικό σχήμα, που έχει επιλεγεί και λειτουργεί στις
προστατευόμενες περιοχές αφορά στους «Φορείς Διαχείρισης». Τα Διοικητικά Συμβούλια
των Φορέων Διαχείρισης απαρτίζονται από εκπροσώπους της κεντρικής, περιφερειακής και
τοπικής διοίκησης, εκπροσώπους τοπικών κοινωνικών ομάδων, ερευνητές και
εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).
Με τον Ν. 3044/2002 ιδρύθηκαν 25 Φορείς Διαχείρισης για τη διαχείριση ισάριθμων
προστατευόμενων περιοχών, πού προστέθηκαν στις δύο περιοχές πού είχαν ήδη κηρυχθεί
ως προστατευόμενες, με βάση τούς Ν. 1650/1986 και 2742/1999: το Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά-Μαραθώνα. Εν συνεχεία, με ΠΔ το 2009
συστάθηκε ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου και τον Ιούνιο του 2012 ο Φορέας
Διαχείρισης της Περιοχής Προστασίας της Φύσης της λίμνης Καστοριάς.
Συνολικά, ο αριθμός των Φορέων Διαχείρισης που είχαν συσταθεί ως το πέρας του 2012
ανέρχεται σε 29, ενώ αυτών που είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν σε 28 (δεν
λειτούργησε ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Καστοριάς).
Στην ΠΝΑ, λειτουργεί ο «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας»
Νέα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, προέκυψαν με το
Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.01.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
Βάσει του προαναφερόμενου Νόμου, επήλθαν συγχωνεύσεις και καταργήσεις ορισμένων
εκ των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, ενώ κάποιοι εξ αυτών
συνεχίζουν να λειτουργούν υπό το νομοθετικό καθεστώς που τους διέπει.
Συμπερασματικά, και σε εφαρμογή του Ν.4109/2013, ο συνολικός αριθμός των Φορέων
Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, ανέρχεται πλέον σε 14.
Σύμφωνα με τον Ν.4109/2013, ο «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που βρίσκεται
στην ΠΝΑ, συγχωνεύεται με τον «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», και
συνιστούν πλέον τον «Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης».
Οι μέχρι σήμερα λειτουργούντες 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είχαν
στη δικαιοδοσία τους έκταση μεγαλύτερη των 1.600.000 ha. Εξ αυτών, 1.200.000 ha είναι
περιοχές του Δικτύου Natura 2000, μέγεθος που αντιστοιχεί μόνο σε 30% της έκτασης του
Δικτύου, ενώ τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε περιοχές που λειτουργούν, σε πολλές
περιπτώσεις, ως περιφερειακή ζώνη.
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Διαχειριστικές δράσεις στις περιοχές Natura 2000 και γενικότερα στις προστατευόμενες
περιοχές εφαρμόζονται από τους οικείους Φορείς Διαχείρισης, από τις δασικές υπηρεσίες
μέσω της εφαρμογής δασικής διαχείρισης και από την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων και προγραμμάτων Life+ – Nature.
Οι Φορείς Διαχείρισης κατά την πρώτη φάση λειτουργίας τους αντιμετώπισαν προβλήματα
όσον αφορά στη διαχείριση και προστασία των περιοχών αρμοδιότητάς τους. Τα
προβλήματα αυτά, καθώς και οι δράσεις που υλοποίησε ο εκάστοτε ΦΔ όσον αφορά στην
προστασία, τη διαχείριση και τη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, των επισκεπτών, των κατοίκων και των
χρηστών διέφεραν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.
Ωστόσο, τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται και αφορούν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό, το σύνολο σχεδόν των ΦΔ είναι:
Η ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, με συνέπεια το προσωπικό φύλαξης των ΦΔ να
μην έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό η φύλαξη των
προστατευόμενων περιοχών ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στη
σύσταση και στην ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών.
Το ανεπαρκές προσωπικό, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη έκταση των
προστατευόμενων περιοχών.
Το σύνολο των λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω
του ΕΠΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ ενισχύθηκε για δράσεις που αφορούν στην οργάνωση και τη
λειτουργία τους.
6.1.2.3 Περιοχές δικτύου Natura 2000
Το Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, που
δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών τύπων
οικοτόπων, των αυτοφυών ειδών χλωρίδας και των ειδών άγριας πανίδας που είναι
σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
•

τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους
οποίους απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων
του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Με βάση το άρθρο 5 παρ. 4.1 του Ν. 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-03-11) οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης (ΕΖΔ.- Special Areas of Conservation).

•

τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την
Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK του Συμβουλίου της 2ας
Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 περί της διατήρησης των άγριων πτηνών. Με
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βάση το άρθρο 5 παρ. 4.2 του Ν.3937 οι ΖΕΠ αποτελούν μέρος του δικτύου
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
Όσον αφορά στους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), κάθε κράτος μέλος προτείνει έναν
κατάλογο τόπων όπου απαντώνται φυσικοί οικότοποι και άγρια ζωικά και φυτικά είδη.
Βάσει των εθνικών καταλόγων και σε συμφωνία με καθένα από τα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή
εκδίδει κατάλογο ΤΚΣ για καθεμία από τις επτά βιογεωγραφικές περιφέρειες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλπική, ατλαντική, αρκτική, ηπειρωτική, μακρονησιακή, μεσογειακή
και παννονιακή).
Όταν καθοριστεί ένας ΤΚΣ, το οικείο Κράτος Μέλος ορίζει τον εν λόγω τόπο ως Ειδική Ζώνη
Διατήρησης (ΕΖΔ) το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία,
καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση
ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών
οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη συνεκτικότητα
του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής
που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους.
Με βάση και τους ορισμούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, Ειδική Ζώνη Διατήρησης είναι ο Τόπος
Κοινοτικής Σημασίας ορισμένος από τα Κράτη Μέλη μέσω κανονιστικής, διοικητικής ή/και
συμβατικής πράξης, στον οποίο εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης που απαιτούνται για
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών
οικοτόπων ή/και των πληθυσμών των ειδών για τα οποία ορίστηκε ο τόπος.
Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη,
εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις
διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (όπως ισχύει) και τις διατάξεις του
άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ.
Η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ (καθώς και
με τις τροποποιήσεις αυτών) με τα ακόλουθα νομοθετήματα:
ΚΥΑ 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας".
ΚΥΑ 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β/1996) "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/224/ΕΟΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών".
ΚΥΑ 294283/1998 (ΦΕΚ 68/Β/1998) "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 94/24/ΕΚ του Συμβουλίου και 91/244/ΕΟΚ 97/49/ΕΚ της
Επιτροπής".
ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων), της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας”.
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ΚΥΑ 87578/703/07 (ΦΕΚ 581/Β/2007) "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
414985/29.11.1985 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 757 Β / 1985) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει".
ΚΥΑ 14849/853/Ε 103 (ΦΕΚ 645/Β/2008) “Τροποποίηση των υπ' αριθμ.
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ.
29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με
διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) “Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των
άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ”.
Ν. 3937 (ΦΕΚ 60/Α/2011) “Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”.
ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/17-02-2012 “Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ.
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄
1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την
οδηγία 2009/147/ΕΚ”.
Σύμφωνα με το Νόμο 3937 (άρθρο 5, παρ. 4.2) οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που
έχουν ταξινομηθεί ως ΖΕΠ βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της ΚΥΑ
37338/1807/Ε.103/1.9.2010 αποτελούν μέρος του Δικτύου Natura 2000. Με ΚΥΑ ο
κατάλογος αυτός μπορεί να συμπληρώνεται με νέες ΖΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β).
Σύμφωνα με το Νόμο 3937 (άρθρο 5 παρ. 4.1) οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο
των ΤΚΣ, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της
Επιτροπής χαρακτηρίζονται ως ΕΖΔ.
Το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα περιλαμβάνει συνολικά 419 περιοχές, εκ των οποίων:
•

178 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ

•

216 είναι χαρακτηρισμένες ως ΕΖΔ

•

23 είναι χαρακτηρισμένες ως ΖΕΠ και ΕΖΔ

•

1 αποτελεί προτεινόμενο ΤΚΣ (GR4130005, Βραχονησίδες Καλόγεροι και θαλάσσια
ζώνη)
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•

1 είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ και προτεινόμενος ΤΚΣ (GR4220033, Νήσος Γυάρος
και θαλάσσια ζώνη)

Σημειώνεται ότι οι περιοχές GR4130005 και GR4220033 δεν συμπεριλαμβάνονται στις
αποφάσεις ούτε στον αρχικό κατάλογο ΤΚΣ που καταρτίστηκε βάσει της απόφασης
2006/613/ΕΚ, ούτε στον πλέον ενημερωμένο κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της
απόφασης 2011/85/ΕΕ.
Η έκταση των ΤΚΣ και ΕΖΔ ανέρχεται σε 2.807.512 ha που καλύπτουν 16,3% της Ελληνικής
χέρσου και 5,7% των χωρικών υδάτων. Η έκταση των ΖΕΠ ανέρχεται σε 2.952.476 ha και
καλύπτουν 21,1% της χέρσου και 1,4% των χωρικών υδάτων. Συνολικά, η έκταση του
Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα ανέρχεται σε 4.294.205ha και καλύπτει 27,2% της χέρσου
και 6,1% των χωρικών υδάτων.
Η πλειονότητα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 είναι μεγάλης έκτασης και λόγω της
ιδιαίτερης βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, οι περιοχές περιλαμβάνουν ποικιλία
τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών. Στο Δίκτυο εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των
προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ήτοι Εθνικοί
Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, υγρότοποι Ramsar, κ.λπ.
Σε μεγάλο μέρος της έκταση του Natura 2000 έχει πραγματοποιηθεί αναλυτική
χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνώριση και
περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για την διατήρηση της
φύσης», το οποίο εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από το Β' και Γ’ ΚΠΣ (1999-2001).
Περίπου η μισή έκταση του Δικτύου αποτελείται από δάση και θαμνότοπους ενώ περίπου
16% είναι η έκταση του θαλάσσιου χώρου. Τμήμα των περιοχών του δικτύου Natura 2000
είναι χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.
Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας στην Ελλάδα θεωρείται πλήρης, σε πολύ
μεγάλο ποσοστό, στη χέρσο. Παραμένει η ανάγκη για ορισμένες διευθετήσεις σε σχέση
κυρίως με τα συμπεράσματα του 3ου Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη Μεσογειακή Ζώνη.
Ωστόσο, οι επιφυλάξεις για το θαλάσσιο χώρο, όπως προσδιορίστηκαν στο Μεσογειακό
Βιογεωγραφικό Σεμινάριο για το θαλάσσιο χώρο, είναι σημαντικές.
Όσον αφορά στον κατάλογο των ΖΕΠ, μετά από την αποστολή σημαντικού αριθμού νέων
ΖΕΠ σε συνέχεια καταδίκης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), το
Κολλέγιο των Επιτρόπων έκρινε ότι ο αριθμός των χερσαίων ΖΕΠ στην Ελλάδα είναι
ικανοποιητικός. Ωστόσο, παραμένουν εκκρεμότητες σε ότι αφορά στον αριθμό των
θαλασσίων ΖΕΠ.
Για την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura 2000 ακολουθείται, κατά κύριο
λόγο, η προσέγγιση του χαρακτηρισμού σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διαδικασία του
Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3937/2011, η οποία λαμβάνει υπόψη το
σύνολο των προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών.
Σύμφωνα με το Ν. 3937/2011, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται
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εθνικοί στόχοι διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σημασίας
(Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια
με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής τους στο σύνολο της
εξάπλωσής τους μέχρι το 2020.
Με την ίδια ή άλλες αποφάσεις ανά ΕΖΔ ή ομάδες τέτοιων, καθορίζονται επίσης στόχοι
διατήρησης, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται σε κάθε μια περιοχή, και περιγράφονται στο
τυποποιημένο έντυπο δεδομένων, με εξαίρεση εκείνα που θεωρούνται μη σημαντικά
σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων μέχρι το 2020, με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
α.

τις οικολογικές απαιτήσεις τους,

β.

την κατάσταση διατήρησής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

γ.

τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής τους,

δ.

την εθνική και ευρωπαϊκή σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

ε.

τη συνολική συνοχή του δικτύου «Natura 2000».

Οι στόχοι και τα μέτρα διατήρησης των ΕΖΔ ενσωματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης, από
τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων για την κάθε περιοχή
και των σχετικών στόχων διατήρησης.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

313

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Σχήμα 6.1.2.1: Το Δίκτυο Natura 2000
Είναι δυνατός ο καθορισμός ειδικότερων όρων και περιορισμών δόμησης χρήσεων γης,
καθώς και κάθε άλλου ζητήματος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση
των ΕΖΔ με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και σε εφαρμογή ειδικής έκθεσης.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνονται σε χάρτη τα ακριβή όρια των ΕΖΔ. Στο
διάταγμα περιλαμβάνονται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων χαρακτηρισμού, καθώς και οι
στόχοι διατήρησης ανά περιοχή.
Για τις ΕΖΔ και τις ΖΕΠ καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης, με τα οποία, στο πλαίσιο των
όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στις πράξεις χαρακτηρισμού:
(α)

καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των
αντικειμένων που προστατεύονται,

(β)

εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης
έργων και
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(γ)

προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την
υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική
προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειμένων που προστατεύονται
κατά περίπτωση.

Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα
αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι
φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς
εφαρμογής τους.
Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και οι πράξεις έγκρισης των σχεδίων διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη
τους εθνικούς στόχους διατήρησης που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Επίσης, αναφέρεται ότι με το Ν.3937/2011 θεσπίστηκαν μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα σε
όλη την έκταση των περιοχών Natura 2000. Οριζόντιου τύπου μέτρα για τις περιοχές Natura
2000 περιγράφονται περαιτέρω στα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΦΕΚ 2464/Β/2008), τη βιομηχανία (ΦΕΚ
151/ΑΑΠ/2009), τον τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) και στο Ν. 3851/2010 για τις
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Επίσης, μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα έχουν προσδιοριστεί
για τις ΖΕΠ στο κείμενο της τελευταίας εναρμόνισης της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (στο ΦΕΚ
415/Β/23-02-2012).
Με το Ν. 4014/2011 επικαιροποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου η διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Σε ότι αφορά στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο
Natura 2000 θεσπίστηκε η εφαρμογή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης με στόχο τη δέουσα
εκτίμηση των επιπτώσεων στις περιοχή Natura 2000, βάσει των στόχων διατήρησής τους.
Όσον αφορά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(ΠΝΑ) απαντώνται:
28 περιοχές χαρακτηρισμένες ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» (ΕΖΔ),
31 περιοχές χαρακτηρισμένες ως «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ) και
3 περιοχές χαρακτηρισμένες ως «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» (ΕΖΔ) και «Ζώνη Ειδικής
Προστασίας» (ΖΕΠ).
Σημειώνεται ότι εντός της ΠΝΑ, βρίσκεται και η περιοχή GR4220033 – «Νήσος Γυάρος και
θαλάσσια ζώνη», η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ΖΕΠ και προτεινόμενος ΤΚΣ και όπως
έχει προαναφερθεί δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις ούτε στον αρχικό κατάλογο
ΤΚΣ που καταρτίστηκε βάσει της απόφασης 2006/613/ΕΚ, ούτε στον πλέον ενημερωμένο
κατάλογο που καταρτίστηκε βάσει της απόφασης 2011/85/ΕΕ.

Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), οι προαναφερόμενες ΕΖΔ και ΖΕΠ της
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ΠΝΑ, περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών», του
Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.

Στο ακόλουθο Σχήμα 6.1.2.2, δίνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, που βρίσκονται
εντός της ΠΝΑ, ενώ στον παρακάτω Πίνακα 6.1.2.1, δίνονται στοιχεία για τις εν λόγω
περιοχές.
Πίνακας 6.1.2.1:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Περιοχές Δικτύου Natura 2000, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΖΔ

ΖΕΠ

Έκταση
(ha)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
GR4210001

ΚΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΝΗΣΙΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

GR4210002

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ: ΚΑΛΗ ΛΙΜΝΗ - ΛΑΣΤΟΣ - ΚΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4210003

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4210004
GR4210005

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΡΩ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΡΟΔΟΣ: ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ, ΡΕΜΑΤΑ &
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΚΑΡΑΒΟΛΑ – ΟΡΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ)

GR4210006

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣ – ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΡΕΜΑΤΑ

GR4210007

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ & ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4210008
GR4210009

ΚΩΣ: ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΣ - ΛΙΜΝΗ ΨΑΛΙΔΙ -ΟΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ –
ΑΛΥΚΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΟΦΙΔΟΥΣΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΑΚΡ. ΛΑΝΤΡΑ – ΑΚΡ. ΒΡΥΣΗ)

GR4210010

ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ

GR4210011

ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ,ΦΑΛΚΟΝΕΡΑ,
ΑΝΑΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΠΑΧΕΙΑ, ΦΤΕΝΟ,ΜΑΚΡΑ,
ΑΣΤΑΚΙΔΟΝΗΣΙΑ, ΣΥΡΝΑ - ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4210014

ΝΗΣIΔΕΣ ΠΑΤΜΟY: ΠΕΤΡΟΚΑΡΑΒΟ, ΑΝYΔΡΟΣ

GR4210015

GR4210016

GR4210017

GR4210018
GR4210019
GR4210020
GR4210021

ΝΗΣΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣIΟΥ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΠIΤΤΑ, ΚΑΤΣΑΓΑΝI,
ΝΕΡΟΝΗΣI, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ
ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI (ΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣIΔΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ,
ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟΔIΑ, ΜΕΓΑΛΟ
ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ,
ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ,
ΜΑΝΩΛI
ΒΟΡΕIΟΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚIΩΝ & ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΓΡΕΛΟYΣΑ,
ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΣΠΑΛΑΘI, ΣΜIΝΕΡΟ, ΤΣΟYΚΑ, ΤΣΟYΚΑΚI,
ΨΑΘΟΝΗΣI, ΚΑΛΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΑΒΑΠΤIΣΤΟΣ,
ΚΟΜΑΡΟΣ
ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΡΟΥ: ΠIΓΑΝΟΥΣΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟ
ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΛΕΡIΚΟ
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, ΤΕΛΕΝΔΟΣ
ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΛIΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ,
ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡIΑ
ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤYΠΑΛΑIΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΟI, ΦΤΕΝΟ, ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΥΤΣΟΜYΤΗΣ,
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13.453,70
9.321,90
11.297,98
1.769,64
27.696,22
11.414,26
4.045,82
10.138,28
7.027,22
12.407,54
4.568,43
61,97
1.419,20

870,27

458,48

62,11
528,26
1.456,97
1.459,07
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

GR4210022

GR4210023

GR4210024

GR4210025

GR4210026

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΟΝΗ, ΑΓIΑ ΚYΡIΑΚΗ, ΤΗΓΑΝI, ΧΟΝΔΡΗ, ΛIΓΝΟ,
ΦΩΚIΟΝΗΣIΑ, ΚΑΤΣΑΓΡΕΛI, ΠΟΝΤIΚΟΥΣΣΑ, ΟΦIΔΟΥΣΣΑ,
ΚΤΕΝIΑ
ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΝΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Α∆ΕΛΦΟΣ, ΜΙΚΡΟΣ
Α∆ΕΛΦΟΣ, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΛΑΚΙ∆Α,. ΣΤΕΦΑΝΙΑ,
ΝΑΥΑΓΙΟ
ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΡΠΑΘIΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΦΡΑΝΟ,
ΣΟΧΑΣ, ΜIΚΡΟ ΣΟΦΡΑΝΟ, ΑΥΓΟ, ΔIΒΟΥΝIΑ, ΧΑΜΗΛΗ,
ΑΣΤΑΚIΔΟΝΗΣIΑ
ΝΗΣΟΣ ΤΗΛΟΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΑΝΤIΤΗΛΟΣ, ΠΕΛΕΚΟΥΣΑ,
ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣI, ΓIΑΚΟΥΜΗΣ, ΑΓIΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΑΣΟΥΔΑ,
ΝΗΣI
ΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΣΟΥ ΣYΜΗΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ
ΚΟΥΛΟΥΝΔΡΟΣ, ΣΕΣΚΛI, ΤΡΟΥΜΠΕΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΑΣ,
ΚΑΡΑΒΑΛΟΝΗΣI, ΜΕΓΑΛΟΝΗΣI, ΓIΑΛΕΣIΝΟ, ΟΞΕIΑ,
ΧΟΝΔΡΟΣ, ΠΛΑΤΥ, ΝIΜΟΣ
ΝΗΣΟΣ ΧΑΛΚΗ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ: ΚΟΛΟΦΩΝΑ, ΠΑΝΩ
ΠΡΑΣΟΥΔΑ, ΤΡΑΓΟΥΣΑ, ΣΤΡΟΓΓYΛΗ, ΑΓIΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΜΑΕΛΟΝΗΣI, ΑΛIΜIΑ, ΚΡΕΒΑΤI, ΝΗΣΑΚI

GR4210027

ΚΩΣ: ΛIΜΝΗ ΨΑΛIΔI - ΑΛYΚΗ

GR4210028

ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΟΣ ΚΑI ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΣΟΝΗΣIΩΝ

GR4210029

GR4210030
GR4210031
GR4210032

ΕΖΔ

ΖΕΠ

Έκταση
(ha)

941,84

351,32

6.334,71

2.303,10

3.622,88
435,59

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΠΤΑ ΠΗΓΕΣΕΚΒΟΛΗ ΛΟΥΤΑΝΗ-ΚΑΤΕΡΓΟ, ΡΕΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
ΛΙΝΔΟΥ- ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΕΝΤΑΝΗΣΑ & ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ- ΛΟΦΟΣ
ΨΑΛΙΔΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΣ: ΟΡΗ ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΜΥΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΗ
ΛΙΜΝΗ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ,
ΧΤΕΝΙΕΣ & ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ ΡΟΔΟΥ, ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ,. ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΛΙΒΑΔΙ
ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ & ΝΗΣΙΔΕΣ

5.971,16
13.441,91

13.103,17
2.923,39
4.730,82

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
GR4220001

ΑΝΔΡΟΣ: ΟΡΜΟΣ ΒΙΤΑΛΙ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ

7.315,31

GR4220002

ΑΝΑΦΗ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΛΑΜΟΣ - ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ

1.144,38

GR4220003

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: ΝΕΑ & ΠΑΛΙΑ ΚΑΜΜΕΝΗ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

1.264,25

GR4220004

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΗ ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

7.011,23

GR4220005

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΥΛΟΥ

5.328,25

GR4220006

ΝΗΣΟΣ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ

GR4220007

ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

1.260,76

GR4220008

ΣΙΦΝΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

2.067,35

GR4220009

ΝΟΤΙΑ ΣΕΡΙΦΟΣ

4.530,84

GR4220010

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΥΘΝΟΣ: ΟΡΟΣ ΑΘΕΡΑΣ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

2.855,19

GR4220011

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΑ

7.155,10
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
GR4220012
GR4220013
GR4220014

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ,
ΚΕΡΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΡΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΑΞΟΣ: ΖΕΥΣ & ΒΙΓΛΑ ΕΩΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ (ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΑΔΕΣ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ)

ΕΖΔ

ΖΕΠ

Έκταση
(ha)
6.062,45
12.580,72
8.721,71

GR4220016

ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ: ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

GR4220017

ΝΗΣΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ

GR4220018

ΣΥΡΟΣ: ΟΡΟΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

GR4220019

ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ

1.949,10

GR4220020

ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

5.271,34

GR4220021

ΝΗΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕIΑ, ΝΗΣΟI ΜΑΚΑΡΕΣ, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΒΕΛΑΣ, ΝΗΣIΔΑ ΒΕΝΕΤIΚΟ ΗΡΑΚΛΕIΑΣ

1.986,44

GR4220022

ΝΗΣΟI ΧΡIΣΤIΑΝΑ

GR4220023
GR4220024

ΑΝΑΦΗ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
ΝΗΣΙΔΕΣ
ΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ (ΒΟΡΕIΟΑΝΑΤΟΛIΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑI
ΝΗΣIΔΕΣ: ΨΑΛIΔΑ, ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΝIΚΟΥΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI
ΜΕΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΗΣI, ΠΕΤΑΛIΔI

GR4220025

ΝΗΣIΔΕΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑI ΝΟΤIΑ ΑΝΤIΠΑΡΟΣ

GR4220026

ΝΑΞΟΣ: ΟΡΗ ΑΝΑΘΕΜΑΤΗΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI,
ΖΕΥΣ, ΒIΓΛΑΤΟΥΡI

GR4220027

ΝΗΣIΔΕΣ ΜYΚΟΝΟΥ (ΡΗΝΕIΑ, ΧΤΑΠΟΔIΑ, ΤΡΑΓΟΝΗΣI)

GR4220028
GR4220029

ΑΝΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΥΡΩ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
ΣΕΡΙΦΟΣ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΕΡΙΦΟΠΟΥΛΑ,
ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ ΒΟΥΣ

97,69
1.858,34
783,52

148,79
584,62
3.038,35
2.414,31
11.948,81
1.598,41
22.036,80
5.330,89

GR4220030

ΔΥΤΙΚΗ ΜΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ, ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

9.253,52

GR4220031

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

5.055,95

GR4220032

ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

2.906,00

GR4220033

ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ
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Σχήμα 6.1.2.2: Περιοχές δικτύου Natura 2000, στην ΠΝΑ.
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6.1.2.4 Εθνικά Πάρκα
Στην ΠΝΑ, δεν απαντάται κανένα από τα δεκαεφτά (17) Εθνικά Πάρκα της Χώρας.
Ωστόσο, η περιοχή Καρπάθου- Σαρίας χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενη. Ειδικότερα, για
την περιοχή υπάρχει Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, του οποίου έχει ολοκληρωθεί το
στάδιο ηλεκτρονικής διαβούλευσης, και βάσει του οποίου χαρακτηρίζεται ως
«Περιφερειακό Θαλάσσιο Πάρκο Βόρειας Καρπάθου νήσου Σαρίας και των
Αστακιδονησίων». Η συνολική έκταση του προβλεπόμενου Περιφερειακού Θαλάσσιου
Πάρκου ανέρχεται σε 346,226 km2 και περιλαμβάνει χερσαίες και θαλάσσιες εκτάσεις.
Η Προστατευόμενη Περιοχή Βόρειας Καρπάθου- Σαρίας περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της
Καρπάθου και το νησί της Σαρίας στο βόρειο άκρο της Καρπάθου. Τα δύο νησιά χωρίζονται
από μία στενή θαλάσσια λωρίδα η οποία δεν ξεπερνά τα 100 m σε πλάτος και τα 80 m σε
βάθος. Η περιοχή, στο μεγαλύτερο τμήμα της, είναι ιδιαίτερα ορεινή (υψηλότερη κορυφή
της Βόρειας Καρπάθου ο Προφήτης Ηλίας, 719m και της Σαρίας το Παχύ βουνό, 631m), με
βαθιές χαράδρες, ρέματα και έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις, ενώ οι ακτές είναι
απότομες, βραχώδεις και ενίοτε πευκόφυτες. Κυρίαρχη βλάστηση είναι τα φρύγανα, ενώ
κατά μήκος των ανατολικών ακτών αναπτύσσονται συστάδες πευκοδάσους Τραχείας
πεύκης (Pinus brutia).
Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής που αιτιολογούν το χαρακτηρισμό της ως
προστατευόμενη είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:
Αποτελεί βιότοπο για έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς της Μεσογειακής
φώκιας (Monachus monachus), που αποτελεί ένα από τα πιο απειλούμενα είδη
θηλαστικών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η
Μεσογειακή φώκια χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) στο Κόκκινο Βιβλίο
των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009), αλλά και στον
Κόκκινο Κατάλογο της IUCN.
Η περιοχή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, τόσο ως ΕΖΔ, βάσει της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, όσο και ως ΖΕΠ, βάσει της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, με ονομασία «Βόρεια
Κάρπαθος και Σαρία και παράκτια θαλάσσια ζώνη» και κωδικό GR4210003. Η
συνολική έκταση της περιοχής Natura ανέρχεται σε 11.297,98 εκτάρια (ha). Στην
ευρύτερη περιοχή απαντούν και άλλες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο
Natura 2000.
Η βιοποικιλότητα της περιοχής είναι μεγάλη και χαρακτηρίζεται από πλήθος σπάνιων
και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οποία προστατεύονται από Διεθνείς
Συμβάσεις ή/ και την εθνική νομοθεσία. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 87 φυτικά
taxa στην περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας, που θεωρούνται σημαντικά, καθώς είναι
ενδημικά, σπάνια ή/και απειλούμενα (Φ.Δ.Κ.Σ «Προστατευόμενη Περιοχή ΚαρπάθουΣαρίας: ένας ανεκτίμητος θησαυρός»).
Ο κόλπος του Τριστόμου, στο βόρειο άκρο της Καρπάθου, αποτελεί την πιο
σημαντική θαλάσσια περιοχή του νησιού, καθώς στο σκληρό υπόστρωμα του βυθού
συναντάται μεγάλος πληθυσμός του Δίθυρου Μαλακίου Arca noae (κοινώς γνωστό
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και ως καλόγνωμη), ενώ στο εσωτερικό μαλακό υπόστρωμα φιλοξενείται ο
μεγαλύτερος πληθυσμός της Πίνας (Pinna nobilis) στο νότιο Αιγαίο.
Η γεωμορφολογία με τις σαύρες, τους γκρεμούς και τις βραχώδεις ακτές είναι τυπική
της περιοχής του Αιγαίου και έχει υψηλή αισθητική αξία.
Επιπλέον, είναι περιοχή μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Κοντά στον όρμο «Παλάτια»,
στο βορειανατολικό τμήμα του νησιού, εντοπίζονται αρχαιολογικές θέσεις με ερείπια
παλαιοχριστιανικών ναών.
Όπως προαναφέρθηκε και στην §6.1.2.2, στην περιοχή έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Φορέας
Διαχείρισης (ΦΔ) με την επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας (Φ.Δ.Κ.Σ). Είναι
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και ιδρύθηκε με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ
197Α/27-08-2002) με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Β.
Καρπάθου & Σαρίας. Ουσιαστική δράση ανέλαβε τον Μάρτιο του 2007, όταν στελεχώθηκε
με το ανάλογο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

Σχήμα 6.1.2.3: Όρια περιοχών ευθύνης Φ.Δ.Κ.Σ. (πηγή: Φ.Δ.Κ.Σ.)
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Αντικείμενο του Φ.Δ.Κ.Σ είναι η προστασία και διαχείριση της περιοχής ευθύνης του. Οι
στόχοι του Φ.Δ.Κ.Σ, οι οποίοι καθορίζουν και τις δράσεις που υλοποιεί είναι, συνοπτικά, οι
ακόλουθοι:
•

•

•

•

Η προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα:
των σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και των
ενδιαιτημάτων τους,
του πληθυσμού της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus,
της πλούσιας ορνιθοπανίδας,
των χερσαίων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού
ενδιαφέροντος (Posidonia oceanica),
των αλιευτικών αποθεμάτων,
της βιοποικιλότητας και των φυσικών διεργασιών που διέπουν τα
οικοσυστήματα της περιοχής.
Η προστασία, διατήρηση και ανάδειξη:
των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής,
της τοπικής αρχιτεκτονικής και των παραδοσιακών οικισμών,
της πλούσιας παράδοσης και των τοπικών εθίμων,
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου.
Η ενίσχυση και προώθηση:
της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης με την ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων,
των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων,
των ήπιων μορφών τουρισμού.
Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους τρόπους και τις μεθόδους
αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.

6.1.2.5 Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Στην ΠΝΑ, δεν απαντάται καμία από τις 9 Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, της
Χώρας.
6.1.2.6 Περιοχές Προστασίας της Φύσης
Στην ΠΝΑ, απαντάται μια (1) Περιοχή Προστασίας της Φύσης.
Πρόκειται για την περιοχή «Υγρότοπος και ακτή Ψαλιδίου Δήμου Κω (Ζώνες ΠΠΦ1και
ΠΠΦ2)» - (κήρυξη: Διάταγμα, ΦΕΚ 571/Δ/2006).
6.1.2.7 Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία
Στην ΠΝΑ, απαντάται μια από τις 2 συνολικά περιοχές της χώρας που έχουν κηρυχθεί
μέσω ΖΟΕ, ως «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία».
Πρόκειται για την περιοχή «Νήσος Μύκονος» (Υποπεριοχές με στοιχεία 2.3α.6 και 2.3α.8)
– (κήρυξη: Διάταγμα, ΦΕΚ 243/Δ/2005).
6.1.2.8 Καταφύγια Άγριας Ζωής

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

323

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Σίμωνα με τον Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.08.1998), τα καταφύγια θηραμάτων,
μετονομάστηκαν σε «Καταφύγια Άγριας Ζωής». Με βάση το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) ως καταφύγια άγριας ζωής
χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν
ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι
αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές
αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι
οικότοποι.
Στην παρ. 4.3, του άρθρου 5, του νόμου, καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί
όσον αφορά στα ΚΑΖ. Οι λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν, τα κριτήρια επιλογής τους
καθώς και οι σκοποί που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω του νέου θεσμού, είναι
περισσότερο σύνθετοι, πολύπλοκοι και αποσκοπούν στη διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας, στην προστασία των ειδών, καθώς στη διατήρηση των σπάνιων και
απειλούμενων ειδών της πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και στην προστασία
και την αύξηση του πληθυσμού των θηραμάτων. Κατά συνέπεια, ο στόχος ενός καταφυγίου
άγριας ζωής δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο στα θηράματα, αλλά σε όλα τα είδη άγριας
πανίδας, αυτοφυούς χλωρίδας αλλά και του οικοσυστήματος γενικά.
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.2.2, δίνονται τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, της ΠΝΑ (βλ. και Σχήμα
6.1.2.4).

Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), τα προαναφερόμενα ΚΑΖ της ΠΝΑ,
περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών», του
Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.

Πίνακας 6.1.2.2:

Καταφύγια Άγριας Ζωής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)

α/α

Κωδικός

1

K422

Όρος Χάρακα (Γαυρίου Άνδρου)

600/30-4-76

Έκταση
(ha)
479.36

2

K423

Στενιές-Μ. Αγ. Νικολάου

551/16-6-77

920.832

3

K428

Συνέτιο (Άνδρου)

668/18-7-80

136.101

4

K431

Κόλυμπος-Ζαγανιάρη (Παλαιόπολης)

171/1-3-78

421.482

5

K435

Μαρμαροξέρα (Μακρονήσου)

522/Β/86

693.017

6

K436

Στενό-Κορθίου (Άνδρου)

698/21-9-82

1.793.324

7

K447

Πάνορμος (Πύργου Τήνου)

341/130-5-84

327.556

8

K449

Αγ. Σέρης-Καμπούρι (Κέας)

499/19-7-88

492.334

9

K453

Κάτω Μεριά (Κέας)

10

K461

Άνω Μεριά (Σύρου)

11

K462

Τηγάνι-Προφ. Ηλίας (Άνω Μεράς Μυκόνου)

499/19-7-88
Απ. Περ.Διοικ.
1454/15-3-97
540/28-8-90

12

K463

Μαράθι (Μυκόνου)

687/4-8-95

284.314

13

K466

Δήλος (Μυκόνου)

433/11-7-85

196.597

Ονομασία
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ΦΕΚ Κήρυξης

1.002.221
251.095
542.068
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α/α

Κωδικός

14

K479

Κένταρχος-Γαλήνη (Σέριφος)

Υ.Α. 2314/8-7-94

Έκταση
(ha)
1.121.328

15

K481

Χώρα-Αγ. Κυριακή (Σέριφος)

Υ.Α. 2401/17-7-98

225.824

16

K485

Ζα (Κορώνου Νάξου)

546/Β/93

111.458

17

K488

Φανάρι (Φιλοτίου Νάξου)

698/21-9-82

720.928

18

K491

Νότια (Παροικιάς Πάρου)

143/26-2-77

431.645

19

K492

'Αγιος Χαράλαμπος-Λαγκάδα (Πάρου)

435/15-7-85

461.971

20

K493

Τέλενδος (Καλυμνίων)

617/Β/78

465.414

21

K494

Προφ. Ηλίας (Δαμαριωνού Νάξου)

659/7-8-79

125.705

22

K495

Ράχη Πολιχνίου (Σαγκρίου Νάξου)

860/25-11-88

23

K499

Τρούλος (Φιλοτίου Νάξου)

430/Β/87

1.163.316

24

K500

Αγ. Πάντες (Καλύμνου)

622/Β/78

434.213

25

K502

Κάστρο Σίφνου

556.847

26

K916

Διαπόρι Δήμου Λέρου Νήσου Λέρου

27

K917

28

K918

29

K919

30

K920

31

Κ929

Τσικνιά Δήμου Εξωμβούργου, Νήσου Τήνου

32

K503

33

K514

34

K516

35

K518

36

K519

37

K520

38

K521

Προφήτης Ηλίας (Απολλωνίας Σίφνου)
Προφ. Ηλίας-Κατσουνδριά-ΜεσόβουνοΆμπελλα (Κω)
Πράσο (Κιμώλου)
Ενοποίηση Κέφαλος-Καμήλα & ΛιμνιώναΣφακιά (Κέφαλου Κω)
Γουρνάδο-Φυλακωτή (Τριοβασάλου-Μήλου)
Βίγλες-Αγριελιά-Θυμιανός-Ρίχτης-Παναγιά
Στυλώτη (Κέφαλου Κω)
Ανεμόμυλοι-Ψάθη-Κάλαμος-Προφ. Ηλίας (Ίου)

641/Β/95
1289/Β/04-10-02
Ίδρυση
1149/Β/04-09-02
Ίδρυση
1149/Β/04-09-02
Ίδρυση
1153/Β/05-09-01
Ίδρυση
1417/Β/16-09-04
Ίδρυση
546/Δ/30-10-2007
Τροποποίηση
318/3-6-81

39

K526

40

K527

41

K530

42

K533

43

K535

44

K537

45

K538

46

K539

47

K541

Ονομασία

Νησίδες Χόνδρος, Μαρμαράς, Γιαλεσίνος και
Κουλούνδρος της Σύμης.... κλπ.
Νησίδες Αρμαθιά και Μακρονήσι της Κάσου,
Αντίτηλος και Γάιδαρος της Τήλου....κλπ
Ανατολικό Τμήμα νήσου Αστυπάλαιας και
γύρωθεν νησίδες
Νησίδες Αρκοί, Μαράθοι και βραχονησίδες
Άνυδρο, Πετροκάραβο Δήμου Πάτμου

ΦΕΚ Κήρυξης

577/Β/91

448.424

181.033
1.502.317
1.148.802
3.816.199
745.391
783.221
134.338
1.027.674

574/5-10-83

831.998

758/Β/86

695.186

520/30-5-79

750.392

577/Β/91

695.446

600/30-4-76

3658.92

Ραχίδια Τρυπούλες (Φολέγανδρου)

410/20-6-84

405.684

Ερημονήσια Σέσκλι-Νιμός (Σύμης)
Φάρος Ακρωτηρίου-Οίας (Θήρας Θέση
Καλντέρας)
Βουνοκάλαθος (Λαέρμων-Λάρδου-ΠυλώναΚαλάθου Ρόδου)
Χορτής (Λάρδου Ρόδου)
Βανάντα-Βουργούντα-Στιόι-ΑυλώναςΤρίστομο (Ολύμπου-Καρπάθου)
Άσπρη Πέτρα-Πούα-χάι (Σπόων Καρπάθου)
Καμινάκια-Αγ. Επιφάνειος-Μακρύγιαλος
(Μεσοχωρίου Κααρπάθου)
Ντιά-Λαστός-Φλασκούνια (Βωλάδου
Καρπάθου)

706/Β/82

649.434

634/22-8-94

864.653
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442/Β/83

3.325.868

437/Β/81

720.125

925/Β/89

2.361.892

757/Β/82

771.763

757/Β/82

1.169.352

757/Β/82

447.595
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α/α

Κωδικός

Ονομασία

48

K543

49

K544

50

K546

51

K547

52

K659

53

K700

54

K701

55

K702

56

K703

Αγ. Θεολόγος - Χαλί Νήσου Καλύμνου

57

K704

Τσίγκουνα περιοχής Ξηροκάμπου Δήμου
Λέρου

58

K716

Άγιοι Πάντες - Στρούμπουλα Νήσου Πάρου

59

K718

Κορρησία Νήσου Κέα

60

K740

Περιοχή Θεολόγου Δήμου Πεταλούδων Νήσου
Ρόδου

61

K741

Φιλέρημος Δήμου Ιαλυσού Νήσου Ρόδου

62

K743

Σκουμπάρδος περιοχή Ξηροκάμπου Δήμου
Λέρου

63

K744

Κολυμπίων Δήμου Αφάντου Νήσου Ρόδου

64

K745

Πρασονήσι Δημοτικού Διαμερίσματος
Καταβιάς Νήσου Ρόδου

65

K746

Νήσος Τήλος

66

K747

67

K757

68

K783

Νήσος Ηρακλειά

69

K784

Αλυκή Δήμου Νάξου

70

K788

Αλυκό Δήμου Νάξου

71

K816

72

K817

73

K818

Μέλουρα (Όθου Καρπάθου)
Κάτω Γύρη-Αγ.Ονούφριος-Ρίζες (ΑρκάσαςΜενετών Καρπάθου)
Αγ. Ιωάννης-Λημνιώνας-Μολά-Σκάλα
(Μενετών Καρπάθου)
Καστέλλο-Μακρύς Γυαλός (Μενετών
Καρπάθου)
Μεγάλα Βράχια
Κρεμαστής - Παραδεισίου Δήμου Πεταλούδων
Νήσου Ρόδου
Μέγα Δάσος, Άνω Καλαμώνας Ψίνθου,
Θεολόγου, Σορωνής, Διμυλιάς, Αρχίπολης
Δήμων Καλλιθέας-Πεταλούδων-ΚαμείρουΑφάντου νήσου Ρόδου
Αγ. Ιωάννης Θεολόγου, Λακκί, Τραπεζίνα,
Προφ. Ηλίας Νήσου Νισύρου

Κουλούκι - Μερικιά - Φυτώριο Δήμου Λέρου
Νήσου Λέρου
Λιβάδι - Κουτέλα - Αθυμαδάρι - Εχειλή νήσου
Αστυπάλαιας

Σκουρνού - Παρθένη Δήμου Λέρου Νήσου
Λέρου
Ψαλίδι Δήμων Καλιθέας και Αφάντου Νήσου
Ρόδου
Παναγιά Τσαμπίκα Ψηλή Δήμου Αρχαγγέλου
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ΦΕΚ Κήρυξης
1014/Β/76
Απ. Περιφ. 2494/29-798

Έκταση
(ha)
74.871
631.862

464/Β/81

184.715

1018/Β/76

157.118

Απ. Περιφ. Ν.Αιγαίου
2402/17-7-98
563/Β/09-05-03
Ίδρυση
360/Β/28-03-03
Τροποποίηση
1106/Β/06-09-00
Ίδρυση
922/Β/21-06-04
Τροποποίηση
1445/Β/22-09-04
Ίδρυση
1052/Β/25-08-00
Τροποποίηση
1052/Β/25-08-00
Τροποποίηση
563/Β/09-05-03
Ίδρυση
563/Β/09-05-03
Ίδρυση
1417/Β/16-09-04
Ίδρυση
1160/Β/09-09-02
Ίδρυση
1081/Β/31-08-00
Ίδρυση
1322/Β/11-10-01
Ίδρυση
1289/Β/04-10-02
Ίδρυση
1153/Β/05-09-01
Τροποποίηση
1052/Β/25-08-00
Ίδρυση
652/Β/04-05-04
Ίδρυση
857/Β/11-06-04
'Ιδρυση
1289/Β/04-10-02
Ίδρυση
1160/Β/09-09-02
Ίδρυση
1160/Β/09-09-02
Ίδρυση

590.549
155.1

3.949.519

1.633.309
292.576
53.489
317.047
890.098
55.744
196.868
155.951
87.672
159.48
3.485.757
172.734
2.080.171
917.526
174.397
99.226
163.055
1.017.556
322.068
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α/α

Κωδικός

Ονομασία

74

K823

Ασφενδιού - Πυλίου Δήμου Δικαίου Νήσου Κω

75

K847

76

K848

77

K849

78

K850

79

K870

Υγροβιότοπος Αλυκής περιοχής Βάι Αλυκής
Δήμου Δικαίου Νήσου Κω - Από Κοινοτήτων
Πυλίου και Ασφενδίου Νήσου Κω
Αγ. Φωκάς - Ψαλίδι - Καστέλο - Ηρακλής
Νήσου Κω
Κάστρο, Τσαγκάρη, Τσαμπί, Σαμπέη, Αέρας
Δήμου Ηρακλειδών Νήσου Κω
Βαγιές Δημοτικού Διαμερίσματος Μασσάρων
Δήμου Αρχαγγέλου Νήσου Ρόδου
Κατάρτι Δημοτικού Διαμερίσματος Έμπωνας
Δήμου Ατταβύρου Νήσου Ρόδου
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ΦΕΚ Κήρυξης

Έκταση
(ha)

141/Β/14-02-00
Ίδρυση

740.374

1166/Β/09-09-02
Τροποποίηση

231.388

982/Β/09-08-00
Τροποποίηση
1201/Β/29-09-00
Ίδρυση

2.144.139
1.244.353

1423/02/10/03 Ίδρυση

94.938

1423/02/10/03 Ίδρυση

148.425
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Σχήμα 6.1.2.4: Καταφύγια Άγριας Ζωής, στην ΠΝΑ
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6.1.2.9 Αισθητικά Δάση
Τα Αισθητικά Δάση έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν
δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός
από την προστασία της φύσης να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει και να
απολαύσει το φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής.
Ως Αισθητικά Δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές της χώρας που καταλαμβάνουν
συνολικά έκταση ίση με 32.506 ha.
Στην ΠΝΑ, δεν απαντάται κανένα από τα 19 Αισθητικά Δάση της Χώρας.
6.1.2.10

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης

Στα Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες
δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και πολιτισμική αξία. Στην
ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, παλαιοντολογικό,
γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε βάσει του δασικού
κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης στην χώρα με συνολική έκταση
16.840 ha. Η πλειονότητα των μνημείων αυτών καταλαμβάνει ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα.
Στην ΠΝΑ, απαντάται ένα (1) από τα συνολικά 51 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης της
Χώρας (βλ. ακόλουθο Πίνακα 6.1.2.3).
Πίνακας 6.1.2.3:
α/α

Ονομασία

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΦΕΚ

Περιγραφή

Χαρακτηρισμού
Φυσικό δάσος με κυπαρίσσια, έκτασης 135 ha, στη θέση
“Κατάρτι” στο Β.Α τμήμα της Ρόδου, κοντά στο χωριό Έμπωνα.
Ο ανώροφος του δάσους απαρτίζεται από αιωνόβια δέντρα

Το Φυσικό Δάσος
1

Κυπαρισσίου στον

μεσογειακού
656/Β/1986

Έμπωνα Ρόδου

κυπαρισσιού

(Cupressus

sempervirens

var.

horizontalis), σε ποσοστό 90-95%, ενώ ένα μικρό ποσοστό
καταλαμβάνει η τραχεία πεύκη (Pinus halepensis ssp. brutia).
Η βλάστηση του υπορόφου αποτελείται κυρίως από σχίνα,
πουρνάρι, λιόπρινο, λίγο σπάρτο, λαδανιές, αλισφακιά,
αφάνα, κ.α.

Σύμφωνα με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), το προαναφερόμενο Διατηρητέο
Μνημείο της Φύσης της ΠΝΑ, περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Προστατευόμενα Τοπία
και Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί», του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων
Περιοχών.
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6.1.2.11

Εκτροφεία Θηραμάτων

Τα εκτροφεία Θηραμάτων προβλέπονται από τον Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/27.09.1975),
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.088.1998). Τα Κρατικά
Εκτροφεία Θηραμάτων στην χώρα μας είναι 21, με συνολική έκταση 3.603 ha.
Στην ΠΝΑ, απαντάται ένα (1) εκτροφείο Θηραμάτων.
Πρόκειται για το εκτροφείο Θηραμάτων «Αντίμηλος (νησίδα)», έκτασης 887,3 ha, που
βρίσκεται στην ΠΕ Μήλου.
6.1.2.12

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Όσον αφορά στα Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), στα πλαίσια της παρούσας
εξετάστηκαν τα ακόλουθα:
τα ΤΙΦΚ, που προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ (1995) με
θέμα «Οριοθέτηση και Καθορισμός Μέτρων Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλους» και παραθέτονται στη «Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση –
ΦΙΛΟΤΗΣ» του ΕΜΠ. Στην εν λόγω βάση δεδομένων, έχουν προστεθεί και νεώτερα
ΤΙΦΚ τα οποία δεν είχαν εντοπισθεί από το πρόγραμμα «Οριοθέτηση και Καθορισμός
Μέτρων Προστασίας των ΤΙΦΚ» και
τα ΤΙΦΚ που προέκυψαν από τον Ν.1465/1950, ο οποίος συμπληρώνει τον
Ν.5351/1932 «Περί αρχαιοτήτων». Πρόκειται για εκτάσεις που περιλαμβάνουν
σημαντικό τμήμα φυσικού περιβάλλοντος με αξιόλογη αισθητική αξία, η οποία χρήζει
προστασίας και διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και όπου
επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί και απαγορεύσεις στις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος και ο περιορισμός της δόμησης, η
θέσπιση ειδικών μορφολογικών στοιχείων στα κτίρια και στις διάφορες κατασκευές
κ.λπ. Η αρμοδιότητα για τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) περιήλθε από
το Υπουργείο Πολιτισμού, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ
(νυν ΥΠΕΚΑ), βάσει του ΠΔ 161/1984 (ΦΕΚ 54 Α’).
Στην ΠΝΑ, απαντώνται 42 ΤΙΦΚ, σύμφωνα με τη «Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση
– ΦΙΛΟΤΗΣ» (βλ. ακόλουθο Πίνακα 6.1.2.4).
Πίνακας 6.1.2.4:

Τοπία Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) ΠΝΑ σύμφωνα με τη
«Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση – ΦΙΛΟΤΗΣ»
(Ερευνητικό Πρόγραμμα, ΥΠΕΧΩΔΕ - 1995).

Κωδικός

Ονομασία
Δωδεκάνησα

AT5010081

Αρχαία Κάμειρος

AT5011059

Ασφενδιού στην Κω

AT5011085

Κοσκινού στη Ρόδο

AT5011041

Λίνδος Ρόδου
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Κωδικός

Ονομασία

AT5080111

Λόφος Φιλερήμου Ρόδου

AT5011024

Μονόλιθος Ρόδου

AT5011013

Νήσοι Μεγίστη (Καστελλόριζο), Ρω, Στρογγυλή

AT5010083

Νήσος Γυαλί

AT5011034

Νήσος Νίσυρος

AT5010082

Νήσος Πάτμος

AT5011035

Νήσος Σύμη

AT5011006

Νήσος Χάλκη

AT5010079

Παντέλι, Πλάτανος, Αγ. Μαρίνα Λέρου

AT5011033

Προφήτης Ηλίας Ρόδου

AT5011058

Ροδίνι

AT5011042

Χαράδρα Πεταλούδων Ρόδου

AT5011015

Χώρα Αστυπάλαιας
Κυκλάδες

AT5011075

Άνω Σύρος

AT5011031

Βόλαξ Τήνου

AT5011053

Διπόταμα Άνδρου

AT5011074

Ερμούπολη

AT5011000

Κλέφτικο Μήλου

AT5011088

Νάουσα Πάρου

AT5011050

Νησίδα Άνυδρος

AT5011051

Νησίδα Νικούρια Αμοργού

AT5010091

Νήσοι Θηρασία, Ασπρονήσι, Παλιά και Νέα Καμένη

AT5011005

Νήσος Ανάφη

AT5011011

Νήσος Αντίμηλος

AT5011063

Νήσος Θήρα (Σαντορίνη)

AT5010086

Νήσος Ίος

AT5011081

Νήσος Κίμωλος

AT5010087

Νήσος Μύκονος

AT5010088

Νήσος Σέριφος

AT5011007

Νήσος Σίκινος

AT5010090

Νήσος Σίφνος

AT5011014

Νήσος Φολέγανδρος

AT5010093

Όρμος Οτζιάς

AT5011012

Παναγιά Χοζοβιώτισσα Αμοργού

AT5011089

Παροικιά Πάρου

AT5011083

Χώρα Αμοργού

AT5011064

Χώρα Νάξου

AT5011032

Χώρα Τήνου

Στην ΠΝΑ, οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως “Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους” και οι
οποίες προέκυψαν από τον Ν.1465/1950, ο οποίος συμπληρώνει τον Ν.5351/1932 «Περί
αρχαιοτήτων», είναι οι ακόλουθες:

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

331

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Κυκλάδες

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Π.Ε. Άνδρου
Οι νησίδες Πράσσο, Ακαμάτης, Πλατύ, Γάιδαρος, Τουρλίτης και Μεγάλο, της ν.
Άνδρου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Θήρας
Το νησί Θήρα – (ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972 & ΦΕΚ 1127/Β/23-12-1972)
Ο κόλπος Ηφαιστείου (Καλντέρα) – (ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972 & ΦΕΚ 1127/Β/23-121972)
Η νησίδα Ασπρονήσι (Θήρας) - (ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972, ΦΕΚ 1127/Β/23-12-1972 &
ΦΕΚ 1176/Β/22-9-2000)
Τα νησιά Μικρά και Μεγάλη Καμένη (Θήρας – (ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972 & ΦΕΚ
1127/Β/23-12-1972)
Το νησί Θηρασία (Οία) – (ΦΕΚ 820/Β/7-10-1972 & ΦΕΚ 1127/Β/23-12-1972)
Η Χώρα Φολεγάνδρου – (ΦΕΚ 526/Β/8-5-1973)
Το νησί Ίος – (ΦΕΚ 763/Β/10-8-1977)
Η νησίδα Αγ. Ιωάννης, της ν. Φολεγάνδρου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Η νησίδα Αβαλαδονήσι, της ν. Σίκινου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Φτένα, της ν. Ανάφης – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Κέας – Κύθνου
Ο όρμος Οτζιά Κέας – (ΦΕΚ 628/Β/26-8-1982 & ΦΕΚ 274/Β/24-5-1983)
Η νησίδα Πιπέρι, της ν. Κύθνου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Μήλου
Η περιοχή "Δεμενεγάκι" Νήσου Μήλου / αρχαιολογικός χώρος – (ΦΕΚ 550/Β/11-51973)
Το νησί Σίφνος – (ΦΕΚ 917/Β/14-7-1976)
Η Χώρα Σερίφου / παραδοσιακός οικισμός – (ΦΕΚ 274/Β/24-5-1983)
Η νησίδα Κιτριανή, της ν. Σίφνου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Πηλονήσι και Παξιμάδι, της ν. Μήλου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Μυκόνου
Το νησί Μύκονος – (ΦΕΚ 329/Β/31-3-1980)
Η νησίδα Κταπόδια, της ν. Μυκόνου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Νάξου
Το συγκρότημα πύργου και κρήνης στο Φιλότι Νάξου – (ΦΕΚ 1259/Β/19-10-1973)
Οι νησίδες Βενετικό, Μικρός Αβελάς και Μεγάλος Αβελάς, της ν. Ηρακλεία – (ΦΕΚ
1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Άργιλος, Οφειδούσσα και Κλιδούρα, της ν. Σχοινούσας –(ΦΕΚ 1323/Β/111-2000)
Οι νησίδες Πρασούρα, Γλαρονήσι, Βούλγαρη, Αγ. Ανδρέας, Τσουλούφι, Λάζαρος,
Πλάκη και Μεγάλη Πλάκα, των Κουφονησίων – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Νικούρια, Γραμπονήσι, Πεταλίδι, Ψαλίδα και Φελούκα, της ν. Αμοργού –
(ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Μακάρες, Σκυλονήσι, Αγ. Παρασκευή και Στρογγυλή, της ν. Δονούσας –
(ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Πάρου
Το νησί Πάρος – (ΦΕΚ 1455/Β/9-12-1975)
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Οι νησίδες Τσιμηντήρι, Διπλό, Κάβουρας και Στρογγυλή, της ν. Αντιπάρου – (ΦΕΚ
1323/Β/1-11-2000)
• Οι νησίδες Τούρλος, Πρέζα, Γλαροπούντα, Τηγάνι, Παντιερονήσι, Δρυονήσι,
Γαϊδουρονήσι και Φοίνισσες, της ν. Πάρου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Σύρου
• Οι νησίδες Βαρβαρούσα, Άσπρο, Νάτα, Σχινονήσι, Στρογγυλό της ν. Σύρου – (ΦΕΚ
1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Τήνου
• Η κεντρική πλατεία του Πανόρμου (Πύργου) Τήνου – (ΦΕΚ 805/Β/22-9-1978)

•

Δωδεκάνησα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Π.Ε. Καλύμνου
Η κλιτύς μεταξύ Χώρας και Σκάλας στην Πάτμο – (ΦΕΚ 669/Β/30-11-1968)
Η Σκάλα Πάτμου – (ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970)
Το νησί Πάτμος – (ΦΕΚ 847/Β/16-10-1972)
Ο συνεχόμενος οικισμός Παντελίου - Πλατάνου και Αγίας Μαρίνης Λέρου – (ΦΕΚ
1389/Β/23-11-1973)
Η Χώρα Αστυπάλαιας – (ΦΕΚ 162/Β/7-4-1983)
Οι νησίδες Ποντικούσα, Κουτσομύτι, Αγ. Κυριακή, Χονδρό και Γλυνό, της ν.
Αστυπάλαιας – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Η νησίδα Νερά, της ν. Καλύμνου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Στρογγυλή, Μαύρα, Γλάρος, Μεγάλο Λιβάδι, Τρυπητή και Βελόνα, της ν.
Λέρου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Χιλιομόδι, Τραγονήσι, Στρογγυλό, Μακρονήσι, Κόμαρος και Καλόβολος,
της ν. Πάτμου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Η νησίδα Φράγκος, της ν. Λειψών – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Κουνέλι, Γλάρος, Ψαθονήσι και Νερά, της ν. Αγαθονησίου – (ΦΕΚ
1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Καρπάθου

Οι νησίδες Αρμαθιά και Μακρονήσι, της ν. Κάσου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Π.Ε. Κω
Το χωριό Ασφενδιού στην Κω – (ΦΕΚ 169/Β/11-4-1983)
Η νησίδα Γυαλί Νισύρου – (ΦΕΚ 322/Β/9-6-1983)
Οι νησίδες Κανδελιούσα και Στρογγυλή, της ν. Νισύρου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Π.Ε. Ρόδου
Ο οικισμός Κοσκινού Ρόδου – (ΦΕΚ 635/Β/30-9-1969)
Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Καμείρου Ρόδου – (ΦΕΚ 948/Β/16-8-1973)
Ο λόφος Φιλέρημος Ρόδου – (ΦΕΚ 734/Β/22-7-1974)
Ο περιβάλλων χώρος της Λίνδου Ρόδου – (ΦΕΚ 129/Β/4-3-1981)
Η παραλία Μαντρακίου και Κουμπουρνού Ρόδου – (ΦΕΚ 162/Β/7-4-1983)
Οι νησίδες Αντίτηλος και Γάιδαρος, της ν. Τήλου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)
Οι νησίδες Τραγούσα, Αγ. Θεόδωρος και Κρεβάτια, της ν. Χάλκης – (ΦΕΚ 1323/Β/111-2000)
Η νησίδα Μακρύ, της ν. Ρόδου – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

333

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

•

Οι νησίδες Διαβάτες, της ν. Σύμης – (ΦΕΚ 1323/Β/1-11-2000)

Όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), για τα
ήδη κηρυγμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ,
ρυθμίζονται οι όροι ένταξής τους στην κατηγορία «Προστατευόμενα τοπία και
Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί», του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων
Περιοχών. Έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ.

6.1.2.13

Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι

Σύμφωνα με το Π.Δ., ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19-06-2012 «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών
υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των
μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν», στην ΠΝΑ, απαντώνται 104
περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «Μικρών Νησιωτικών
Υγροτόπων», που κρίνονται ως σημαντικοί και χρήζουν προστασίας (βλ. ακόλουθο Πίνακα
6.1.2.5).
Πίνακας 6.1.2.5:

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Μικροί Νησιωτικοί Υγρότοποι ΠΝΑ σύμφωνα με το ΦΕΚ
229/ΑΑΠ/2012
Ονομασία

Κωδικός

Δωδεκάνησα
Αλμυρό λιμνίο Αλιμνίας
Y421ALN001
Αρμάθια
Y421ARM001
Έλος Τριστόμου
Y421KAR001
Έλος Λιμναρά
Y421KOS005
Έλος Μρμαρίου
Y421KOS006
Έλος Μαστιχάρι
Y421KOS007
Αβδελολίμνη
Y421KOS014
Εκβολή ρύακα Μεγάλου Ποταμού
Y421KOS017
Έλος Αγ. Κιουράς ή Παρθενίου
Y421LER001
Έλος Γούρνας
Y421LER002
Αλυκή Διακόφτι
Y421PAT001
Αλυκή Ψιλής Άμμου
Y421PAT002
Ελιά
Υ421ΡΑΤ005
Αλυκή Γροίκου (Πέτρας)
Υ421ΡΑΤ006
Λίμνη Παναγίας Γερανού
Υ421ΡΑΤ007
Λίμνη Νάνων
Y421ROD001
Εκβολή ποταμού Κρεμαστινού
Y421ROD005
Εκβολή ποταμού Αργυρού
Y421ROD006
Εκβολή χειμάρρου Λόρδου
Y421ROD007
Χείμαρρος Ασκληπιός
Y421ROD008
Χείμαρρος Κόνταρης
Y421ROD009
Εκβολή Μάκαρη - Χα
Y421ROD011
Ποταμός Λουτάνης
Y421ROD013
Ποταμός Πελέμονης και Εκβολή Καμαρέ
Y421ROD014
Ποταμός Παραδεισιώτης
Y421ROD015
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Περιοχή
Νήσος Αλίμνια
Νήσος Αρμαθιά
Νήσος Κάρπαθος
Νήσος Κως
Νήσος Κως
Νήσος Κως
Νήσος Κως
Νήσος Κως
Νήσος Λέρος
Νήσος Λέρος
Νήσος Πάτμος
Νήσος Πάτμος
Νήσος Πάτμος
Νήσος Πάτμος
Νήσος Πάτμος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος

Έκταση
(ha)
13
18
19
8
72
29
3
4
27
36
15
11
15
24
21
18
47
32
14
23
10
23
52
37
77
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α/α
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Ονομασία
Ρύακας Πεταλούδων
Ποταμός Πλατύς
Εκβολή Λαχανιάς
Ρέμα Σορωνής
Έλος Πλημμυρίου
Εκβολή χειμάρρου Γενναδίου
Εκβολή Μανδρικό
Εκβολή Αγίου Μηνά
Έλος Αμάρτου
Εκβολή Καλαμιά (Μανδρικό)
Εκβολή Λίρος

Κωδικός

Y421ROD016
Y421ROD017
Y421ROD021
Y421ROD023
Y421ROD024
Y421ROD027
Y421ROD030
Y421ROD031
Y421ROD033
Y421ROD034
Y421ROD039
Κυκλάδες
Έλος Αιγιάλης
Υ422ΑΜΟ002
Έλος Κάτω Κάμπου
Υ422ΑΜΟ004
Έλος Βιτάλι
Y422AND001
Έλος Άχλα
Y422AND002
Ρέμα Αλαδινού (Μεγάλος ποταμός)
Y422AND005
Εκβολή Παραπόρτι (Μεγάλου ποταμού)
Y422AND006
Εκβολή Πάλια (Ρύακα Αφουρσές)
Y422AND007
Εκβολή όρμου Φελλός
Y422AND009
Έλος Καντούνι
Y422AND011
Έλος Γαυρίου
Y422AND013
Εκβολή όρμου Λεύκα
Y422AND014
Ρόζος
Y422AND015
Εκβολή Πλούοκα (Γίδες)
Y422AND016
Εκβολή ρύακα Αμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)
Y422AND018
'Ελος Κρεμμύδες
Y422AND019
Ψαραλυκή Αντιπάρου
Y422APR001
Λιμνοθάλασσα Παλιάς Αλυκής
Y422APR002
Αλμυρό τέλμα Γλάρου
Y422APR003
Αλυκή κάβου Γλυφά
Y422APR004
Διπλό
Y422DIP001
Έλος Καλάμου
Y422IOS002
Έλος Παππά
Y422IOS003
Έλος όρμου Μαγγανάρι
Y422IOS004
Έλος Ανίας Θεοδότης
Y422IOS006
Έλος Πλακών
Y422IOS007
Λιμνοθάλασσα Κάβουρα
Y422KAV001
Αλυκή Κιμώλου
Υ422ΚΙΜ001
Έλος Αγίου Μηνά
Υ422ΚΙΜ002
Έλος Ελληνικών
Υ422ΚΙΜ003
Έλος Βρωμόλιμνος
Υ422ΚΙΜ004
Έλος Προβατάς
Y422MIL004
Αγκάθια
Y422MIL006
Αδάμας
Y422MIL007
Εκβολή ρύακα Αγίου Ιωάννη
Y422MIL011
Εκβολή ρύακα Σττυρίτου
Y422MIL012
Εκβολή ρύακα Πανόρμου
Υ422ΜΥΚ001
Ρέμα Μαού και Εκβολή Φωκό
Υ422ΜΥΚ004
Έλος Χουλάκια
Υ422ΜΥΚ005
Έλος Πυργάκι ή Ποταμίδες
Υ422ΝΑΧ004
Εκβολή Πηγών Σκουληκαριάς/ Αμίτι
Υ422ΝΑΧ006
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Περιοχή
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Ρόδος
Νήσος Αμοργός
Νήσος Αμοργός
Νήσος Άνδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Ανδρος
Νήσος Άνδρος
Νήσος Άνδρος
Νήσος Άνδρος
Νήσος Αντίπαρος
Νήσος Αντίπαρος
Νήσος Αντίπαρος
Νήσος Αντίπαρος
Νήσος Διπλό
Νήσος Ίος
Νήσος Ίος
Νήσος Ίος
Νήσος Ίος
Νήσος Ίος
Νήσος Κάβουρας
Νήσος Κίμωλος
Νήσος Κίμωλος
Νήσος Κίμωλος
Νήσος Κίμωλος
Νήσος Μήλος
Νήσος Μήλος
Νήσος Μήλος
Νήσος Μήλος
Νήσος Μήλος
Νήσος Μύκονος
Νήσος Μύκονος
Νήσος Μύκονος
Νήσος Νάξος
Νήσος Νάξος

Έκταση
(ha)
48
27
38
32
16
57
21
29
14
14
17
11
51
15
79
3
51
14
20
7
4
54
6
14
48
54
49
24
8
13
66
11
5
26
57
2
15
22
7
36
9
24
22
10
7
5
11
6
9
28
52
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α/α
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Ονομασία
Έλος Αγιασσού
Έλος Καλά ντου
Λιμνούλα Νέας Καμένης
Έλος Κολυμπήθρες 1
Λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία
Αλυκή Αγκαιριάς
Έλος Μώλου ή Κέφαλου
Έλος Παροικίας
Χρυσή Ακτή
Λιμνοθάλασσα Πούντας
Αλυκές Λάγγερη
Πίσω Αλυκή Πάρου
Έλος Κολυμπήθρες 2
Λιμνούλα Παλαιάς Καμένης
Έλος Κάτω Μερσίνης
Έλος όρμου Λυγιάς
Αλυκή Ρήνειας
Αγία Κυριακή
Έλος Τσιλιττάκι
Έλος Πλατύς Γιαλός
Έλος Συκαμιά
Έλος Καμάρων
Έλος Φάρος
Αλυκή Θηρασίας
Έλος Πάνορμου
Κολυμπήθρα
Έλος Αγίου Ιωάννη (Πόρτο)
Ρύακας Λιβάδας
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Κωδικός

Περιοχή

Υ422ΝΑΧ013
Υ422ΝΑΧ015
Υ422ΝΚΑ001
Y422PAR001
Y422PAR002
Y422PAR003
Y422PAR004
Y422PAR005
Y422PAR006
Y422PAR009
Y422PAR011
Y422PAR012
Y422PAR013
Υ422ΡΚΑ001
Y422POL001
Y422RIN001
Y422RIN002
Y422RIN003
Y422SER001
Y422SER003
Y422SER004
Y422SIF001
Y422SIF002
Υ422ΤΗΙ001
Υ422ΤΙΝ001
Υ422ΤΙΝ002
Υ422ΤΙΝ004
Υ422ΤΙΝ007

Νήσος Νάξος
Νήσος Νάξος
Νήσος Νέα Καμένη
Νήσος Πάρος
Νήοος Πάρος
Νήοος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Πάρος
Νήσος Παλαιά Καμένη
Νήσος Πολύαιγος
Νήσος Ρήνεια
Νήσος Ρήνεια
Νήσος Ρήνεια
Νήσος Σέριφος
Νήσος Σέριφος
Νήσος Σέριφος
Νήσος Σίφνος
Νήσος Σίφνος
Νήσος Θηρασία
Νήσος Τήνος
Νήσος Τήνος
Νήσος Τήνος
Νήσος Τήνος

Έκταση
(ha)
50
77
0
55
42
38
60
58
21
6
68
29
25
2
16
16
11
19
40
7
47
34
9
2
18
58
11
6
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6.1.3 Υδατικοί πόροι
Η ΠΝΑ ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Νήσων Αιγαίου. Το ΥΔ Νήσων Αιγαίου
περιλαμβάνει τα νησιωτικά συγκροτήματα των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου,
Σάμου και Χίου. Απαρτίζεται δηλαδή από όλα τα νησιά των Περιφερειών Βόρειου και
Νότιου Αιγαίου, εκτός από τη Μακρόνησο και τα Κύθηρα. Η συνολική έκτασή του ανέρχεται
σε 9.104km2.
Στο σχήμα 6.1.3.1 παρουσιάζεται το ΥΔ Νήσων Αιγαίου. Το ΥΔ Νήσων Αιγαίου με βάση την
υπ’ αριθμ. 706/16-7-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1383/Β/2-9-2010) περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις
κύριες λεκάνες απορροής:
•
Ανατολικού Αιγαίου (GR 36)
•
Κυκλάδων(GR 37)
•
Δωδεκανήσων(GR 38)
Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, η ΠΝΑ περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής
Κυκλάδων (GR37) και Δωδεκανήσων (GR 38).
Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων των Νησιών της ΠΝΑ (ανήκουν στο σύνολό τους στο
ΥΔ 14 - Νησιά Αιγαίου) δεν έχει ολοκληρωθεί. Για το λόγο αυτό οι πληροφορίες του
παρόντος κεφαλαίου, προέρχονται στο σύνολό τους από το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης
και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, ΥΠΕΧΩΔΕ 2008.
Η κατανομή της ξηράς στο σύνολο του υδατικού διαμερίσματος δεν επιτρέπει την
ανάπτυξη μεγάλων υδρολογικών λεκανών στο σύνολο των νησιών. Μια γενική
παρατήρηση είναι η ύπαρξη πολλών παράκτιων ρεμάτων, που αποστραγγίζουν το
μεγαλύτερο τμήμα του νησιωτικού εδάφους, καθιστώντας δύσκολη την εκμετάλλευση των
επιφανειακών νερών. Επίσης, η ανάπτυξη καρστικών, κυρίως, υδροφορέων ανοιχτών προς
τη θάλασσα δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην αξιοποίηση των υπόγειων αποθεμάτων
νερού (υπερεκμετάλλευση, υφαλμύρινση).
Η πιο σημαντική από άποψη έκτασης, είναι η λεκάνη απορροής του ρέματος Σιανίτη στο
κεντρικό – δυτικό τμήμα του νησιού της Ρόδου. Το μέγιστο μήκος μισγάγκειας
παρατηρείται στη λεκάνη του ρέματος Γαδουρά της Ρόδου επίσης, όπου φτάνει τα 29km
περίπου.
Το κύριο χαρακτηριστικό των νησιών της ΠΝΑ είναι η ύπαρξη περιορισμένης έκτασης
υδροφορέων, κυρίως καρστικών, που αναπτύσσονται σε ανθρακικούς σχηματισμούς
(μάρμαρα, δολομίτες, ασβεστόλιθους, κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους). Οι σχηματισμοί
αυτοί εμφανίζονται συχνά σε εναλλαγές με αδιαπέρατους σχηματισμούς (αργιλικούς
σχιστόλιθους, γνεύσιους, αμφιβολίτες, κλπ.). Οι καρστικοί υδροφορείς εκφορτίζονται είτε
σε πηγές επαφής, όταν οι αντίστοιχοι ανθρακικοί σχηματισμοί είναι κλειστοί προς τη
θάλασσα, είτε σε παραθαλάσσιες ή υποθαλάσσιες πηγές, όταν είναι ανοικτοί προς αυτήν,
οπότε υπάρχουν και προβλήματα υφαλμύρινσης. Ανοικτοί καρστικοί υδροφορείς
εμφανίζονται στα νησιά, Κάλυμνος, Σίφνος, Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, Σύρος, Σίκινος, Θήρα,
Αμοργός, Αστυπάλαια, Σύμη, Τήλος, Ρόδος και Κάρπαθος.
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Σχήμα 6.1.3.1: Το ΥΔ Νήσων Αιγαίου
Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μικρής έκτασης υδροφορίες μέσα σε
ρωγματωμένους πυριγενείς και μεταμορφωμένους σχηματισμούς (π.χ. Σέριφος, Σίφνος,
Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος, Ίος).
Σημαντική υδροφορία υπάρχει στους πορώδεις προσχωματικούς και νεογενείς
σχηματισμούς στα μεγάλα νησιά (Ρόδος, Κως). Στις υδροφορίες που αναπτύσσονται σε
πορώδεις σχηματισμούς, απαντώνται φαινόμενα υφαλμύρινσης εξαιτίας της
υπερεκμετάλλευσης αυτών, σε συνδυασμό με τις χαμηλές βροχοπτώσεις και με τη
δυσκολία επαναπλήρωσης των υπόγειων αποθεμάτων. Οι πορώδεις προσχωματικοί και
νεογενείς υδροφορείς στα περισσότερα νησιά έχουν μικρή έκταση, λόγω σχετικά μικρής
ανάπτυξης των αλλουβιακών και νεογενών σχηματισμών. Μικρού δυναμικού υδροφορείς
αναπτύσσονται και σε ηφαιστειακά πετρώματα και ηφαιστειακούς τόφφους στα νησιά
Θήρα, Μήλος, Κίμωλος, Τήλος, Νίσυρος και Κως.
Στον πίνακα 6.1.3.1παρουσιάζονται τα σημαντικότερα υπόγεια υδατικά αποθέματα για
νησιά της ΠΝΑ
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Πίνακας 6.1.3.1

Σημαντικότερα υπόγεια υδατικά ΠΝΑ

Μέση παροχή
Ετήσιο
Υπόγειο δυναμικό
Σύνολο
Εκτιμηθείσα
πηγών (κυρίως
δυναμικό
κοκκωδών
υπόγειου
ποσότητα από
Νήσος
καρστικών)*
πηγών*
υδροφορέων*
δυναμικού* υδρολ. ισοζύγιο**
3
3
3
3
3
(m /h)
(hm /έτος)
(hm /έτος)
(hm /έτος)
(hm /έτος)
Ρόδος
500
4.40
20.00
24.40
140.00
Κως
400
3.50
8.50
12.00
29.00
Κάλυμνος
80***
0.70
40.00
Νάξος
150***
1.30
24.00
Ίος
0.22****
0.40
Πάρος
150***
1.30
8.00
Τήνος
40***
0.35
2.00
*
Από στοιχεία της Μελέτης Αποδελτίωσης του ΥΒΕΤ (Δημακόπουλος, 1989). Τα στοιχεία αυτά
είναι τις περισσότερες φορές εκτιμητικά και όχι πάντα αξιόπιστα.
**
Από στοιχεία της μελέτης των Binnie & Partners et al. (1984) με επικαιροποίηση.
*** Αναφέρονται μόνο τα αποθέματα σημειακών πηγών που έχουν απογραφεί από μελετητές. Δεν
αναφέρονται εδώ οι διάχυτες εκφορτίσεις των υπόγειων υδροφορέων προς τις κοίτες των
ρεμάτων και προς τη θάλασσα.
**** Αναφέρονται μόνο τα αποθέματα κοκκωδών υδροφορέων.

Η εκτιμηθείσα από το υδρολογικό ισοζύγιο ποσότητα υπόγειου νερού δεν είναι δυνατό να
αξιοποιηθεί παρά μόνο σ' ένα μικρό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στα διάφορα
νησιά και εξαρτάται από το ανάγλυφο, τη διαμόρφωση υδρογεωλογικών λεκανών με
υδραυλικό φράγμα προς τη θάλασσα, και από τη γεωλογία και την τεκτονική της περιοχής.
Στον πίνακα παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εκτιμώμενων υπόγειων
διαθέσιμων ποσοτήτων και αυτών που σήμερα υφίστανται εκμετάλλευση. Καλύτερη
προσέγγιση των υπό εκμετάλλευση και των θεωρητικά διαθέσιμων ποσοτήτων
παρουσιάζεται στα νησιά εκείνα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί αξιόλογη
υδρογεωλογική έρευνα (Κως, Λέσβος).
Σύμφωνα με εκτίμηση της Κ/Ξ Υδατοσυστημάτων Αιγαίου (2006) με βάση τα δεδομένα από
47 νησιά (με πληθυσμό άνω των 10 κατοίκων) για την περίοδο 1985-2001, η βροχόπτωση
ανέρχεται σε 5328.6 hm3, η πραγματική εξατμισοδιαπνοή σε 2816.5 hm3, η κατείσδυση σε
733.5 hm3 και η απορροή σε 1778.2 hm3.
Στην ΠΝΑ δεν υπάρχουν μετρήσεις ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Κάποιες εκτιμήσεις
μπορούν να γίνουν σχετικά με τον κίνδυνο μόλυνσης των υπογείων υδάτων που βασίζονται
στα διαθέσιμα γεωλογικά στοιχεία του υπεδάφους των νήσων.
Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης σχετίζονται με γεωργικές και κτηνοτροφικές
δραστηριότητες και τα αστικά λύματα. Βιομηχανικές ζώνες δεν υπάρχουν στα νησιά και με
εξαίρεση ορισμένες μεμονωμένες περιοχές η βιομηχανική ρύπανση είναι περιορισμένη.
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Πίνακας 6.1.3.2Αναλυτικό ισοζύγιο κατά νησί

Νησιά

Έκταση
2
km

Ύψος
Σύνολο
Πραγματική Ποσοστό έκτασης
Υπόγειο
Είδος
Επίγεια ροή
βροχής βροχόπτω εξατμισοδιαπ υδροπερατού
δυναμικό*
3
υδροφορέα
hm
3
3
3
mm
σης hm
νοή hm
σχηματισμού
hm

Νομός Κυκλάδων
Φολέγανδρος
32
379
12.1
8.88
50%
Κ
1.5
Πάρος
195
379
73.9
57.76
50%
Κ
7.9
Αντίπαρος
35
379
13.3
9.77
30%
Κ
1.0
Μήλος
151
379
57.2
42.33
40%
Μ
2.4
Κίμωλος
36
379
13.6
10.06
90%
Μ
1.3
Σίφνος
73
379
27.7
20.50
60%
Κ
4.2
Σέριφος
73
379
27.7
20.50
10%
Ι
0.1
Σύρος
84
379
31.8
23.53
25%
Μ
0.8
Κύθνος
99
349
34.5
27.25
10%
Ι
0.1
Κέα
131
349
45.7
36.10
10%
Ι
0.1
Άνδρος
380
349
132.6
104.75
25%
Μ
2.8
Τήνος
194
349
67.7
53.48
20%
Μ
1.1
Μύκονος
85
379
32.2
23.83
20%
Ι
0.25
Νάξος
428
379
162.2
120.03
50%
Κ
20.45
Αμοργός
121
379
45.9
33.89
70%
Κ
8.1
Ανάφη
38
379
14.4
10.66
20%
Ι
0.1
Θήρα
76
379
28.8
21.31
60%
Μ
1.8
Ίος
108
379
40.9
30.27
15%
Ι
0.24
Σίκινος
41
379
15.5
11.47
50%
Μ
0.8
Σύνολο
877.7
666.37
55.04
Νομός Δωδεκανήσου
Πάτμος
34
603
20.5
12.71
15%
Ι
0.2
Λέρος
53
818
43.4
21.22
30%
Μ
2.6
Κάλυμνος
111
818
90.8
44.50
90%
Κ
40.4
Κως
290
818
237.2
116.23
60%
Μ
29.0
Νίσυρος
41
818
33.5
16.41
5%
Ι
0.1
Σύμη
58
818
47.4
23.23
100%
Κ
23.4
Τήλος
63
818
51.5
25.23
80%
Κ
20.4
Χάλκη
28
818
22.9
11.22
100%
Κ
11.3
Ρόδος
1398
818
1 143.6
560.36
60%
Μ
140
Κάρπαθος
301
818
246.2
120.64
40%
Μ
20.1
Κάσος
66
818
54
26.46
80%
Κ
21.4
Αστυπάλαια
97
818
79.3
38.86
40%
Κ
15.7
Σύνολο
2 070.4
1 017.07
324.6
* Αναφέρεται εδώ το θεωρητικώς υφιστάμενο υπόγειο δυναμικό, χωρίς να είναι δυνατή
εκμετάλλευσή του..

1.62
8.34
2.43
12.47
2.24
3.00
7.10
7.47
7.15
9.50
25.05
13.12
8.12
21.72
3.81
3.64
5.69
10.39
3.23
156.09
7.59
19.48
5.90
91.97
16.99
0.77
5.87
0.38
443.24
105.46
6.14
25.74
729.53
η

Εδώ υπενθυμίζεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία έχουν προέλθει από το Εθνικό Πρόγραμμα
Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων, ΥΠΕΧΩΔΕ 2008. Ως εκ τούτου τα στοιχεία
που αναφέρονται στο ύψος βροχής έχουν προκύψει από στατιστική επεξεργασία
(συμπληρώσεις, διορθώσεις, χωρικές ολοκληρώσεις κλπ) των πρωτογενών μετεωρολογικών
δεδομένων και δεν ταυτίζονται με τα αντίστοιχα πρωτογενή δεδομένα των μετεωρολογικών
σταθμών. Για το λόγο αυτό, και για την πληρότητα της παρούσας μελέτης, δίνονται
ακολούθως πρωτογενή στοιχεία βροχομετρικών δεδομένων των τελευταίων ετών για
κάποια νησιά της ΠΝΑ.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

340

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Πίνακας 6.1.3.3:

Πρωτογενή βροχομετρικά δεδομένα ΠΝΑ
Κυκλάδες

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Αμοργός
290,0

Άνδρος
718,6
568,8

Ετήσια βροχόπτωση (mm/έτος)
Ίος
Κέα
Μήλος
Μύκονος
680,0
487,0
334,0 302,6
316,7
302,2 344,6
469,1
237,4 337,0
353,6
193,8 542,5
317,0
362,8

Νάξος
287,0
221,0
340,6

Πάρος
295,2
327,4
296,0
340,6

Τήνος
571,7
288,3
400,4
373,7
385,4

Δωδεκάνησα

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Ετήσια βροχόπτωση (mm/έτος)
Ρόδος Κάλυμνος Κάσος Πάτμος
383,6
547,8
499,0
572,8
308,8
592,8
826,9
332,5
590,9
1058,6
820,5
626,6

6.1.4 Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον
6.1.4.1 Θαλάσσιο περιβάλλον
Η ΠΝΑ διαθέτει συνολική επιφάνεια ακτών 5.055 Km2 με συνολικό μήκος ακτογραμμής
3.281 Km2. Για το Νομό Δωδεκανήσου η Ρόδος διαθέτει τη μεγαλύτερη επιφάνεια ακτών,
συγκεντρώνοντας το 55% του Νομού και το 19,36% του μήκους ακτογραμμής. Έπεται η
Κάρπαθος με ποσοστό 11,77% και 13,77% αντίστοιχα και η Κως με ποσοστό επιφάνειας
ακτών ως προς το Νομό 11,3% και 9,26% ως προς την συνολική ακτογραμμή του Νομού. Τα
υπόλοιπα νησιά του Νομού συγκεντρώνουν ποσοστά μικρότερα του 5% σε κάθε κατηγορία.
Για το Νομό Κυκλάδων, η Νάξος συγκεντρώνει οριακά το μεγαλύτερο ποσοστό επιφάνειας,
της τάξης του 15,5%, με ποσοστό ακτογραμμής ως προς το Νομό 6,7% και ακολουθεί η
Άνδρος με ποσοστά 15,3% και 8,9% αντίστοιχα.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες πολλές ακτογραμμές σε διάφορα νησιά έχουν μεταβληθεί
από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και κατασκευές (κτίσματα, διάνοιξη παραλιακών
οδών, διάφορα μικρά και μεγάλα λιμενικά έργα κλπ), όσο και από τη ρύπανση της
θάλασσας με στερεά και υγρά απόβλητα, όπως αστικά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων
και αυτών από τα μικρασιατικά παράλια) και απόβλητα από διερχόμενα πλοία και πλοία
της ακτοπλοΐας. Αυτό προκαλεί διάβρωση σε ορισμένες παράκτιες περιοχές και απόθεση
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παράκτιων ιζημάτων σε κάποιες άλλες, δημιουργώντας ανάλογα προβλήματα στη χρήση
των παράκτιων περιοχών.
Το Αιγαίο με όγκο 7,4x104 Km3 είναι η τρίτη σε μέγεθος θάλασσα της Α. Μεσογείου, μετά το
Ιόνιο και τη Λεβαντίνη. Χαρακτηρίζεται από έντονα πολύπλοκη ακτογραμμή, την ύπαρξη
περισσοτέρων από 2000 νησιών και πολλών κόλπων. Το έντονο υποθαλάσσιο ανάγλυφο
περιλαμβάνει εκτεταμένη ηπειρωτική κρηπίδα στο Θερμαϊκό, τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο και
τις Κυκλάδες, αλλά και βαθιές λεκάνες όπως την τάφρο του Β. Αιγαίου (μέγιστο βάθος 1600
m), τη λεκάνη της Χίου (μέγιστο βάθος 1160 m) και το Κρητικό Πέλαγος με δύο βαθιά
σημεία προς τα Ανατολικά (2.561 και 2.295 m). Το Ελληνικό τμήμα του Ιονίου περιλαμβάνει
την Ελληνική Τάφρο, με βαθύτερο σημείο έξω από τις ακτές της ΝΔ Πελοποννήσου (5.121
m), που είναι και το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου. Η Ελληνική Τάφρος συνεχίζεται κατά
μήκος του Κρητικού Τόξου με βάθη συνήθως μεγαλύτερα από 4.000 m. Μεγάλα βάθη
υπάρχουν επίσης στη Λεκάνη της Ρόδου (μέγιστο 4.433m).25
Ειδικότερα εντός της ΠΝΑ απαντώνται οι ακόλουθες υπολεκάνες του Αιγαίου Πελάγους:
Υπολεκάνη του Κεντρικού Αιγαίου ανακόπτεται νότια από ένα υποθαλάσσιο οροπέδιο,
που έχει βάθος 200 m. Τα υψηλότερα σημεία αυτού του οροπεδίου είναι οι Ανατολικές και
οι Νότιες Κυκλάδες από την Άνδρο μέχρι την Ίο. Αυτές οι Κυκλάδες είναι η συνέχεια της
Εύβοιας. Δυτικά από το οροπέδιο υπάρχει μια τάφρος με βάθος 300 m. Χωρίζει τις
Ανατολικές από τις Δυτικές Κυκλάδες, που αρχίζουν βόρεια από την Κέα και φτάνουν μέχρι
την Φολέγανδρο και τη Σίκινο. Αυτές οι Κυκλάδες είναι η συνέχεια προς το νότο του
τμήματος της χερσονήσου της Αττικής, το οποίο έχει καταβυθιστεί. Βαθύτερη είναι η
θάλασσα που χωρίζει τις Νότιες Κυκλάδες, τη Μήλο και τη Σαντορίνη. Θεωρείται πιθανό ότι
αυτό οφείλεται στην έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που χαρακτηρίζει αυτά τα νησιά
από τα πολύ παλιά χρόνια.
Δυτικά από τις Δυτικές Κυκλάδες - από την Κύθνο, τη Σέριφο και τη Σίφνο - απλώνεται το
Μυρτώο Πέλαγος. Στον πυθμένα του ανοίγεται ένα φρέαρ με βάθος 933 m, που φτάνει
μέχρι τη νησίδα Φαλκονέρα νότια. Ανατολικά από το υποθαλάσσιο οροπέδιο των
Κυκλάδων ανοίγεται ένα «αυλάκι» με βάθος >1.000m. Μετά σχηματίζεται ένα άλλο
υποθαλάσσιο οροπέδιο, από το οποίο αναδύονται τα νησιά ανάμεσα στην Ικαρία, τη Σάμο
και την Κω. Νότια από την Κω τα άλλα νησιά μέχρι τη Ρόδο χωρίζονται με βάθη πάνω από
500 m. Όπως στη Μήλο και τη Σαντορίνη, έτσι και σε μερικά βόρεια Δωδεκάνησα υπήρξε
την εποχή των έντονων γεωλογικών μεταβολών ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ο κρατήρας
στην κορυφή του νησιού Νίσυρος εξακολουθεί να το θυμίζει.
Νότια από τα δύο υποθαλάσσια οροπέδια, το οροπέδιο των Κυκλάδων και το οροπέδιο του
τριγώνου Ικαρίας - Σάμου - Κω, απλώνεται η μεγάλη Υπολεκάνη του Νότιου Αιγαίου. Σ'
αυτήν το βάθος ξεπερνάει τα 1.000 m. Σε ορισμένα σημεία φτάνει σε 2.000 ή και >3.000m.
Δυτικά από την Κάρπαθο, 32 μίλια από το ακρωτήριο Σίδερο της Κρήτης, ανοίγεται το

25

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/473/kal_main.pdf?sequence=2
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Φρέαρ της Καρπάθου με βάθος 3.294 m. Λίγο πιο ανατολικά ένα άλλο φρέαρ φτάνει σε
3.298 m. Αλλά το μεγαλύτερο βάθος της περιοχής, που είναι και το μεγαλύτερο στο Αιγαίο
Πέλαγος, υπάρχει ανατολικά από τη Ρόδο (14 μίλια ανατολικά από το ακρωτήριο Λάρδος)
το Φρέαρ της Ρόδου έχει βάθος 4.043 m
Στην πολυπλοκότητα του υποθαλάσσιου αναγλύφου έρχεται να προστεθεί εκείνη των
θαλασσίων μαζών, που ανάλογα με την προέλευσή τους έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
και είναι στο Αιγαίο (Stergiou et al. in press):
•

•
•
•

Το μικρής αλατότητας επιφανειακό νερό της Μαύρης θάλασσας (μέγιστη εισροή 700
κυβικά χιλιόμετρα ανά έτος) που επηρεάζει κυρίως το Β. Αιγαίο, μπορεί όμως να
ανιχνευτεί κάτω από ορισμένες συνθήκες μέχρι και τα Στενά των Κυθήρων.
Το ενδιάμεσο, υψηλής αλατότητας νερό της Λεβαντίνης που εισέρχεται από τα
Ανατολικά στενά του Κρητικού Τόξου και μπορεί να ανέλθει μέχρι τη Λήμνο.
Το μετασχηματισμένο νερό του Ατλαντικού εισέρχεται υποεπιφανειακά στο Αιγαίο
από τα δυτικά στενά του Κρητικού Τόξου και τέλος
Το βαθύ νερό της Α. Μεσογείου (σε βάθη μεγαλύτερα από 500 m).

Η εικόνα του φυσικού θαλάσσιου περιβάλλοντος συμπληρώνεται από μια σύνθετη
οριζόντια κυκλοφορία αλλά και εκτεταμένες αναβλύσεις βαθύτερων νερών προς στην
επιφάνεια, όπως συμβαίνει το καλοκαίρι στο Α. Αιγαίο λόγω των ετησίων ανέμων. Τέλος,
καταβυθίσεις επιφανειακών μαζών προσφέρουν οξυγόνο στα ενδιάμεσα και βαθύτερα
νερά.
Τα θρεπτικά άλατα του Αιγαίου είναι δώδεκα φορές λιγότερα από του Ατλαντικού και 3
φορές λιγότερα από του Ιονίου και της Λεβαντίνης. Τα ελληνικά πελάγη γενικά
χαρακτηρίζονται ως ολιγοτροφικά.
Σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ,
στην Ελλάδα διακρίνονται 63 ευρύτερα παράκτια υδατικά σώματα26. Εξ αυτών στην ΠΝΑ
ανήκουν τα εξής
Ενότητα Γ. Υδάτινα Σώματα στις Ελληνικές ακτές του Νότιου Αιγαίου και των
εγκολπώσεών του. Από την ενότητα αυτά τα ακόλουθα Υδάτινα Σώματα
α/α 25. Ελληνικές ακτές στο Νότιο Αιγαίο: Γενικός χαρακτηρισμός για το υδατικό σώμα
που βρέχει τις ακτές των Κυκλάδων και των ανοικτών ακτών της Α. Πελοποννήσου, της Β.
Κρήτης και των Δωδεκανήσων και δεν επηρεάζεται άμεσα από τη χέρσο (σε αντιδιαστολή
με τις ειδικότερες κατηγορίες υδατικών σωμάτων του Ν. Αιγαίου που διαφοροποιούνται
λόγω χερσογενών επιδράσεων και περιγράφονται στη συνέχεια).Τα ύδατα της Μαύρης
Θάλασσας δεν επηρεάζουν πλέον τις θαλάσσιες μάζες και συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι
πρόκειται για τυπικό ολιγοτροφικό υδάτινο σώμα.

26

http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=1196
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α/α 26. Ανατολικές Ακτές Δωδεκανήσου: Υδατικό σώμα επηρεαζόμενο από το ρεύμα της
Μικράς Ασίας, που εισέρχεται στο Αιγαίο από την Λεβαντινή Θάλασσα. Περιοχή υπό την
επίδραση του στροβίλου (gyre) της Ρόδου.
α/α33. Έξω Σαρωνικός κόλπος: Τμήμα του ΥΣ του Ν. Αιγαίου που παρουσιάζει βραδύτερο
ρυθμό ανανέωσης και δέχεται ανθρωπογενείς επιδράσεις..
α/α36. Κόλπος Αδάμαντα (Μήλος): Τμήμα του ΥΣ του Ν. Αιγαίου που παρουσιάζει
μικρότερη ανανέωση και επηρεάζεται εντονότερα από την χέρσο. Ημίκλειστη περιοχή που
έχει μεγάλο βάθος.
α/α37. Καλδέρα Σαντορίνης: Τμήμα του ΥΣ του Ν. Αιγαίου που παρουσιάζει μικρότερη
ανανέωση και επηρεάζεται εντονότερα από την χέρσο. Ημίκλειστη περιοχή που έχει μεγάλο
βάθος.
6.1.4.2 Παράκτιο περιβάλλον
Όσον αφορά το παράκτιο περιβάλλον της ΠΝΑ, σημειώνεται ότι εντοπίζεται πλήθος ακτών
κολύμβησης, οι οποίες παρακολουθούνται ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά από
την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ. Αναλυτικότερα, σημειώνονται τα
ακόλουθα.
Σύμφωνα με την Έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων «Ποιότητα των Υδάτων
Κολύμβησης στην Ελλάδα – Έτος αναφοράς 2012» (Μάιος, 2013), η αξιολόγηση της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης έγινε με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των
μικροβιολογικών δεδομένων της κολυμβητικής περιόδου του 2012 και των τριών
προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2009 – 2011), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.
Συνολικά, σε όλη την χώρα παρακολουθήθηκαν 2.155 σημεία εκ των οποίων τα 6
βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και συγκεκριμένα σε λίμνες και τα υπόλοιπα 2.149 σε
παράκτια ύδατα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης :
•
•
•
•

2.009 σημεία (93,2%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ
των οποίων τα 2 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα 2.008 σε παράκτια.
114 σημεία (5,3%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων τα 3
βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα 110 σε παράκτια
26 σημεία (1,2%) χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας» εκ των οποίων το 1
βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα και τα 25 σε παράκτια και
6 σημεία (0,3%) ως «ανεπαρκούς ποιότητας» τα οποία βρίσκονται σε παράκτια
ύδατα.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα τα παρακολουθούμενα κολυμβητικά ύδατα που ανήκουν στην
κατηγορία των εσωτερικών υδάτων είναι πολύ λίγα εν συγκρίσει με το μεγάλο πλήθος των
παράκτιων υδάτων.
Στην ΠΝΑ και για την περίοδο 2009-2012, αξιολογήθηκαν συνολικά 284 ακτές, με
δειγματοληψίες που έλαβαν χώρα σε 376 σημεία ελέγχου αυτών.
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Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.4.1, δίνονται στοιχεία αναφορικά με την αξιολόγηση της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της ΠΝΑ, για την περίοδο 2009-2012,
σύμφωνα με το Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας (ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ).
Πίνακας 6.1.4.1:

Αξιολόγηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης της ΠΝΑ, για την
περίοδο 2009-2012 (πηγή: Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων
κολύμβησης της Ελλάδας, ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ).

α/α

Κωδικός Ταυτότητας

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GRBW149291018
GRBW149291015
GRBW149291013
GRBW149291012
GRBW149291017
GRBW149291016
GRBW149291019
GRBW149291014
GRBW149291020

10
11

GRBW149269022
GRBW149269021

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GRBW149268003
GRBW149268010
GRBW149268006
GRBW149268001
GRBW149268009
GRBW149268011
GRBW149268002
GRBW149268008
GRBW149268005
GRBW149268007
GRBW149268004

23
24
25
26
27
28
29
30

GRBW149275026
GRBW149275027
GRBW149275023
GRBW149275024
GRBW149275028
GRBW149275025
GRBW149275029
GRBW149275030

31
32
33

GRBW149270031
GRBW149270032
GRBW149270033

34
35
36
37

GRBW149271045
GRBW149271037
GRBW149271046
GRBW149271039
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Όνομα Ακτής
Δήμος Αμοργού
Άγιος Παντελεήμονας
Άγιος Παύλος
Όρμος Αιγιάλης
Ακτή Νεκροταφείο
Κάτω Ακρωτήρι
Μαλτέζη
Νέα Κινουριά
Ξυλοκερατιδίου
Πλάκες Φανάρι
Δήμος Ανάφης
Κλεισίδι
Ρούκουνας
Δήμος Άνδρου
Άγιος Πέτρος
Άνδρος
Αγία Μαρίνα
Δελαβόγια
Κόρθι
Μπατσί
Νειμπορειό
Παραπόρτι
Στιβάρι
Φελλός
Χρυσή Άμμος
Δήμος Αστυπάλαιας
Άγιος Κωνσταντίνος
Λειβάδι – Πλύστρες
Μαλτεζάνα
Μαρμάρι 2
Πέρα Γιαλός
Στενό
Σχοίνωντας
Τζανάκι – Στεφανίδα
Δήμος Θήρας
Καμάρι
Περίσσα
Ρίβα Θηρασιάς
Δήμος Ιητών
Όρμος Ίου
Αγία Θεοδότη
Κάλαμος
Κλήμα

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Ανεπαρκής
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Επαρκής
Επαρκής
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
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α/α

Κωδικός Ταυτότητας

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

GRBW149271035
GRBW149271042
GRBW149271040
GRBW149271036
GRBW149271044
GRBW149271047
GRBW149271034
GRBW149271038
GRBW149271043
GRBW149271041

48
49
50
51
52
53
54

GRBW149276068
GRBW149276072
GRBW149276070
GRBW149276067
GRBW149276071
GRBW149276066
GRBW149276069

55
56
57
58
59
60

GRBW149280073
GRBW149280074
GRBW149280077
GRBW149280075
GRBW149280078
GRBW149280076

61
62
63
64

GRBW149282062
GRBW149282063
GRBW149282064
GRBW149282065

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

GRBW149286400
GRBW149286394
GRBW149286392
GRBW149286399
GRBW149286398
GRBW149286397
GRBW149286393
GRBW149286395
GRBW149286391
GRBW149286396

75
76
77
78
79
80

GRBW149283084
GRBW149283079
GRBW149283081
GRBW149283080
GRBW149283082
GRBW149283083

81
82
83

GRBW149284091
GRBW149284086
GRBW149284095

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Όνομα Ακτής
Κουμπάρα
Μαγγανάρι 1
Μαγγανάρι 2
Μαγγανάρι Ανατολικά
Μυλοπότας
Πικρή Νερό
Πλάκες Φανάρι
Πλακωτός – Όμηρος
Τζαμαρία
Ψάθη
Δήμος Καλυμνίων
Αργινώντα
Εμπορειός
Θέρμα
Καντούνι
Μασούρι Μυρτιών
Μυρτιές
Πλατύς Γιαλός
Δήμος Καρπάθου
Άγιος Νικόλαος - Φοινίκι
Άμμος
Αμμωπή
Απέλλα
Μεγάλη Αμμωπή
Μικρή Αμμωπή
Δήμος Κέας
Ακτή Κούνδουρου
Γιαλισκάρι
Λιβάδι
Οτζιάς
Δήμος Κιμώλου
Αθηνιάς
Αλυκή
Γούπα
Δέκας
Καλαμίτσι
Κλήμα
Μαυροσπηλιά
Μπονάτσα
Πράσσα
Ψάθη
Δήμος Κύθνου
Άγιος Σώστης
Καβουροχέρι
Λιμάνι Λουτρών
Μεγάλη Ποτάμια
Σαράντης
Σχοινάρι Λουτρών
Δήμος Κω
Άγιος Φωκάς
Άκρο Χελώνας
Ακταίον

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
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α/α

Κωδικός Ταυτότητας

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

GRBW149284094
GRBW149284090
GRBW149284092
GRBW149284097
GRBW149284088
GRBW149284093
GRBW149284089
GRBW149284096
GRBW149284087
GRBW149284085

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Όνομα Ακτής

Αναβόλια
Βουνό
Γουρνιάτης
Καρδάμαινα
Κρητικά
Μαρμάρι – Τιγκάκι
Παράδεισος Κεφάλου
Πευκοκεφαλή
Σκέθριο Κεφάλου
Τρούλλος
Δήμος Λέρου
GRBW149278098
Αγία Μαρίνα
GRBW149278103
Αλίντα
GRBW149278105
Βρωμόλιθος
GRBW149278100
Γούρνα – Δρυμώνας
GRBW149278104
Κουλούκι
GRBW149278101
Κριθώνιο
GRBW149278106
Ξηρόκαμπος
GRBW149278099
Παντέλι
GRBW149278102
Πλεφούτι
Δήμος Μεγίστης
GRBW149295159
Άγιος Στέφανος
GRBW149295157
Λιμάνι
GRBW149295160
Μανδράκι
GRBW149295158
Νήσος Ρω
GRBW149295161
Πλάκες
Δήμος Μήλου
GRBW149287154
Αγία Κυριακή
GRBW149287153
Λαγκάδα
GRBW149287149
Παλαιοχώρι
GRBW149287151
Παπικίνου
GRBW149287152
Πλαθένια
GRBW149287150
Πολλώνια
GRBW149287155
Προβατάς
GRBW149287156
Χιβαδολίμνη
Δήμος Μυκόνου
GRBW149290171
Άγιος Στέφανος
GRBW149290166
Αγράρι
GRBW149290170
Ελιά
GRBW149290165
Καλαμοπόδι
GRBW149290172
Καλαφάτη
GRBW149290162
Καλό Λιβάδι
GRBW149290167
Ορνός
GRBW149290169
Παράγκα
GRBW149290163
Πλατύς Γιαλός
GRBW149290168
Πλιντρί
GRBW149290164
Ψαρού
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
GRBW149292173
Άγιος Γεώργιος
GRBW149292186
Άγιος Γεώργιος
GRBW149292181
Άγιος Προκόπιος
GRBW149292176
Άμμος

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Καλή
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Επαρκής
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
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α/α

Κωδικός Ταυτότητας

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

GRBW149292183
GRBW149292182
GRBW149292175
GRBW149292185
GRBW149292178
GRBW149292180
GRBW149292174
GRBW149292187
GRBW149292177
GRBW149292184
GRBW149292179

142
143
144
145
146
147
148

GRBW149285188
GRBW149285192
GRBW149285191
GRBW149285190
GRBW149285193
GRBW149285189
GRBW149285194

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

GRBW149294205
GRBW149294209
GRBW149294210
GRBW149294197
GRBW149294199
GRBW149294207
GRBW149294201
GRBW149294202
GRBW149294206
GRBW149294200
GRBW149294195
GRBW149294196
GRBW149294203
GRBW149294208
GRBW149294198
GRBW149294204

165
166
167
168
169
170
171
172
173

GRBW149279211
GRBW149279217
GRBW149279218
GRBW149279215
GRBW149279216
GRBW149279212
GRBW149279219
GRBW149279213
GRBW149279214

174
175
176
177
178

GRBW149296265
GRBW149296259
GRBW149296253
GRBW149296258
GRBW149296245

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Όνομα Ακτής
Αγία Άννα
Απόλλων
Βίντζι
Κέδρος
Λουτρό
Μικρή Βίγλα
Πλατιά Πούντα
Πόρι
Σταυρός
Τσιγούρη
Φανό
Δήμος Νίσυρου
Άσπρη Άμμος
Βρετό
Λιές
Μιραμάρε
Πάλοι
Παχιά Άμμος
Χοχλάκι
Δήμος Πάρου
Δρυός
Κολυμπήθρες
Κριός
Λιβάδια
Λογαράς
Λωλαντώνης
Μάρπησσα
Μεσάδα
Μπουτάρι
Πίσω Λιβάδι
Παράσπορος
Παροικιά
Πούντα
Πούντα Μάρπησσας
Πυργάκι
Τσερδάκια
Δήμος Πάτμου
Αγριολίβαδο
Βάγια
Γροίκος
Κάμπος
Λιβάδι
Μελόι
Μικρή Ψιλή Άμμος
Πέτρα
Σκάλα
Δήμος Ρόδου
Άντονι Κουίν
Αγία Αγάθη
Αμμούδες
Αρχαία Κάμειρος
Αφάντου

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
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α/α

Κωδικός Ταυτότητας

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

GRBW149296229
GRBW149296232
GRBW149296223
GRBW149296249
GRBW149296233
GRBW149296256
GRBW149296227
GRBW149296251
GRBW149296267
GRBW149296243
GRBW149296231
GRBW149296255
GRBW149296226
GRBW149296263
GRBW149296238
GRBW149296234
GRBW149296221
GRBW149296241
GRBW149296257
GRBW149296242
GRBW149296264
GRBW149296230
GRBW149296224
GRBW149296252
GRBW149296266
GRBW149296240
GRBW149296239
GRBW149296260
GRBW149296220
GRBW149296244
GRBW149296237
GRBW149296222
GRBW149296246
GRBW149296247
GRBW149296236
GRBW149296262
GRBW149296254
GRBW149296228
GRBW149296250
GRBW149296248
GRBW149296261
GRBW149296225
GRBW149296235

222
223
224
225
226
227
228
229

GRBW149288306
GRBW149288302
GRBW149288305
GRBW149288298
GRBW149288299
GRBW149288304
GRBW149288300
GRBW149288307

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Όνομα Ακτής
Αφάντου – Κολύμπια
Βάγιες
Βίγλα
Βλήχα
Γαλούνι – Κοκκινόγια
Γεννάδι
Γλύστρα
Ενυδρείου
Ζέφυρος
Θεολόγος
Ιξιά 1
Ιξιά 2
Καθαρά Φαληρακίου
Καλλιθέα
Καρακόνερο
Κατσούνι – Λοθιάρικα
Κιοτάρι
Κολύμπια
Κρεμαστή
Κρεμαστή – Τριάντα
Κρητικά
Κόκκινα – Γούρνες
Λάρδος
Λάρδος 3
Λαδικό
Λαχανιά
Μαντώματα
Μαύρος Κάβος – Αγκάλι
Μεγάλος Γιαλός
Μικρός Γιαλός
Πεύκοι
Πλημμύρι
Πρασονήσι
Ρένη
Ρένη Καλάθου – Θολάρι
Ρένη – Καβουράκια
Σορώνη
Στεγνά
Τραουνού
Τσαμπίκα
Φαληράκι
Φαληράκι 2
Χαράκι
Δήμος Σερίφου
Άγιος Σώστης
Αβέσαλος
Γάνεμα
Καράβι
Κουταλάς
Λιβάδι
Λιβαδάκια
Μέγα Λιβάδι

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Καλή
Επαρκής
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Καλή
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
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α/α

Κωδικός Ταυτότητας

230
231
232

GRBW149288301
GRBW149288303
GRBW149288308

233

GRBW149272294

234
235
236

GRBW149289297
GRBW149289296
GRBW149289295

237
238
239
240
241
242
243
244
245

GRBW149297316
GRBW149297312
GRBW149297314
GRBW149297311
GRBW149297310
GRBW149297313
GRBW149297315
GRBW149297317
GRBW149297309

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

GRBW149300319
GRBW149300321
GRBW149300320
GRBW149300324
GRBW149300325
GRBW149300329
GRBW149300318
GRBW149300323
GRBW149300326
GRBW149300327
GRBW149300322
GRBW149300328

258
259
260
261
262

GRBW149298331
GRBW149298332
GRBW149298333
GRBW149298330
GRBW149298334

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

GRBW149301387
GRBW149301385
GRBW149301376
GRBW149301377
GRBW149301384
GRBW149301380
GRBW149301381
GRBW149301373
GRBW149301382
GRBW149301375
GRBW149301390
GRBW149301374
GRBW149301372

Όνομα Ακτής
Πλατύς Γιαλός
Συκαμιά
Ψιλή Άμμος
Δήμος Σίκινου
Αλοπρόνοια
Δήμος Σίφνου
Καμάρες
Πλατύς Γιαλός
Χρυσοπηγή
Δήμος Σύμης
Άγιος Γεώργιος
Αγία Μαρίνα
Ακτή Ν.Ο.Σ.
Βόρεια Ακτή Πέδι
Λιμάνι Νημπορειού
Μαραθούντα
Νανού
Νότια Ακτή Πέδι
Πέδι - Άγιος Νικόλαος
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Αγκαθωπές
Αζόλιμνος
Αστέρια
Βάρη
Βάρη – Αχλάδι
Γαλισσάς
Δελφίνι
Ερμούπολη
Κίνι
Κόμητο
Μέγας Γιαλός
Ψαχνό
Δήμος Τήλου
Έριστος
Λέθρα
Λιβάδια
Πλάκα
Σκάφη
Δήμος Τήνου
Άγιος Γιάννης
Άγιος Δημήτριος
Άγιος Μάρκος
Άγιος Πέτρος
Άγιος Ρωμανός
Άγιος Σώστης
Άγιος Φωκάς
Άσπρος Γιαλός
Όρμος Γιαννάκη
Όρμος Ιστερνιών
Αγία Θάλασσα
Αποθήκες
Καβαλουρκό

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Καλή
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Καλή
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
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α/α

Κωδικός Ταυτότητας

276
277
278
279
280
281
282

GRBW149301389
GRBW149301386
GRBW149301388
GRBW149301379
GRBW149301378
GRBW149301371
GRBW149301383

283
284

GRBW149273336
GRBW149273335

Όνομα Ακτής
Καλάμια
Καλύβια
Κιόνια
Μεγάλη Κολυμπήθρα
Μικρή Κολυμπήθρα
Σάντα Μαργαρίτα
Σταυρός
Δήμος Φολεγάνδρου
Αγκάλη
Καραβοστάσι

Κατάταξη Ποιότητας
2009-2012
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική
Εξαιρετική

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα, από το σύνολο των 284 ακτών
κολύμβησης της ΠΝΑ στις οποίες ελέγχθηκε η ποιότητα των υδάτων τους για την περίοδο
2009-2012, σύμφωνα με το Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας
(ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ), σημειώνονται τα εξής:
σε 274 ακτές η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Εξαιρετική»,
σε 5 ακτές η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Καλή»,
σε 4 ακτές η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Επαρκής»,
σε 1 ακτή η ποιότητα των υδάτων τους κατατάσσεται ως «Ανεπαρκής».
Σημειώνεται ότι στην ΠΝΑ, εντοπίζεται το ένα (1) από τα έξι (6) συνολικά σημεία των
παράκτιων υδάτων της χώρας τα οποία κατετάγησαν στην κατηγορία «ανεπαρκούς
ποιότητας» και το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Άνδρου (βλ. α/α 13 ανωτέρω Πίνακα).
Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας των ακτών,
προέκυψαν κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των δειγματοληψιών / αναλύσεων των ετών
2009-2012, όπως επιβάλλεται από την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Η υποβάθμιση της ποιότητας των
σημείων αυτών οφείλεται κυρίως στην ποιότητα υδάτων των προγενέστερων τριών ετών,
ενώ η ποιότητα των υδάτων για το έτος 2012 εμφανίστηκε βελτιωμένη.
Για τα σημεία αυτά, κατά την κολυμβητική περίοδο του 2013 πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και τη απαγόρευσης της
κολύμβησης ή της σύστασης αποφυγής της κολύμβησης, προκειμένου να προστατευθεί η
υγεία των λουομένων.
Στο ακόλουθο Σχήμα 6.1.4.1, δίνονται τα % ποσοστά, όσον αφορά την ποιοτική κατάταξη
των υδάτων των ακτών κολύμβησης της ΠΝΑ, για την περίοδο 2009-2012, σύμφωνα με το
Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας (ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ).
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Σχήμα 6.1.4.1: Ποσοστά %, αξιολόγησης ποιότητας ακτών κολύμβησης ΠΝΑ, για την
περίοδο 2009-2012
2009 2012 (πηγή: Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της
Ελλάδας, ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ).
ΕΓ
Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες
Γαλάζιες Σημαίες»
Σημαίες (Blue Flags) αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς
οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται
από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
(ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας
της Φύσης συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων
δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ΕΓΥ για τη
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό
ε
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».
Το 2014 βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία συνολικά 408 ελληνικές ακτές και 10 μαρίνες, ενώ
το 2013 είχαν βραβευθεί 393 ελληνικές ακτές και 9 μαρίνες. Το 2012 είχαν κερδίσει το
βραβείο 394 ελληνικές ακτές και 9 μαρίνες, ενώ
ε το 2011 387 ακτές και 9 μαρίνες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», το έτος 2014,
201 στην
ΠΝΑ, βραβεύτηκαν συνολικά 49
4 ακτές και 2 μαρίνες. Αναλυτικότερα, οι βραβευμένες με
γαλάζια σημαία ακτές της ΠΝΑ, δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.4.2.
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Πίνακας 6.1.4.2:

Ακτές της ΠΝΑ, βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία»

Δήμος

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κω

Δήμος Θήρας

Δήμος Ιητών
Δήμος Μήλου
Δήμος Σίφνου

Δήμος Πάρου

Δήμος Νάξου
Δήμος Μυκόνου
Δήμος Άνδρου
Δήμος Κέας

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Ονομασία ακτής
Κιοτάρι 1
Λάρδος 1
Λάρδος 3
Αφάντου 2
Κολύμπια
Κολύμπια Α - Λιμανάκι
Αμμούδες/Φαληράκι
Καβουράκια
Καλλιθέα
Μαντώματα
Φαληράκι/Καστράκι
Φαληράκι/Τραουνού
Φαληράκι A
Φαληράκι 1
Φαληράκι 2
Φαληράκι 3
Φαληράκι 4
Φαληράκι 5
Ρένη 1
Τριάντα Β
Βαγιές / Λαδικό
Φαληράκι / Καθαρά
Ανατολικά Ενυδρείου
Γαλούνι / Κοκκινόγια
Γουρνιάτης
Τρούλος
Άκρο Χελώνας
Πευκοκεφαλή/Άγιος Φωκάς
Λάμπη
Περίσσα
Καμάρι 1
Καμάρι 2
Όρμος
Μυλοπόταμος
Μαγγανάρι
Προβατάς
Καμάρες
Πλατύς Γιαλός
Λογαράς
Τσερδάκια
Πούντα
Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή
Λιβάδια
Αγία Άννα
Άγιος Προκόπιος
Άγιος Γεώργιος
Καλαφάτης
Δελαβόγια
Κούνδουρος
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Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» δεν είναι το μοναδικό
εργαλείο πιστοποίησης ποιότητας και καταλληλότητας ακτών κολύμβησης. Αυτό σημαίνει
ότι υπάρχει μεγάλη πληθώρα από παραλίες και ακτές στην ΠΝΑ, οι οποίες, παρότι είναι
εξαιρετικής ποιότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, δεν έχει
υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιο φορέα για την ένταξή τους.
Ενδεικτικό στοιχείο που ενισχύει την παραπάνω αιτίαση είναι η πρωτοβουλία του Δήμου
Ερμούπολης – Σύρου για παρακολούθηση επιλεγμένων ακτών με ίδια μέσα. Συγκεκριμένα
από το 2011 ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης υλοποιεί εκτενές πρόγραμμα δειγματοληψιών
για την εκτίμηση της ποιότητας του θαλασσινού νερού σε 15 παραλίες του νησιού. Ο
στόχος του προγράμματος, που είναι σε εξέλιξη, είναι διπλός:
•

Αφενός, με την εξέταση και καταγραφή της ποιότητας του θαλασσινού νερού σε 15
ακτές, ο Δήμος σταδιακά θα αποκτήσει ένα πλήρες και οργανωμένο αρχείο που θα
τον βοηθήσει στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων που
ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον. Τυχόν επιβάρυνση των αποτελεσμάτων σε
κάποια ακτή θα υποδεικνύει την εμφάνιση κάποιας νέας και ρυπογόνου
δραστηριότητας.

•

Αφετέρου, θα εμπεδωθεί στους μόνιμους κατοίκους και στους επισκέπτες του
νησιού η πεποίθηση ότι οι θάλασσες είναι καθαρές και ότι ο Δήμος διαθέτει τα
εργαλεία για την παρακολούθησή τους.

Αναλυτικά, οι παραλίες στις οποίες γίνονται οι δειγματοληψίες είναι τα Αστέρια (στην
Ερμούπολη), το Κίνι, ο Λωτός, ο Γαλησσάς, η Βάρη, το Ψαχνό, ο Μέγας Γιαλός (δύο
διαφορετικές παραλίες), το Αχλάδι, η Φάμπρικα, η Αμπέλα, οι Αγκαθωπές, η Αζόλιμνος, το
Δελφίνι και το Κόμητο. Ελέγχονται, σε κάθε δείγμα, τρεις διαφορετικές παράμετροι
μικροβιακής ποιότητας, ο αριθμός εντερόκκοκων, coliforms και escherichia coli. Οι
αναλύσεις γίνονται σε πιστοποιημένο εργαστήριο.
Δειγματοληψίες πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο σύνολο των
αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία μέτρηση που να υπερβαίνει το όριο
ασφάλειας, τα δε αποτελέσματα κυμαίνονται από την πλήρη απουσία μικροβιακού
φορτίου (<1) έως ίχνη.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά το σύνολο των ανωτέρω παραλιών πληρούν τις
προϋποθέσεις όσον αφορά στην ποιότητα του θαλασσινού νερού για ένταξη στο
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».

6.1.5 Εδαφικοί πόροι
6.1.5.1 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη
Στο Μέσο-Μειόκαινο, πριν από 15 εκατ. χρόνια περίπου, ολόκληρος σχεδόν ο Ελλαδικός
χώρος, προφανώς και το Αιγαίο, χερσεύει και αποτελεί με την Μικρά Ασία, που επίσης
χερσεύει, έναν ενιαίο ηπειρωτικό χώρο. Η θάλασσα αποσύρεται περιφερειακά και
εξαπλώνεται από το Ιόνιο έως τα νότια της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Αυτό είχε σαν

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

354

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

αποτέλεσμα να έχουμε σε διάφορες περιοχές απόθεση λιμναίων και χερσαίων ιζημάτων
ενώ απόθεση θαλάσσιων ιζημάτων όπου υπήρχε θάλασσα.
Στο Ανώτερο Μειόκαινο, πριν από 10 εκατ. Χρόνια, η θάλασσα εισβάλλει από τα νότια σε
ολόκληρο σχεδόν το χώρο του σημερινού Αιγαίου πελάγους. Χέρσος παρέμεινε η περιοχή
των Κυκλάδων που αποτελούσε συνέχεια της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς επίσης και
περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου όπως τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος κ.α. και αποτελούσαν
συνέχεια της ξηράς με την Μικρά Ασία.
Οι παλαιογεωγραφικές συνθήκες όμως αλλάζουν πολύ γρήγορα και σε μεγάλη έκταση και
έτσι κατά το Ανώτερο Μειόκαινο (Μεσσήνιο) πριν από 8 εκατομ. χρόνια, η Μεσόγειος
περιορίζεται σε επιμέρους λεκάνες. Αυτό οφείλεται στην απομόνωση της Μεσογείου από
τους γειτονικούς ωκεανούς με το κλείσιμο των σημείων επικοινωνίας με αυτούς. Η
ποσότητα του νερού που εξατμίζεται είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα των νερών που
εισρέει στη Μεσόγειο από τους ποταμούς. Έτσι, δημιουργείται η κρίση αλμυρότητας σε
ολόκληρο τη Μεσόγειο και στο Αιγαίο φυσικά. Σε πολλές περιοχές στο Αιγαίο έχουμε
απόθεση εβαποριτών όπως στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου, στις Βόρειες Σποράδες, στη
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κυκλάδων και Χίου, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης και στο
Ιόνιο πέλαγος.
Κατά το τέλος του Μειόκαινου-Κατώτερο Πλειόκαινο, πριν από 6 εκατ. χρόνια ο Αιγαιακός
χώρος χερσεύει λόγω συμπιεστικών τάσεων και αποτελεί μια ενιαία χέρσο με την
Ηπειρωτική Ελλάδα και την Μικρά Ασία Η θάλασσα κατά την περίοδο αυτή έχει αποσυρθεί
νοτιότερα και εκτείνεται από το Ιόνιο, και την περιοχή της Κρήτης μέχρι Δωδεκάνησα. Στο
βόρειο Αιγαίο αρχίζει να εισβάλλει η Παρατηθύς.
Κατά το Ανωτ. Πλειόκαινο, πριν από 3,5 εκατ. χρόνια η τεκτονική δράση εκφράζεται με
εφελκυσμό, έτσι δημιουργούνται νέα ρήγματα ή επαναδραστηριοποιούνται παλαιά με
αποτέλεσμα να ακολουθήσει εκτεταμένη επίκλυση της θάλασσας.
Στο τέλος του Πλειόκαινου, αρχές του Πλειστόκαινου πριν από 1,8 εκατ. χρόνια, η θάλασσα
αποσύρεται προς τα νότια και σχηματίζονται λίμνες στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο. Η
τεκτονική στη περίοδο αυτή είναι συμπιεστική όχι όμως για μακρό χρονικό διάστημα.
Κατά την διάρκεια του Μέσου Πλειστόκαινου και μέχρι σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 700
000 χρόνια ο εσωτερικός Ελλαδικός χώρος επηρεάζεται από μια νέα εφελκυστική φάση με
αποτέλεσμα την ανάδραση παλαιών ρηγμάτων και τη δημιουργία νέων, όπως στην Κω,
Ρόδο, Κρήτη, κ.α. Αυτό συνεπάγεται επίκλυση της θάλασσας η οποία παίρνει σχεδόν την
σημερινή
της μορφή.
Πιο συγκεκριμένα, πριν από 21.500 χρόνια η στάθμη της θάλασσας ήταν 120 μέτρα κάτω
από την σημερινή στάθμη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ευρεία επικοινωνία
μεταξύ των νησιών και της Ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και της Μικρά Ασίας. Στην περιοχή
των Κυκλάδων σχηματίζεται μια εκτεταμένη ξηρά.
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Πριν από 11 500 χρόνια η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε και έφθασε στα -60 μέτρα από τη
σημερινή στάθμη, με συνέπεια τη διακοπή επικοινωνίας πολλών περιοχών.
Τέλος πριν από 8 000 χρόνια η στάθμη της θάλασσας φθάνει σχεδόν στο σημερινό επίπεδο.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατακλυστούν πολλές χαμηλές χερσαίες περιοχές από
θάλασσα και να διακοπούν οι επικοινωνίες μεταξύ των νησιών.
6.1.5.2 Γεωλογική δομή
Ως προς τη γεωλογία το Αιγαίο εμφανίζει μία πολυπλοκότητα τόσο ως προς την ποικιλία
των πετρωμάτων όσο και ως προς την ηλικία τους. Ταξινομώντας τους σχηματισμούς που
απαντώνται στο χώρο αυτό διακρίνουμε την ενότητα των νότιων Κυκλάδων που
περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα νησιά Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο, Σίκινο, Ίο, Φολέγανδρο,
Ηράκλεια. Εδώ επικρατούν νηριτικά μάρμαρα σε μεγάλο πάχος με σμύριδα. Υπάρχουν και
κάποια πελαγικά μάρμαρα με silex, καθώς και κλαστικοί σχηματισμοί που αποτελούν τα
παλαιότερα πετρώματα της περιοχής. Δηλαδή η κολόνα έχει μία μεγάλη μάζα από τριαδικά
ως ανωκρητιδικά (230-65 εκατ. ετών) μάρμαρα (με βωξίτες), στη βάση έχει
μαρμαρυγιακούς και αμφιβολιτικούς σχιστόλιθους με μικρές ενδιαστρώσεις από μάρμαρα
και στην οροφή κάποιο μεταφλύσχη.
Στις βόρειες Κυκλάδες εμφανίζονται μεταμορφωμένα πετρώματα υψηλής πίεσης και
χαμηλής θερμοκρασίας στα νησιά Σύρο, Τήνο, Άνδρο, Γυάρο, Ν. Εύβοια και λιγότερο σε
Κέα, Κύθνο, Σέριφο, όπου η μεταμόρφωση αυτή έχει σβηστεί από τη νεότερη
μεταμόρφωση πρασινοσχιστολιθικού τύπου που συνοδεύεται από γρανίτες. Η ενότητα
αυτή εμφανίζεται στο χώρο του Αιγαίου εκτός από τις βόρειες Κυκλάδες και στη Σάμο.
Επίσης στις Κυκλάδες εμφανίζονται σποραδικά μη μεταμορφωμένα αλπικά πετρώματα.
Στην περιοχή των Δωδεκανήσων η γεωλογική δομή αλλάζει σημαντικά, καθώς, σε αντίθεση
με τις Κυκλάδες, εμφανίζονται σχηματισμοί των ζωνών των εξωτερικών ελληνίδων και
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παπανικολάου , των ζωνών Τρίπολης και Ιονίου και σε
μικρότερη έκταση των ζωνών Μάνης και Πίνδου. Επίσης επισημαίνεται η μεταλπική
ηφαιστειότητα της Νισύρου – Κω και της Πάτμου. Στις ιζηματογενείς σειρές κυριαρχούν οι
παχιές ανθρακικές τράπεζες που διακόπτονται στην περίπτωση της ζώνης Ιονίου και Μάνης
από τις ιουρασικές εμφανίσεις κονδυλωδών ασβεστολίθων και αργιλικών σχιστολίθων, που
σηματοδοτούν τη μεταβολή της παλαιογεωγραφίας και τη μετάβαση από τη νηρητική στην
πελαγική ιζηματογένεση στις δύο προαναφερθείσες ζώνες. Επίσης χαρακτηριστική είναι η
εμφάνιση των φλυσχικών σχηματισμών στην κορυφή των στρωματογραφικών κολώνων των
ζωνών.
6.1.5.3 Τεκτονική
Η γεωδυναμική συμπεριφορά του Αιγαιακού χώρου κατά το Νεογενές -Τεταρτογενές δεν
ήταν μόνο αποτέλεσμα της καταβύθισης της Αφρικανικής πλάκας στα νότια της Κρήτης και
δυτικά της Πελοποννήσου κάτω από την Αιγαιακή μικροπλάκα, αλλά ήταν ακόμη
αποτέλεσμα και άλλων πλευρικών τάσεων. Αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών ήταν ο
Ελλαδικός χώρος να υποστεί διάφορες τεκτονικές φάσεις συμπίεσης και εφελκυσμού με
άμεση συνέπεια τη πολλαπλή εισβολή της θάλασσας και την απόθεση θαλάσσιων
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ιζημάτων, ενώ παράλληλα είχαμε κατά θέσεις απόθεση λιμναίων και χερσαίων ιζημάτων. Η
τεκτονική δραστηριότητα επομένως στη περιοχή του Αιγαίου ήταν πολύπλοκη,
πολυσύνθετη με γρήγορες εναλλαγές φάσεων συμπίεσης και εφελκυσμού και έπαιξε τον
πιο σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Αιγαιακού χώρου όπως αυτός εμφανίζεται
σήμερα.
6.1.5.4 Ηφαιστειότητα
Η κατείσδυση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από τη μικροπλάκα του Αιγαίου γίνεται με
κλίση 40 μοιρών από το κυρτό προς το κοίλο μέρος του Ελληνικού τόξου. Αποτέλεσμα της
κατείσδυσης αυτής είναι η δημιουργία πολλών ηφαιστείων ασβεσταλκαλικής σύστασης,
όπου στο σύνολο τους αποτελούν το ηφαιστειακό τόξο του Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για
τα ηφαίστεια που βρίσκονται στη Νίσυρο, Γυαλί, Κω, Πάτμο, Σαντορίνη, Μήλο, Αντίπαρο,
Μέθανα, Ψαθούρα καθώς και στη Μικρά Ασία. Εκτός από αυτή την πλειοτεταρτογενή
ηφαιστειότητα, βορειότερα απαντώνται επίσης πολλά ασβεσταλκαλικής σύστασης
ηφαιστειακά πετρώματα τα οποία από πλευράς ηλικίας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες.
Μία του Ανωτ. Μειοκαίνου 13 – 7 εκατομ. χρόνια, μία του Κατ. Μειοκαίνου 23 - 14 εκατομ.
χρόνια και μια του Ηωκαίνου - Ολιγοκαίνου , 53 - 26 εκατομ. χρόνια. Η νεότερη απαντάται
στο Κεντρικό Αιγαίο, η δεύτερη στο Κεντρικό - Βόρειο Αιγαίο και η Τρίτη σε περιοχές της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Κατά μήκος όλου του ηφαιστειακού τόξου παρατηρούνται εντυπωσιακές εμφανίσεις
ηφαιστειακών πετρωμάτων. Τα περισσότερα ηφαιστειακά κέντρα βέβαια δεν
παρουσιάζουν δραστηριότητα σήμερα. Αυτά που παραμένουν ενεργά και αποτελούν το
επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι τα ηφαίστεια της Σαντορίνης, του
Κολούμπο, του Γυαλιού και της Νισύρου.

Εικόνα 6.1.5-1: Η καλδέρα της Νισύρου
6.1.5.5 Γεωλογικά μνημεία
Ως γεώτοποι ορίζονται οι αυτοτελείς γεωλογικές θέσεις όπου η ιστορία της γης, η εξέλιξη
της ζωής και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος τεκμηριώνονται με τον πιο χαρακτηριστικό
και επεξηγηματικό τρόπο. Πρόκειται για διακριτές γεωμορφές μεγάλης γεωλογικής,
γεωμορφολογικής, οικολογικής, αισθητικής ή/και ιστορικής σημασίας. Η γεωλογική
κληρονομιά ορίζεται ως το σύνολο των γεωλογικών θέσεων (γεωτόπων και γεωλογικών
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φυσικών μνημείων) που αξίζει να διατηρηθεί για επιστημονικούς, διδακτικούς, ιστορικούς,
πολιτισμικούς και αισθητικούς λόγους.
Μέχρι το τέλος του προηγούμενου αιώνα, η ελληνική νομοθεσία που αφορά και
μνημονεύει τα φυσικά μνημεία αναφέρεται κυρίως σε δάση, Εθνικούς Δρυμούς και εν γένει
σε "τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους". Η προστασία ορισμένων γεωτόπων στηρίχτηκε έως
το 1986 στη δασική και αρχαιολογική νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Ν.5351/1932 "περί
αρχαιοτήτων" (ΦΕΚ 93/1932) και ο Ν.1469/1950 "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας
οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830" (ΦΕΚ 169/1950) έδωσαν τη
δυνατότητα στην κήρυξη κάποιων περιοχών ως "τοπία φυσικού κάλλους". Ο Ν.856/1937
"περί Εθνικών Δρυμών" αποτελεί το πρώτο νομοθέτημα που προβλέπει την προστασία και
τη διατήρηση των γεωμορφολογικών σχηματισμών. Εν συνέχεια με τα Ν.Δ.86/1969
"Δασικός Κώδιξ" (ΦΕΚ 7/1969), Ν.Δ.996/1971 "περί αντικατάστασης και συμπλήρωσης
τινών διατάξεων του Ν.Δ. 86/1969 και κωδικοποιήσεως των υπ' αριθ. 871/1971 και
919/1971 Ν.Δ. " (ΦΕΚ 192/1971) και το Ν.998/1979 "περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/1979) αναγνωρίστηκε η προστασία τριών
κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών, μεταξύ των οποίων και τα διατηρητέα μνημεία
της φύσης. Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975 στοιχειοθετούν για
πρώτη φορά το "δικαίωμα στο περιβάλλον", η προστασία του οποίου αποτελεί υποχρέωση
του κράτους.
Το 1981 επικυρώνεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το Ν.1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981) η
Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO η οποία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια
σε διεθνές επίπεδο για την αναγνώριση και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς
(UNESCO,
1972).
Ιδιαίτερη
αναφορά
πρέπει
να
γίνει
και
στην
ΥΠ.Π.Ε./ΑΡΧ/ΑΙ/Φ45/18378/650/1983 Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας τα σπήλαια
εντάσσονται στην κατηγορία των μνημείων και υπάγονται στον Ν.5351/1932 "περί
αρχαιοτήτων" (ΦΕΚ 93/1932).
Τομή στα θέματα προστασίας της φυσικής κληρονομιάς αποτελεί ο Ν.1650/1986 "για την
προστασία του Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/1986) σύμφωνα με τον οποίο ενοποιούνται οι
προστατευόμενες περιοχές σε 5 κατηγορίες, γίνεται αναφορά για περιοχές
γεωμορφολογικής σημασίας ενώ θεσμοθετείται η ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την
ορθή προστασία των προστατευόμενων περιοχών.
Από το 2000 και μετά παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση στην αντίληψη περί γεωλογικής
κληρονομιάς σε θεσμικό επίπεδο. Με την Υπουργική Απόφαση αρ. οικ. 37691 "Έγκριση
προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται
στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ" (ΦΕΚ 1902/Β/07) γίνεται για πρώτη φορά
αναφορά σε "περιοχές ιδιαίτερου γεωεπιστημονικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι)". Η
αναγνώριση και ο εντοπισμός των εν λόγω περιοχών καθώς και η πρόταση μέτρων
προστασίας και ανάδειξης τους είναι υποχρέωση του γεωλόγου μελετητή κατά την σύνταξη
της τεχνικογεωλογικής έκθεσης.
Με το Ν.3937/2011 "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 60/Α/2011)
οι γεώτοποι ορίζονται ως "οι γεωλογικές − γεωμορφολογικές δομές που συνιστούν
φυσικούς σχηματισμούς και αντιπροσωπεύουν σημαντικές στιγμές της γεωλογικής
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ιστορίας της γης, είναι σημαντικοί μάρτυρες της μακράς εξέλιξής της ή δείχνουν
σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην
επιφάνεια της Γης".
Οι γεώτοποι πλέον εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών είτε ως
προστατευόμενα τοπία είτε ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί:
•

•

Ως προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) χαρακτηρίζονται
περιοχές μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας και
εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην
προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών
χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόμενα τοπία μπορεί να δίνονται με βάση τα
κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως αισθητικό δάσος,
γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό. Ως προστατευόμενα
στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του τοπίου που
έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισμική αξία ή συμβάλλουν στην
προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών
χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες,
μονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές και αναβαθμίδες, κρήνες.
Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations)
χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της,
που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, ή
αισθητική αξία ή συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην
προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων και θάμνων, θαλάσσια,
προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες,
καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση,
δέντρα ή τμήματά τους, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς,
γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού
ενδιαφέροντος. Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί που έχουν μνημειακό
χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα μνημεία της φύσης
(Protected natural monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να
επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών
σχηματισμών, όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των επί μέρους στοιχείων
τους, απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις προστασίας της
απόφασης χαρακτηρισμού.

Η πρώτη προσπάθεια ενασχόλησης της επιστημονικής κοινότητας με τους γεωτόπους έλαβε
χώρα το 1982 από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για
λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Το 1995, η Διεύθυνση Γεωλογίας και
Χαρτογραφήσεων του ΙΓΜΕ ανέλαβε εκ νέου πρωτοβουλία για την και προβολή της
γεωλογικής κληρονομιάς στο ευρύ κοινό. Απώτεροι στόχοι του όλου εγχειρήματος ήταν η
καταγραφή των ελληνικών γεωτόπων, η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας και η ενσωμάτωση της
έννοιας της γεωδιατήρησης στην εκπαίδευση. Το Μάιο του 2006 το ΙΓΜΕ αναλαμβάνει την
υλοποίηση του έργου "Ανάδειξη γεωτόπων - γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο
ανάπτυξη". Το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και
Σπηλαιολογίας αποτελεί έναν ακόμη κρατικό φορέα που συμμετέχει ενεργά τα τελευταία
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χρόνια στην ανάδειξη και μελέτη πλήθους γεωτόπων που συνάδουν με το επιστημονικό του
ενδιαφέρον.
Το 2002 το Υπουργείο Αιγαίου εξέδωσε τον Άτλαντα Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου
που αποτελεί μια πρώτη απόπειρα ανάδειξης των γεωτόπων του χώρου του Αιγαίου. Η ΠΝΑ
διαθέτει υψηλό δυναμικό σε γεώτοπους και γεωποικιλότητα. Τα γεωλογικά μνημεία της
ΠΝΑ, σύμφωνα με τον Άτλαντα αυτό, παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες27:
Πίνακας 6.1.5-1:

Κατάλογος γεωλογικών μνημείων Νομού Δωδεκανήσου

Νησί
ΠΑΤΜΟΣ

Είδος μνημείου
Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη
Σπήλαιο Κεφάλας ή Τρύπα Κεφάλας, Σπήλαιο Παρθένων ή «Άντρο των
Νυµφών», Σπήλαιο Σκαλιών ή ∆ασκαλιό, Σπήλαιο Κολονόστηλο,
Απολιθωµένα θηλαστικά Βαθιού,Τεκτονικό κέρας Τελένδου
Τα αρχαιότερα πετρώματα του ελληνικού χώρου, Απολιθωµατοφόρες
θέσεις
Κυανούν Σπήλαιο
Καλδέρα Νισύρου: Μαξιλαροειδείς λάβες Σπηλιανής, Στρώµατα
ηφαιστειακής τέφρας Κυράς - Λάβες Εµποριού, Μετακαλδερικοί
ηφαιστειακοί θόλοι Νικιών, Υδροθερµικοί κρατήρες, Απολιθωµένη
χλωρίδα,
Γυαλί - Ηφαιστειακά πετρώματα
Σπήλαιο Χαρκαδιού, Απολιθωμένοι νάνοι ελέφαντες
Σπήλαιο Κούµελου Αρχάγγελου, Απολιθωμένα θηλαστικά, Απολιθωμένα
ασπόνδυλα – Θέση Κολύµπια, Απολιθωμένα κοράλλια, Φυτικά
απολιθώματα
Απολιθωματοφόρες θέσεις
Απολιθωματοφόρες θέσεις

ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΩΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ

ΝΙΣΥΡΟΣ - ΓΥΑΛΙ

ΤΗΛΟΣ
ΡΟ∆ΟΣ
ΚΑΣΟΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Πίνακας 6.1.5-2:
Νησί
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΣΥΡΟΣ
ΔΗΛΟΣ
ΜΗΛΟΣ

Κατάλογος γεωλογικών μνημείων Νομού Κυκλάδων

Είδος Μνημείου
Ηφαιστειακό κέντρο 6 εκατομμύριων ετών
Πτυχωμένα μεταμορφωμένα πετρώματα, βραχομορφές διάβρωσης στη
θέση Γριάς Πήδημα στο Κορθί, Κοιλάδα Διποτάματα
Σφαιρικές δομές διάβρωσης και γεωμορφές Ταφόνι στο Γρανίτη της Τήνου
Μικρά φράγματα εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων οριζόντων
Απειράθου, Μεταλλεία σμύριδας, Μιγματιτικά πετρώματα στη Βόρεια
Νάξο, Σπήλαιο Διός, Απολιθώματα νάνων ελεφάντων, Λατομεία λευκού
μαρμάρου
Σπήλαιο Καταφύκι, Θερμά λουτρά
Σπήλαιο Αγίου Ιωάννη
Αερόλιθοι: Εκλογίτες βόρειας Σύρου
Απολιθωμένος νάνος ελέφαντας
Ηφαιστιακές δομές: Ηφαιστειακοί κρατήρες Φυριπλάκας – Τράχηλα,
Ηφαιστειακός δόμος Προφήτη Ηλία,
Λατομεία: Αρχαία λατομεία οψιδιανού, Λατομείο οψιδιανού στη θέση
«Νύχια», Λατομείο οψιανού στη θέση «Δεμενεγάκι»,

27 «Άτλαντας των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου», Έκδοση: Υπουργείο Αιγαίου, 2002 - ISBN:
960-7859-41-3.
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Νησί

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΓΛΑΡΟΝΗΣΙΑ
ΑΝΤΙΜΗΛΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Ν.ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ- Ν.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΚΙΜΩΛΟΣ

ΘΗΡΑ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)

ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΙΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ

Είδος Μνημείου
Ορυχεία: Θειωρυχεία, Μεταλλεία σιδήρου-μαγγανίου στην περιοχή Βάνι,
Σπήλαια: Σπήλαια και θαλάσσιες χαράδρες Παπάφραγκα, Σπήλαιο Αγίου
Ιωάννη- «Σμαραγδένια σπηλιά», Κατακόμβες,
Μορφές διάβρωσης: Κλέφτικο, Σαρακίνικο,
Υδροθερμικές εμφανίσεις: Φρεατικοί κρατήρες στη θέση Άγιοι Θεόδωροι,
Ατμίδες Καλάμου,
Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου
Γραviτης Μυκόνου - Μορφές διάβρωσης, Νησίδα Χταπόδια - Απολιθωμένα
ασπόνδυλα
Στηλοειδείς αποχωρισμοί λάβας
Ηφαιστειακός κρατήρας
Σπήλαιο Κουταλά, Μεταλλοφόρες εμφανίσεις - Μεταλλεία σιδήρου
Αρχαία μεταλλεία αργυρούχων κοιτασμάτων μολύβδου-ψευδαργύρου και
χρυσού
Λατομεία μαρμάρων, Αρχαία λατομεία λυχνίτη και ονομαστού Παριανού
μαρμάρου Κολυμπήθρες (μορφή διάβρωσης)
Ηφαιστειακοί δόμοι Αντιπάρου – Ηφαιστειακές εμφανίσεις Ν.Δεσποτικού –
Ν. Στρογγύλου, Σπήλαιο Ωλίαρτος, Μεταλλευτικές στοές
Μανιταροειδείς μορφές διάβρωσης, Βραχώδεις ακτές – Γεωλογικές τομές
ηφαιστειακών πετρωμάτων, Μορφές διάβρωσης ηφαιστ. Πετρωμάτων στην
περιοχή Πράσσα, Μορφές διάβρωσης σε Κίσσηρη, Σπηλιά της Γερακιάς,
Απολιθωμένα ασπόνδυλα, Θερμές πηγές
Ηφαιστειακό συγκρότημα της Σαντορίνης:
Ηφαιστειακός κρατήρας – Καλδέρα – Φυσικές τομές της καλδέρας,
Στρώματα της Μινωικής έκρηξης, Ηφαιστειακή φλέβα (dyke) Θηρασιάς,
Σύγχρονη ηφαιστειότητα – Καμμένη, Τριαδικά απολιθώματα Megalodon,
απολιθωμένη χλωρίδα
Βραχομορφές στη θέση Καλόγεροι
Χρυσοσπηλιά
Γνευσιωμένος γρανίτης 300 εκατ. ετών
Ενεργό ρήγμα Αμοργού (σεισμός 1956)

Στο πλαίσιο Μεταπτυχιακής Εργασίας28, στην ΠΝΑ καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι
ανωτέρω γεώτοποι ως προς το γεωτουριστικό τους ενδιαφέρον. Οι γεώτοποι
τοποθετούνται στο σύνολό τους σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, συνδέονται ως επί το
πλείστον με το παράκτιο περιβάλλον. Παρουσιάζουν υψηλή πυκνότητα συγκέντρωσης σε
περιοχές που συνδέονται με ηφαιστειακή δραστηριότητα τόσο κατά το Ανώτερο Μειόκαινο
(Βόρειες Κυκλάδες, Βόρεια Δωδεκάνησα) όσο και κατά το Πλειόκαινο - σήμερα (Μήλος,
Σαντορίνη, Νίσυρος).Το ηφαιστειακό συγκρότημα της Σαντορίνης κατατάχθηκε ως
γεωλογικό μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας (βλ ακόλουθη εικόνα, κατάταξη στην κλίμακα 45). Το Κλέφτικο της Μήλου, το ηφαιστειακό συγκρότημα της Νισύρου, το σπήλαιο
Αντίπαρου και το Σαρακήνικο της Μήλου παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε εθνικό επίπεδο
(κατάταξη στην κλίμακα 3,5-4). Οι υπόλοιπες γεωλογικές θέσεις συγκέντρωσαν χαμηλότερη

28

Σκέντος Αθάνασιος. «Γεωτόποι της Ελλάδας. Καταγραφή, Αποτύπωση, Γεωλογικό Καθεστώς και
Γεωτουριστική Αξιολόγηση». Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας Και Παλαιοντολογίας. Μεταπτυχιακή Εργασία
Ειδίκευσης. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Τριανταφύλλου Μαρία - Αν. Καθηγήτρια. Αθήνα 2012
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βαθμολογία και παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον μόνο σε περιφερειακό τοπικό
επίπεδο (κατάταξη στην κλίμακα 0-3,5).
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Εικόνα 6.1.5.1: Αξιολόγηση γεωτόπων ΠΝΑ ως προς το γεωτουριστικό τους ενδιαφέρον (Σκέντος Αθάνασιος. «Γεωτόποι της Ελλάδας. Καταγραφή, Αποτύπωση,
Γεωλογικό Καθεστώς και Γεωτουριστική Αξιολόγηση». ΕΚΠΑ, 2012)
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6.1.5.6 Εξορυκτική δραστηριότητα
Η κύρια εξορυκτική δραστηριότητα στην Περιφέρεια εντοπίζεται στις νήσους Μήλος και
Γυαλί (μικρή ηφαιστειογενής νησίδα απέναντι από τη Νίσυρο).
Η Μήλος είναι σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας μπεντονίτη και
περλίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες των εν λόγω ορυκτών
εξορύσσονται, υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία επί τόπου και εξάγονται κυρίως στο
εξωτερικό.
Ως κύρια ορυκτά της Μήλου πέραν των παραπάνω αναφέρονται τα ακόλουθα: Βαρυτίνη,
Καολίνη, Ποζολάνη. Υπάρχουν και άλλα ορυκτά όπως Άργυρος, Θείο, Οψιδιανός,
Μυλόπετρα, Μαγγάνιο, Αλουνίτης, Γύψος και Σιαμίτης ενώ όπως προαναφέρθηκε την
τελευταία δεκαετία ανακαλύφθηκαν και Ζεόλιθος, Άμορφο Πυριτικό, Καλιούχο Άστριο και
Χρυσό.
Στο σχήμα που ακολουθεί επισημαίνονται οι θέσεις των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη
νήσο Μήλο.
Στη νήσο Γυαλί γίνεται εξόρυξη ελαφρόπετρας, οψιανού και περλίτη, και κατά την
αρχαιότητα γινόταν η εξόρυξη οψιανού για την κατασκευή εργαλείων. Το ορυχείο εξάγει
περίπου 900.000 τόνους άριστης ποιότητας ελαφρόπετρα, εξασφαλίζοντας εργασία σε 80
οικογένειες και έσοδα περίπου 1,5 εκατ. € στον ενιαίο δήμο Νισύρου

Σχήμα 6.1.5-1: Κατανομή της σύγχρονης εξορυκτικής δραστηριότητας στη νήσο Μήλο
Πηγή:

Πρόγραμμα Αρχιμήδης, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Αθήνα
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Εικόνα 6.1.5-2: Εξόρυξη κίσσηρης στη νησίδα Γυαλί
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6.1.6 Γεωμορφολογία
Η ΠΝΑ έχει συνολική έκταση 5.286 Km2 και καλύπτει το 4% της συνολικής έκτασης της
χώρας, με το 28% της εκτάσεώς της να είναι ορεινό, το 43% ημιορεινό και το 29% πεδινό.
Αποτελεί ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 55 κατοικημένων νησιών, 24 ακατοίκητων και 178
βραχονησίδων, καλύπτοντας μία συνολική έκταση 79.332 Km2, η οποία αντιστοιχεί στο
60,12% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας. Στη διοικητική διαίρεση της
Περιφέρειας περιλαμβάνονται τα νησιωτικά συμπλέγματα των Νομών Δωδεκανήσου και
Κυκλάδων.
Ο Νομός Δωδεκανήσου, με πρωτεύουσα τη Ρόδο, βρίσκεται στο νότιο ανατολικό άκρο του
Αιγαίου και αποτελεί το πιο απομακρυσμένο σύνορο της ΝΑ Ευρώπης. Λόγω της
γεωγραφικής του θέσης, ο νομός αποτελεί σταυροδρόμι θαλασσίων διαδρόμων μεταξύ
Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Έχει συνολική έκταση 2.714 Km2 και αποτελεί ένα σύμπλεγμα
27 κατοικημένων νησιών και πλήθος ακατοίκητων. Η Ρόδος, η Κως και η Κάρπαθος είναι τα
μεγαλύτερα νησιά με έκταση και καταλαμβάνουν το 77% της συνολικής έκτασης του
Νομού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Ο Νομός Κυκλάδων, με πρωτεύουσα την Ερμούπολη της Σύρου, έχει έκταση 2.572 Km2
Αποτελεί ένα νησιωτικό σύμπλεγμα από 24 κατοικημένα νησιά και δεκάδες ακατοίκητα. Η
Νάξος και η Άνδρος αποτελούν τα μεγαλύτερα νησιά του Νομού, όπως αποτυπώνεται και
στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Έκταση ανά Νησί ΠΝΑ
2
2
Έκταση Δωδεκανήσου κατά νησί σε Km
Έκταση Κυκλάδων κατά νησί σε Km
2
2
Νησί
Έκταση (km )
Α/Α
Νησί
Έκταση (km )
Ρόδος
1398
1
Νάξος
442
Κάρπαθος
301
2
Άνδρος
380
Κως
290
3
Πάρος
195
Κάλυμνος
110
4
Τήνος
194
Αστυπάλαια
96
5
Μήλος
151
Κάσος
65
6
Κέα
131
Τήλος
62
7
Αμοργός
121
Σύμη
58
8
Ίος
108
Λέρος
52
9
Κύθνος
99
Νίσυρος
41
10
Μύκονος
85
Πάτμος
34
11
Σύρος
82
Χάλκη
28
12
Σίφνος
74
Λειψοί
15
13
Θήρα
73
Αγαθονήσι
13
14
Σέριφος
73
Μεγίστη
9
15
Σίκινος
41
16
Ανάφη
38
17
Κίμωλος
36
18
Αντίπαρος
35
19
Φολέγανδρος
23
20
Ηρακλειά
19
21
Δονούσα
14
22
Θηρασιά
11
23
Σχοινούσα
9
24
Κουφονήσια
5
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Η πλειονότητα των νησιών της Περιφέρειας, χαρακτηρίζεται από το ορεινό και άγονο
έδαφος, ενώ λίγες είναι οι δασικές εκτάσεις. Το ψηλότερο όρος του Νομού Δωδεκανήσου
είναι η Καλή Λίμνη ή Λάστος (1220 μ.) της Καρπάθου και ο Ατάβυρος (1216 μ.) της Ρόδου.

Σχήμα 6.1.6.1 Γεωμορφολογία Νήσων Ν. Δωδεκανήσου
Για τον Νομό Κυκλάδων είναι ο Δρυός (1.004 μ.) της Νάξου, ακολουθούμενο από το Πέταλο
(994 μ.) της Άνδρου και τον Κρίκελο (821 μ.) της Αμοργού.
Οι ακτές των νησιών κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (70-80%) του μήκους των, αποτελούνται
από απόκρημνα τμήματα με κλίσεις μεγαλύτερες του 30%, ενώ σε ποσοστό που κυμαίνεται
από 15-20% του μήκους των, αποτελούνται από τμήματα με χαμηλές μέχρι μέσες κλίσεις.
Συνήθως οι απόκρημνες ακτές εναλλάσσονται με ομαλές ακτές μικρού μήκους με αμμώδεις
παραλίες. Στον τύπο των απόκρημνων ακτών παρατηρούνται συνήθως παράκτιες
γεωμορφές όπως σπήλαια, αψίδες και στήλες, ενώ συχνές είναι οι καταπτώσεις και οι
ολισθήσεις ανάλογα με τις κλίσεις των πετρωμάτων και το βαθμό διάβρωσης και
αποσάθρωσής τους (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2007-2013).
Ο Νομός Δωδεκανήσου παρουσιάζει φτωχό σε ορυκτό πλούτο υπέδαφος, πλην μερικών
εξαιρέσεων και έντονη στενότητα σε υδάτινους και ενεργειακούς πόρους, έχοντας όμως ως
συγκριτικό πλεονέκτημα τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Από την άλλη,
ο Νομός Κυκλάδων, με τα πετρώδη και άγονα εδάφη του κρύβει ένα σπουδαίο ορυκτό
πλούτο.
Ως προς τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των νησιών της ΠΝΑ, δυστυχώς η μικρή έκταση των
νησιών, τα μικρά ύψη βροχής που δέχονται πολλά από τα νησιά και το ορεινό στοιχείο, δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη αξιόλογων υδρολογικών λεκανών με αποτέλεσμα το μικρό
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μέγεθος πηγών και αποθεμάτων νερού. Από πλευράς σεισμικής επικινδυνότητας η ΠΝΑ
ανήκει κατά κύριο λόγο στη Ζώνη ΙΙ. Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο τμήμα των νησιών της
Δωδεκανήσου ανήκει σε μία ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή του ελληνικού χώρου, ενώ σε
λιγότερο σεισμογενή περιοχή ανήκουν τα λοιπά νησιά Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Σχήμα 6.1.6.1 Γεωμορφολογία Νήσων Ν. Κυκλάδων
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6.1.7 Ατμοσφαιρική ρύπανση
6.1.7.1 Γενικά
Ως ατμοσφαιρική ρύπανση ορίζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ανεπιθύμητων υλικών σε
μεγάλες ποσότητες ικανές να έχουν επιβλαβείς συνέπειες. Ο ορισμός αυτός δεν
αναφέρεται μόνο στα υλικά εκείνα που παράγονται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα
αν και συχνά το ενδιαφέρον επικεντρώνεται μόνο σε αυτά. Οι πηγές ατμοσφαιρικής
ρύπανσης διακρίνονται σε ανθρωπογενείς και φυσικές:
Ανθρωπογενείς
•
•
•
•

Παραγωγή ενέργειας
Βιομηχανία
Μεταφορές
Γεωργία

Φυσικές
•
•
•
•
•
•

Πυρκαγιές
Ηφαιστειακή δραστηριότητα
Διάβρωση εδαφών (παραγωγή σκόνης)
Σεισμικές δονήσεις,
Γεωθερμικές δραστηριότητες
Περιστατικά ισχυρών ανέμων

Ρύπος καλείται κάθε ουσία η οποία διοχετεύεται αμέσως ή εμμέσως από τον άνθρωπο
στον αέρα του περιβάλλοντος και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία ή/και στο περιβάλλον στο σύνολο του.
Πρωτογενείς ρύποι καλούνται αυτοί που εκπέμπονται απ’ ευθείας από μια συγκεκριμένη
πηγή εκπομπής. Οι πιο σημαντικοί δε από αυτούς είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•

Διοξείδιο του θείου (SO2)
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Οξείδια του αζώτου (NOx)
Οξείδια του θείου (SΟx)
Σωματίδια
Υδρογονάνθρακες
Μέταλλα

Δευτερογενείς ρύποι καλούνται οι ρύποι οι οποίοι δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα μέσω
χημικών αντιδράσεων και περιλαμβάνουν τους παρακάτω:
•
•
•

Όζον (O3)
Φωτοχημικά οξειδωτικά
Οξειδωμένους υδρογονάνθρακες
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Οι συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, την πανίδα, τη χλωρίδα. Επίσης, έχει
επιπτώσεις και σε μεγαλύτερη κλίμακα αφού μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, την όξινη βροχή και την καταστροφή του στρώματος του όζοντος.
Όσον αφορά την υγεία, το τροποσφαιρικό όζον και τα σωματίδια («λεπτή σκόνη», ΑΣ2,5)
είναι οι πλέον ανησυχητικοί ρύποι. Η έκθεση στους εν λόγω ρύπους μπορεί να οδηγήσει σε
επιπτώσεις που κυμαίνονται από ελαφρές προσβολές του αναπνευστικού συστήματος έως
πρόωρο θάνατο (βλ. και ακόλουθο πίνακα).
Τα οικοσυστήματα προσβάλλονται επίσης από
•
•

•

την εναπόθεση ουσιών που προκαλούν οξίνιση – οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου
του θείου και αμμωνίας – η οποία καταλήγει σε απώλεια χλωρίδας και πανίδας·
το πλεόνασμα θρεπτικού αζώτου, υπό μορφή αμμωνίας και οξειδίων του αζώτου,
που μπορεί να διαταράξει τις φυτοκοινωνίες, να αποπλυθεί σε γλυκά ύδατα,
καταλήγοντας σε κάθε περίπτωση σε απώλεια βιοποικιλότητας (ο λεγόμενος
«ευτροφισμός»)· και
το τροποσφαιρικό όζον, που έχει ως αποτέλεσμα φυσικές ζημίες και μειωμένη
ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών, των δασών και των φυτών. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση προκαλεί ακόμη ζημίες στα υλικά, οδηγώντας σε φθορά των κτηρίων και
των μνημείων.

Στην Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστεί μια ομάδα ατμοσφαιρικών ρύπων
οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:
•
•
•
•
•
•
•

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Διοξείδιο του αζώτου (NO2)
Όζον (O3)
Διοξείδιο του θείου (SO2)
Σωματίδια - ΑΣ10 και ΑΣ2,5
Μόλυβδος (Pb)
Βενζόλιο (C6H6)

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι ιδιότητες και η σημασία αυτών παραπάνω ρύπων
που χαρακτηρίζονται ως ρύποι - κριτήρια.
Πίνακας 6.1.7.1:

Ιδιότητες και περιβαλλοντική σημασία ρύπων

Ρύπος

Ιδιότητες

Μονοξείδιο του άνθρακα
(CO)

Το μονοξείδιο
του
άνθρακα
είναι
αέριο
άοσμο, άχρωμο,
άγευστο
και
δηλητηριώδες.
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Περιβαλλοντική Σημασία
Δημιουργείται κατά την ατελή καύση των
υδρογονανθράκων. Συμβάλλει στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. Είναι τοξικό
για τους ανθρώπους και τα ζώα ακόμα και σε μικρές
συγκεντρώσεις. Το μονοξείδιο του άνθρακα μειώνει
την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο σε
βασικούς ιστούς του οργανισμού, επιδρώντας κυρίως
στο καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστημα. Υψηλές
συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα προκαλούν
ζαλάδες, πονοκεφάλους και κόπωση.
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Ρύπος

Ιδιότητες

Διοξείδιο του αζώτου (NO2)

Καφέ-πορτοκαλί
αέριο με οξεία
ερεθιστική
οσμή.

Όζον (O3)

Το όζον είναι
αέριο άχρωμο
με έντονη οσμή.
Είναι
ισχυρότατο
οξειδωτικό

Διοξείδιο του θείου (SO2)

Σωματίδια - ΑΣ10 και ΑΣ2,5

Μόλυβδος (Pb)

Είναι
αέριο
άχρωμο, άοσμο
σε
χαμηλές
συγκεντρώσεις
αλλά με έντονη
ερεθιστική
μυρωδιά
σε
πολύ
ψηλές
συγκεντρώσεις
Σωματιδιακή
ύλη
που
διαφοροποιείται
ως προς το
μέγεθός
τους
κυρίως:
αδρομερή
σωματίδια
(ΑΣ10)
με
διάμετρο από
2,5 έως 10 μm
και
λεπτά
σωματίδια
(ΑΣ2,5)
με
διάμετρο
μικρότερη από
2,5 μm.
Ο
μόλυβδος
είναι
μαλακό
αργυρόχρουν
μέταλλο
και
ανήκει
στην
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Σημαντικό
παράγοντας
για
τη
δημιουργία
φωτοχημικού νέφους και όξινης απόθεσης. Η καύση
ορυκτών καυσίμων κυρίως σε αυτοκίνητα, σε
ηλεκτροπαραγωγούς
σταθμούς
και
κεντρικές
θερμάνσεις παράγουν μεταξύ άλλων και μονοξείδιο
του αζώτου (ΝΟ). Αυτό με διάφορες χημικές
αντιδράσεις που ενισχύονται με την παρουσία της
ηλιακής ακτινοβολίας και του όζοντος, μετατρέπεται
σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). Το ΝΟ2 σε υψηλές
συγκεντρώσεις προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα.
Αποτελεί δευτερογενή ρύπο που παράγεται ως
αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων μεταξύ πτητικών
οργανικών ενώσεων και οξειδίων του αζώτου υπό την
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, και το οποίο
συγκεντρώνεται σε χαμηλά ύψη. Πηγές εκπομπής
πρόδρομων ουσιών του όζοντος (VOCs και NOx) είναι
τα οχήματα, τα χημικά εργοστάσια, τα χημικά
διαλυτικά και τα βενζινάδικα. Έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην χλωρίδα και στα δομικά υλικά. Το
όζον σε ψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να ερεθίσει το
αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας βήχα, αίσθημα
ξηρότητας στο λαιμό και πόνο στο στήθος, φλεγμονή
στους πνεύμονες και πιθανή επιδεκτικότητα σε
μολύνσεις του αναπνευστικού.
Βασικό συστατικό της όξινης απόθεσης. Προκαλεί
βλάβες στην ανθρώπινη υγεία, στην χλωρίδα, την
πανίδα και τα δομικά υλικά. Κυριότερες πηγές
προέλευσης του διοξειδίου του θείου είναι οι
ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί, οι χημικές βιομηχανίες,
τα διυλιστήρια πετρελαίου, οι κεντρικές θερμάνσεις
και
τα
πετρελαιοκίνητα
αυτοκίνητα
που
χρησιμοποιούν καύσιμο με ψηλή περιεκτικότητα σε
θείο

Σκόνη που παράγεται ως αποτέλεσμα ανθρώπινης
δραστηριότητας (πρωτογενή σωματίδια) ή που
σχηματίζεται
στην
ατμόσφαιρα
(δευτερογενή
σωματίδια) από διάφορα αέρια όπως διοξείδιο του
θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx) και αμμωνία
(NH3). Δύναται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Οι κυριότερες πηγές εκπομπής
αιωρουμένων σωματιδίων είναι οι διάφορες
βιομηχανικές δραστηριότητες, τα οχήματα, οι
πυρκαγιές, τα καψαλίσματα χωραφιών και άλλες
γεωργικές δραστηριότητες, οι κατασκευές, η
επαναιώρηση σκόνης λόγω ισχυρών ανέμων κλπ.

Πηγές μολύβδου μπορεί να είναι τα διαφόρου τύπου
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν μολυβδούχα
βενζίνη, εργοστάσια που χρησιμοποιούν μόλυβδο ή
ουσίες που περιέχουν μόλυβδο και χώροι καύσης
απορριμμάτων. Σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί
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Ρύπος

Βενζόλιο (C6H6)

Ιδιότητες
κατηγορία των
βαρέων
μετάλλων. Ένα
ποσοστό
της
σωματιδιακής
σκόνης
αποτελείται από
σωματίδια
μολύβδου.

Είναι
υγρό
άχρωμο,
με
ιδιάζουσα
γλυκιά μυρωδιά,
πολύ εύφλεκτο
και
πτητικό.
Ανήκει
στις
πτητικές
οργανικές
ενώσεις
(ΠΟΕ/VOC)

Περιβαλλοντική Σημασία
βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και στην πανίδα. Υψηλά
ποσοστά μολύβδου μπορούν να επηρεάσουν
δυσμενώς
την
πνευματική
ανάπτυξη
και
δραστηριότητα των ανθρώπων, τη λειτουργία των
νεφρών και τη χημεία του αίματος.

Οι Πτητικές οργανικές ενώσεις εκπέμπονται στην
ατμόσφαιρα προερχόμενες από φυσικές πηγές ή από
ανθρώπινη δραστηριότητα (όπως η χρησιμοποίηση
διαλυτών, χρωμάτων και βερνικιών, η αποθήκευση
καυσίμων κίνησης για χρησιμοποίηση στα πρατήρια
και τα καυσαέρια των αυτοκινήτων). Το βενζόλιο σε
ίχνη αποτελεί φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας
(κλάσμα του ppb ή λίγα ppb), αφού ποσότητές του
παράγονται κατά φυσικό τρόπο κατά τις ηφαιστειακές
εκρήξεις και τις πυρκαγιές των δασών. Ωστόσο, το
μεγαλύτερο ποσοστό (ίσως και >90%) του βενζολίου
της ατμόσφαιρας οφείλεται σε ανθρωπογενείς πηγές.
Πηγές βενζολίου είναι τα πρατήρια βενζίνης και τα
αυτοκίνητα διανομής της, καθώς επίσης και όλες οι
μηχανές που χρησιμοποιούν βενζίνη σαν καύσιμο. Η
χρήση βενζολίου στη βενζίνη για να αυξήσει τον
αριθμό οκτανίων προκαλεί εκπομπή σημαντικών
ποσοτήτων βενζολίου και άλλων αρωματικών
οργανικών ενώσεων σε αστικές περιοχές. Το βενζόλιο
όταν εισπνέεται σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να
προκαλέσει ζάλη, ταχυκαρδία, πονοκεφάλους,
σύγχυση, αναισθησία, ακόμα και το θάνατο.
Μακροχρόνια έκθεση σε βενζόλιο έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και κυρίως στο
αίμα. Τέλος, το βενζόλιο θεωρείται καρκινογόνο για
τον άνθρωπο, μακροχρόνια έκθεση σε υψηλές
συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση
λευχαιμίας.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα άχρωμο, άοσμο αέριο, μη δηλητηριώδες αέριο
που αποτελεί μέρος της γήινης ατμόσφαιρας. Αποτελεί προϊόν της καύσης ορυκτών
καυσίμων καθώς επίσης και άλλων διαδικασιών. Θεωρείται αέριο θερμοκηπίου δεδομένου
ότι παγιδεύει τη θερμότητα (υπέρυθρη ενέργεια) που ακτινοβολείται από τη γη στην
ατμόσφαιρα και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη δυνατότητα παγκόσμιας αύξησης της
θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η δυνατότητα συνεισφοράς στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου (Global Warming Potential - GWP) άλλων αερίων θερμοκηπίων
μετριέται σε σχέση με αυτήν του διοξειδίου του άνθρακα, στο οποίο με βάση διεθνή
επιστημονική σύμβαση έχει αποδοθεί η τιμή της μονάδας (1).
Η εκτίμηση και η διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί τον
προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των ρύπων. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων
και κατ΄ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, το ΥΠΕΚΑ εγκατέστησε το 2001 το Εθνικό
Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), επεκτείνοντας και
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αναβαθμίζοντας το προϋπάρχον δίκτυο του λεκανοπεδίου Αθηνών. Την ευθύνη της
λειτουργίας των υπόλοιπων, εκτός Αττικής, σταθμών του ΕΔΠΑΡ, μετά την εφαρμογή του
Προγράμματος Καλλικράτης με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και της ΚΥΑ ΗΠ
14122/549/Ε.103/11, έχουν οι Περιφέρειες της χώρας.
6.1.7.2 Όρια
Τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί όρια για την προστασία του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
•

Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας (αφορούν μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις
των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων στην ατμόσφαιρα και αναφέρονται, είτε σε
απόλυτες μέγιστες τιμές, είτε σε μέσες τιμές για συγκεκριμένη χρονική περίοδο).

•

Όρια εκπομπών (αφορούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων
που εκπέμπονται από διάφορες πηγές)

•

Όρια ποιότητας καυσίμων (αφορούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ουσιών που
περιέχονται στα υγρά καύσιμα)

1.

Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα είναι:
•
•

η Οδηγία 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο
αέρα για την Ευρώπη» και
η Οδηγία 2004/107/ΕΚ «σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό
αέρα»

H Οδηγία 2008/50/ΕΚ αναθεώρησε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέρα με σκοπό να μειωθεί η ρύπανση σε επίπεδα, τα οποία να
ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον
και να βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους.
Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ κατήργησε και αντικατέστησε την Οδηγία 96/62/ΕΚ για την εκτίμηση
και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, την Οδηγία 1999/30/ΕΚ
σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του
αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος, την Οδηγία 2000/69/ΕΚ
για οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος,
την Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα και την Απόφαση
97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και
δεδομένων περί της ρύπανσης του αέρα στα κράτη μέλη.
Τα μέτρα που θεσπίζονται με Οδηγία 2008/50/ΕΚ έχουν ως στόχο:
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•

•
•
•
•
•

τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα (ο αέρας της τροπόσφαιρας στους εξωτερικούς χώρους, εξαιρουμένου του
αέρα στους χώρους εργασίας), ώστε να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη βάσει κοινών
μεθόδων και κριτηρίων,
τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα,
ώστε να διευκολυνθεί ιδίως η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων,
την εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του
αέρα στο κοινό,
τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη
βελτίωσή της, όταν δεν είναι καλή,
την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ θεσπίζει ένα σύστημα εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα όσον αφορά:
•
•
•
•
•
•
•

το διοξείδιο του θείου,
το διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου,
τα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5,
το μόλυβδο,
το βενζόλιο
το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και
το όζον

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ καθορίζει τα όρια εκτίμησης ανά ρύπο, τα κριτήρια για τη μέθοδο
εκτίμησης (ιδίως ως προς την εγκατάσταση σημείων δειγματοληψίας), τις μεθόδους
μετρήσεων αναφοράς, τις οριακές τιμές29 για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και
του περιβάλλοντος, το στόχο30 καθώς και την υποχρέωση μείωσης της έκθεσης του
πληθυσμού σε σωματίδια ΑΣ2,5, τα όρια ενημέρωσης31 και συναγερμού32, τα κρίσιμα

29

Οριακή τιμή: επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, με σκοπό να αποφεύγονται,
να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο
σύνολο του περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας χωρίς εν
συνεχεία υπερβάσεις
30 Τιμή στόχος: επίπεδο καθοριζόμενο με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να
μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του
περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου
31
Όριο ενημέρωσης: το επίπεδο πέραν του οποίου η βραχύχρονη έκθεση εγκυμονεί, για ιδιαίτερα
ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία με αποτέλεσμα να
καθίσταται απαραίτητη η άμεση και κατάλληλη πληροφόρηση
32
Όριο συναγερμού: το επίπεδο πέραν του οποίου υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία του
πληθυσμού εν γένει ύστερα από σύντομη έκθεση και κατά τη διαπίστωση του οποίου τα κράτη
μέλη πρέπει να λαμβάνουν άμεσα μέτρα
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επίπεδα33 για την προστασία της βλάστησης και τον κατάλογο των πληροφοριών οι οποίες
πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.
Όταν τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι χαμηλότερα από τις
οριακές τιμές που καθορίζει η Οδηγία, τα κράτη μέλη διατηρούν τα επίπεδα αυτών των
ρύπων σε επίπεδα κάτω των οριακών τιμών και επιδιώκουν να διασφαλίζουν ποιότητα
αέρα που να είναι συμβατή με την αειφόρο ανάπτυξη.
Όταν τα επίπεδα των ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα υπερβαίνουν κάθε οριακή τιμή ή τιμή
στόχο, καθώς και κάθε αντίστοιχο περιθώριο ανοχής, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια για
την ποιότητα του αέρα για τις εν λόγω ζώνες ή οικισμούς με σκοπό να επιτευχθούν οι
αντίστοιχες προκαθορισμένες οριακές τιμές ή οι τιμές στόχοι.
Σε περίπτωση υπερβάσεων αυτών των οριακών τιμών, για τις οποίες έχει ήδη παρέλθει η
προβλεπόμενη προθεσμία, τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα θα θεσπίζουν κατάλληλα
μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και θα μπορούν
επιπροσθέτως να περιέχουν ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων
ομάδων του πληθυσμού. Μπορεί να εξεταστεί η λήψη μέτρων βραχυπρόθεσμης δράσης,
παρόμοιων με αυτά που προβλέπονται στα πλαίσια των σχεδίων.
Εάν υπάρχει κίνδυνος τα επίπεδα των ρύπων να υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια
συναγερμού, τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια δράσης στα οποία αναφέρονται τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα για να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτή την υπέρβαση ή
να περιοριστεί η διάρκειά της. Αυτά τα σχέδια δράσης μπορούν, μεταξύ άλλων, να
προβλέπουν τη διακοπή δραστηριοτήτων οι οποίες συμβάλλουν στον κίνδυνο υπέρβασης
(κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων, εργασίες κατασκευών, χρήση βιομηχανικών
εγκαταστάσεων κλπ.). Τα εν λόγω σχέδια μπορεί επίσης να περιέχουν ειδικά μέτρα που
αποσκοπούν στην προστασία ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των
παιδιών.
Όταν παρατηρείται υπέρβαση ορίων λόγω διασυνοριακής μεταφοράς ατμοσφαιρικών
ρύπων, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συνεργάζονται και αναπτύσσουν κοινές
δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κοινό και οι κατάλληλες οργανώσεις να ενημερώνονται
τακτικά και καταλλήλως σχετικά με τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα των ρύπων
που καλύπτονται από την Οδηγία. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού ή
ενημέρωσης, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν:
•
•

33

πληροφορίες για την ή τις παρατηρούμενες υπερβάσεις (τοποθεσία, είδος του ορίου,
χρόνος και διάρκεια της υπέρβασης, μέγιστη συγκέντρωση),
πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες και ημέρες,

Κρίσιμο επίπεδο: επίπεδο καθοριζόμενο βάσει επιστημονικών γνώσεων, η υπέρβαση του οποίου
ενδέχεται να συνεπάγεται άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για ορισμένους υποδοχείς όπως τα
δένδρα, άλλα φυτά ή τα φυσικά οικοσυστήματα, όχι όμως και για τον άνθρωπο.
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πληροφορίες για την επηρεαζόμενη ομάδα πληθυσμού, τις πιθανές επιδράσεις στην
υγεία και τη συνιστώμενη συμπεριφορά,
πληροφορίες για προληπτικά μέτρα και μέτρα μείωσης των εκπομπών.

•
•

Τα κράτη μέλη διαθέτουν επίσης στο κοινό ετήσιες εκθέσεις για όλους τους ρύπους που
αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων της Οδηγίας.
Η Οδηγία 2004/107/ΕΚ:
α)

θεσπίζει τιμή στόχο για τη συγκέντρωση αρσενικού, καδμίου, νικελίου και
βενζο(a)πυρενίου34 στον ατμοσφαιρικό αέρα ώστε να αποφεύγονται, να
προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιδράσεις του αρσενικού, του
καδμίου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συνολικά·

β)

διασφαλίζει ότι, όσον αφορά το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και τους
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα διατηρείται εκεί όπου είναι καλή και βελτιώνεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις·

γ)

προσδιορίζει κοινές μεθόδους και κριτήρια για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων
αρσενικού, καδμίου, νικελίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών
αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και την απόθεση
αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών
υδρογονανθράκων·.

Οι οριακές τιμές για την προστασία της υγεία του ανθρώπου που δίνουν οι ανωτέρω δύο
Οδηγίες συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 6.1.7.2:

Οριακές τιμές για την προστασία της υγεία του ανθρώπου

Ρύπος

Οριακή τιμή

ΑΣ 2,5

25 µg/m

Διοξείδιο
θείου (SO2)

του

Διοξείδιο
του
αζώτου (NO2)
ΑΣ10

34

3
3

350 µg/m
3
125 µg/m
200 µg/m3
40 µg/m

3

50 µg/m

3

40 µg/m

3

Περίοδος μέσου
όρου
1 ημερολογιακό
έτος
1 ώρα
24 ώρες
1 ώρα
1 ημερολογιακό
έτος
24 ώρες
1 ημερολογιακό
έτος

Ημερομηνία κατά την οποία
πρέπει να έχει επιτευχθεί η
οριακή τιμή
1.1.2015
(η τιμή στόχος στις 1.1.2010)
Ισχύει ήδη από 1.1.2005
Ισχύει ήδη από 1.1.2005
1.1.2010

Επιτρεπόμενες
υπερβάσεις σε ένα
ημερολογιακό έτος

1.1.2010*

Δεν εφαρμόζεται

Ισχύει ήδη από 1.1.2005**

35 φορές

Ισχύει ήδη από 1.1.2005**

Δεν εφαρμόζεται

Δεν εφαρμόζεται
24 φορές
3 φορές
18 φορές

«αρσενικό», «κάδμιο», «νικέλιο» και «βενζο(a)πυρένιο», η συνολική περιεκτικότητα αυτών των
στοιχείων και ενώσεων στο κλάσμα των ΑΣ10·
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Ρύπος

Περίοδος μέσου
όρου

Οριακή τιμή

1 ημερολογιακό
έτος
Μέγιστος
ημερήσιος μέσος
όρος 8 ωρών
1 έτος

3

Μόλυβδος (Pb)

0,5 µg/m

Μονοξείδιο
του
άνθρακα (CO)

10 mg/m

3

3

Βενζόλιο

5 µg/m

Όζον

120 µg/m

6 ng/m

Κάδμιο (Cd)

5 ng/m

Νικέλιο (Ni)

20 ng/m

Επιτρεπόμενες
υπερβάσεις σε ένα
ημερολογιακό έτος

Ισχύει ήδη από 1.1.2005

Δεν εφαρμόζεται

Ισχύει ήδη από 1.1.2005

Δεν εφαρμόζεται

1.1.2010**

Δεν εφαρμόζεται
25 ημέρες ανά
ημερολογιακό έτος
κατά μέσο όρο σε 3
χρόνια

Μέγιστος
ημερήσιος μέσος
όρος 8 ωρών

3

1.1.2010

1 ημερολογιακό
έτος
1 ημερολογιακό
έτος
1 ημερολογιακό
έτος

3

Αρσενικό(As)

Ημερομηνία κατά την οποία
πρέπει να έχει επιτευχθεί η
οριακή τιμή

3

3

31.12.2012

Δεν εφαρμόζεται

31.12.2012

Δεν εφαρμόζεται

31.12.2012

Δεν εφαρμόζεται

3

Πολυκυκλικοί
1 ng/m
1 ημερολογιακό
αρωματικοί
(ως βενζο
31.12.2012
Δεν εφαρμόζεται
έτος
υδρογονανθράκες
(a)πυρένιο)
*
Για ζώνες και περιοχές με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες η Οδηγία 2008/105/ΕΚ παρέχει τη
δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την ποιότητα
του αέρα όταν, παρά την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων για την καταπολέμηση της
ρύπανσης, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα συμμόρφωσης σε
συγκεκριμένες ζώνες και οικισμούς. Κάθε παράταση προθεσμίας για συγκεκριμένη ζώνη ή
οικισμό θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό σχέδιο αξιολογούμενο από την Επιτροπή
με στόχο να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση εντός της εγκριθείσας παράτασης. Τα Κράτη
Μέλη μπορούν να αιτηθούν παράτασης ως και 5 έτη (μέχρι το 2015 το αργότερο). Σε αυτές
τις περιπτώσεις εντός της χρονικής περιόδου παράτασης η οριακή τιμή εφαρμόζεται στο
επίπεδο της οριακής τιμής προσαυξημένη κατά το μέγιστο περιθώριο ανοχής.
**
Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ τα Κράτη Μέλη μπορούν να αιτηθούν παράτασης έως
και το Μάιο του 2011 σε συγκεκριμένες ζώνες, που αξιολογείται από την Επιτροπή. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου η οριακή τιμή που εφαρμόζεται είναι η οριακή τιμή
προσαυξημένη κατά το μέγιστο περιθώριο ανοχής (π.χ. η οριακή τιμή ημέρας για τα ΑΣ10
3
3
3
είναι τα 50 µg/m + 50%x50 µg/m = 75 µg/m )

Τα όρια συναγερμού και ενημέρωσης που θέτει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 6.1.7.3:
Ρύπος
Διοξείδιο του
θείου (SO2)

Όρια συναγερμού και ενημέρωσης

Όριο ενημέρωσης

Όριο Συναγερμού

-

500 µg/m

3

Διοξείδιο του
αζώτου (NO2)

-

400 µg/m

3

Όζον

180 µg/m

240 µg/m

3

3
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Περίοδος
Μετρούνται επί 3 συνεχείς ώρες σε
αντιπροσωπευτικές για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
θέσεις σε περιοχή έκτασης
2
τουλάχιστον 100 km ή σε ολόκληρη
ζώνη ή οικισμό, εάν η έκταση αυτή
είναι μικρότερη.
1 ώρα
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Τα κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης που θέτει η Οδηγία 2008/50/ΕΚ
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 6.1.7.4:

Κρίσιμα επίπεδα για την προστασία της βλάστησης

Ρύπος

Οριακή τιμή

Διοξείδιο του θείου (SO2)

20 µg/m

3

Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx)

30 µg/m

3

Περίοδος μέσου όρου
Ημερολογιακό έτος και
χειμώνας (1 Οκτωβρίου
έως 31 Μαρτίου)
Ημερολογιακό έτος

Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ»
Επίσης, η Οδηγία 2004/107/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) «Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων
εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου
και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ»
2.

Όρια εκπομπών

Με την Οδηγία 2001/81/ΕΚ «σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους» όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/105/ΕΚ και τον
Κανονισμό 219/2009, θεσπίστηκαν εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους ρύπους που
προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό, καθώς και για τις πρόδρομες του όζοντος ουσίες, με
στόχο τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας απέναντι
στις βλαβερές επιπτώσεις των ρύπων αυτών.
Η Οδηγία 2001/81/ΕΚ καλύπτει τις εκπομπές, εντός της επικράτειας των κρατών μελών και
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους, τεσσάρων ρύπων από ανθρωπογενείς πηγές:
•
•
•
•

εκπομπές σε διοξείδιο του θείου (SO2),
εκπομπές σε οξείδια του αζώτου (NOx),
εκπομπές σε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), και
εκπομπές σε αμμωνία (NH3).

Αυτοί οι ρύποι ευθύνονται για τα φαινόμενα οξίνισης, ευτροφισμού και δημιουργίας
τροποσφαιρικού όζοντος (που συχνά αποκαλείται «νοσηρό όζον» και απαντά σε χαμηλό
ύψος, κατ' αντιδιαστολή προς το στρατοσφαιρικό όζον), ανεξάρτητα των ρυπογόνων
πηγών.
Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει την καθιέρωση ανωτάτων ορίων εκπομπών σε εθνικό
επίπεδο, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010, για τους τέσσερις ρύπους που ορίζονται
στην παραπάνω παράγραφο. Τα εν λόγω ανώτατα όρια για την Ελλάδα και που έπρεπε να
έχουν επιτευχθεί μέχρι το 2010, έχουν ως ακολούθως:
SO2

NOx
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Kilotonnes/έτος
523

Kilotonnes/έτος
344

Kilotonnes/έτος
261

Kilotonnes/έτος
73

Για τους σκοπούς της Οδηγίας τα Κράτη Μέλη ετοιμάζουν και ενημερώνουν ετησίως τα
μητρώα απογραφής των εκπομπών και τις προβλέψεις, σε εθνικό επίπεδο, των εκπομπών
SO2, NOx, COV και NH3. Οι εν λόγω απογραφές και προβλέψεις κοινοποιούνται κάθε χρόνο,
το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
Περιβάλλοντος.
Η Οδηγία 2001/81/ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την Υ.Α. Η.Π.
29459/1510/2005 (ΦΕΚ 992/Β/2005) «Καθορισμός εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών για
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/81/ΕΚ», η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε από τις:
•

•

•

Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε 103/2008, (ΦΕΚ 645/Β/2008) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ.
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (1289/Β) και υπ' αριθμ.
29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (992/Β), σε συμμόρφωση με
διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Υ.Α. 38030/2127/Ε103/2008, (ΦΕΚ 1901/Β/2008) «Έγκριση Εθνικού Προγράμματος
Μείωσης των Εκπομπών στην ατμόσφαιρα, ορισμένων ρύπων, σύμφωνα με το άρθρο
7 της υπ αριθμ. 29459/1510/2005, όπως ισχύει»
Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1890/Β/2013) «Τροποποίηση της αριθ.
29459/1510/2005 KYA «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β) και της αριθ. 33318/3028/1998 KYA
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ»

Πέραν της ανωτέρω Οδηγίας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία καλύπτει διάφορα είδη
ατμοσφαιρικών ρύπων και τις πηγές τους:
Σε σχέση με τις εκπομπές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ισχύει η Οδηγία 2010/75/EE
«περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)», που
συγκεντρώνει την Οδηγία 2008/1/ΕΚ (καλούμενη και «οδηγία IPPC») και έξι ακόμη οδηγίες
σε μία ενιαία οδηγία σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές. Στην Οδηγία 2010/75/EE
εμπίπτουν οι βιομηχανικές δραστηριότητες με ισχυρό δυναμικό ρύπανσης, (ενεργειακές
βιομηχανίες, παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, βιομηχανία ορυκτών προϊόντων,
χημική βιομηχανία, διαχείριση αποβλήτων, κτηνοτροφία κ.λπ.).
Η Οδηγία περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τις εξής εγκαταστάσεις:
•
•

μονάδες καύσης (≥ 50 MW)·
μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων·
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•
•

ορισμένες εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς
διαλύτες·
εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου.

Η Οδηγία 1999/13/ΕΚ «για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και
εγκαταστάσεις» είναι τμήμα της συνολικής στρατηγικής για τη μείωση της ρύπανσης.
Συμπληρώνει τόσο το πρόγραμμα «Auto-Oil» (καταπολεμώντας τις εκπομπές οργανικών
διαλυτών από μόνιμες εμπορικές και βιομηχανικές πηγές) όσο και την Οδηγία 94/63/ΕΚ
«για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την
αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις στους
σταθμούς». Οι απαιτήσεις σχετικά με την περιεκτικότητα των χρωμάτων διακόσμησης και
των βερνικιών σε διαλύτες θεσπίστηκαν με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ «για τον περιορισμό
των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών
διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων
...»
Οι εκπομπές από ναυτιλιακές μεταφορές διέπονται από την Οδηγία 2004/26/ΕΚ. Οι
εκπομπές από πλοία που ευθύνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση καλύπτονται επίσης
από τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL 73/78 —
Παράρτημα VI) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ = IMO).
Οι εκπομπές από τις αερομεταφορές καλύπτονται από μια στρατηγική που αποσκοπεί στη
βελτίωση των τεχνικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών για τον θόρυβο και τις εκπομπές
αερίων (με απώτερο σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων) και την καθιέρωση
οικονομικών και κανονιστικών κινήτρων στην αγορά, για την προαγωγή φιλικών προς το
περιβάλλον τεχνολογιών. Τον Νοέμβριο του 2008, εγκρίθηκε η οδηγία 2008/101/ΕΚ περί
υπαγωγής των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΣΕΔΕ-ΕΕ = EU ETS). Από 1ης
Ιανουαρίου 2012,όλες οι πτήσεις από ή/και προς την Ευρώπη θα εντάσσονται στο ΣΕΔΕ-ΕΕ,
ώστε να μειωθούν οι εκπομπές από τις αερομεταφορές κατά 5% από το 2013.
Οι εκπομπές και διαδικασίες έγκρισης τύπου κινητήρων που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα (όπως εκσκαφείς, μπουλντόζες και αλυσοπρίονα) ρυθμίζονται από την
Οδηγία 97/68/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ,
2004/26/ΕΚ, 2006/105/ΕΚ, 2010/26/ΕΕ, 2011/88/EE, 2012/46/ΕΕ και τον Κανονισμό
596/2009. Οι εκπομπές γεωργικών και δασικών ελκυστήρων ρυθμίζονται από την Οδηγία
2000/25/ΕΚ που τροποποιεί την Οδηγία74/150/ΕΟΚ.
Σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, οι εκπομπές ρύπων από τα οχήματα ρυθμίζονται
ξεχωριστά για τα ελαφρά οχήματα (επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά), και για τα
βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία).
Το πρότυπο εκπομπών (Euro V) για αυτοκίνητα και ελαφρά εμπορικά οχήματα
(θεσπισμένο με τον Κανονισμό 715/2007) αφορά ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους και
τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο 2009 (αντικαθιστώντας το Euro IV). Καλούνται τα κράτη μέλη
να μην επιτρέπουν την έγκριση, ταξινόμηση, πώληση και εισαγωγή οχημάτων που δεν
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πληρούν τα πρότυπα εκπομπών. Τον Ιούνιο του2009, εγκρίθηκε ο Κανονισμός 595/2009 για
ένα νέο πρότυπο εκπομπών, το Euro VI. Από τις 31 Δεκεμβρίου2013, το Euro VI, που θα
θέτει ακόμη χαμηλότερα όρια εκπομπών, θα αντικαταστήσει το Euro IV και το Euro V.
Ο Κανονισμός 443/2009 «σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της
Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα» ορίζει στόχους για τις
ειδικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα. Ο
Κανονισμός στοχεύει στη μείωση του μέσου επιπέδου εκπομπών στα 120g CO2/km για το
σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας έως το 2012. Για τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα,
το μέσο επίπεδο εκπομπών CO2 έχει ορισθεί στα 130g CO2/ km, που θα επιτευχθεί μέσω
βελτιώσεων στην τεχνολογία των κινητήρων των οχημάτων και μέσω καινοτόμων
τεχνολογιών.
3.

Όρια ποιότητας καυσίμων

Για τη μείωση της ρύπανσης από τις εκπομπές των αυτοκινήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
θεσπίσει περιβαλλοντικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα καύσιμα. Το βασικό σχετικό
νομοθέτημα αφορά την Οδηγία 98/70/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ», όπως αυτή
τροποποιήθηκε στη συνέχεια από την Οδηγία 2000/71/ΕΚ, την Οδηγία 2003/17/ΕΚ, τον
Κανονισμό 1882/2003, την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και την Οδηγία 2011/63/ΕΕ.
Σε σχέση με τα ανωτέρω βρίσκονται σε ισχύ οι ακόλουθες αποφάσεις του Ανώτατου
χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ):
•

•
•

•

•

513/2004 (ΦΕΚ 1149/Β/2005) «Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης
Α.Χ.Σ. 291/2003 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
514/2004 «Καύσιμα αυτοκινήτων − Πετρέλαιο κίνησης Απαιτήσεις και μέθοδοι
Δοκιμών» (ΦΕΚ 1490/B/2004),
460/2009 (ΦΕΚ 67/Β/2010) “Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009 «Προσαρμογή
στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 514/2004 “Καύσιμα αυτοκινήτων-Πετρέλαιο
κίνησης-Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών, (ΦΕΚ 1490/Β/2006)”, καθώς και της
απόφασης ΑΧΣ 513/2004 “Προσαρμογή στη τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ
291/2003 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά την
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”,
(ΦΕΚ 1149/Β/ 17.8.2005)”»
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα
της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
94/2012 (ΦΕΚ 1507/Β/2012) «Τροποποίηση της απόφασης 316/2010 (ΦΕΚ
501/Β/2012) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας
καυσίμων, προς την Οδηγία 2009/30/ΕΚ" προς εναρμόνιση με την Οδηγία
2011/63/ΕΕ "για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική
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πρόοδο της Οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ»
Επίσης, σε ισχύ είναι η Οδηγία 1999/32/ΕΚ «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας
ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια από τον Κανονισμό 1882/2003, την Οδηγία
2005/33/ΕΚ, τον Κανονισμό 219/2009, την Οδηγία 2009/30/ΕΚ και την Οδηγία 2012/33/ΕΕ.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ έγινε από την ΚΥΑ 284/2006 (ΦΕΚ 1736/Β/2007)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με
την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο»
6.1.7.3 Υφιστάμενη κατάσταση
Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές της ποιότητας
ατμόσφαιρας πέραν εκείνων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό της ΔΕΗ πλησίον των
σταθμών παραγωγής.
Οι κύριες πηγές επιβάρυνσης της ατμοσφαιρικής ποιότητας είναι η οδική κυκλοφορία, η
λειτουργία των αεροδρομίων, η λειτουργία των σταθμών παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ (αν
και από τις περιοδικές καταγραφές της ποιότητας της ατμόσφαιρας έχει προκύψει ότι δεν
προξενούν σημαντικές επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής), η
λειτουργία των λιμανιών, οι κεντρικές θερμάνσεις, η υπάρχουσα (περιορισμένη)
βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς και η μεταφερόμενη ρύπανση (π.χ. οι αυξημένες
συγκεντρώσεις O3).
Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο
πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε αυτό συμβάλλουν και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι
που πνέουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων τα φαινόμενα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι εντονότερα.
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6.1.8 Ενέργεια
6.1.8.1 Συμβατική ενέργεια
Για την ΠΝΑ η παραγωγή ενέργειας είναι απόλυτα συνυφασμένη µε την ανάπτυξή της. Οι
υπάρχουσες υποδομές αυτόνομων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας καλύπτουν σήμερα
µε σχετική επάρκεια τις ανάγκες της Περιφέρειας, με εξαίρεση τους θερινούς μήνες οπότε
και η ζήτηση αυξάνεται µε γεωμετρικούς ρυθμούς. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του
ενεργειακού συστήματος της Περιφέρειας είναι:
•
•
•
•
•
•

η μεγάλη εξάρτηση από εισαγόμενες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα από το
πετρέλαιο,
τα προβλήματα στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιωτικού χώρου,
η πολλαπλάσια του κοινοτικού μέσου όρου αύξηση της ενεργειακής ζήτησης,
η υψηλή ενεργειακή ένταση,
η έλλειψη ισχυρών διασυνδέσεων µε τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας και
η κυριαρχία του δημόσιου τομέα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου.

Σήμερα, στη Περιφέρεια διακρίνονται διάφορα είδη σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας,
ανάλογα με το είδος της πρωτογενούς ενέργειας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική, το είδος
του καυσίμου και την τεχνολογία. Αυτόνομες μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι
εγκατεστημένες σε νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα, όπως Θήρα, Κως,
Μύκονος, Ρόδος και Σύρος, αλλά και νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά όπως Αμοργός,
Άνδρος, Αστυπάλαια, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κέα, Κύθνος, Λέρος, Μήλος, Πάρος,
Πάτμος, Σέριφος, Σίφνος και Σύμη. Από τη κατηγορία των νησιών που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης αλλά και υποδομών, μόνο ορισμένα διαθέτουν αυτόνομες
μονάδες, όπως το Αγαθονήσι, οι Αρκοί, η Μεγίστη κ.ά.
Ως προς τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, που είναι και οι πιο οικονομικές
μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλες ποσότητες, στη Περιφέρεια υπάρχουν αρκετές
μονάδες, χρησιμοποιώντας ως καύσιμο πετρέλαιο και μαζούτ. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
παραγωγής, δεν υπάρχουν. Αντίθετα, ηλιακά πάρκα, που αποτελούν συστοιχίες ηλιακών
συλλεκτών με φωτοβολταϊκά στοιχεία, λειτουργούν στην Κύθνο και στους Αρκούς 35.
6.1.8.2 ΑΠΕ
Ο όρος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρεται στις μη ορυκτές ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας όπως είναι η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια
κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα αέρια τα εκλυόμενα από
χώρους υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και τα βιοαέρια,
όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/77/ΕΚ.

35 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στρατηγικός Σχεδιασμός. Αναθεωρημένο
Τεύχος VΙ. (Κεφάλαιο 11Α). 2012
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Κατά την τελευταία εικοσαετία, το εθνικό ενεργειακό σύστημα εξελίχθηκε σύμφωνα τόσο
με τα μεγέθη της οικονομικής ανάπτυξης όσο και με τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που
υιοθετήθηκαν. Παρατηρήθηκε μια τάση για διαρκή αύξηση της ζήτησης ενέργειας σε όλους
τους τομείς κατανάλωσης, η οποία επηρέασε την ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ελλαδικό
χώρο την τελευταία δεκαπενταετία παρουσιάστηκε σημαντική δραστηριότητα σχετικά με
επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Ο λόγος είναι η συνδυασμένη επίδραση των
ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και νομοθεσίας με το σημαντικό διαθέσιμο δυναμικό
ΑΠΕ. Η αρχική ώθηση δόθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ενέργεια και τον
Αναπτυξιακό Νόμο με αποτέλεσμα στο τέλος του 2004 να είχαν εγκατασταθεί 430 MW
αιολικά, 80 MW μικρά υδροηλεκτρικά και 23 MW σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής από
βιομάζα και βιοαέριο.
Μετά την περάτωση του ΕΠΕ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ξεκίνησε το
2000 με συνολικό προϋπολογισμό για ΑΠΕ, συμπαραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, με
χρηματοδοτήσεις ύψους 1.060 εκατ. Ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά εμπόδια στην
ευρεία διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή είναι η ικανότητα του δικτύου
μεταφοράς στις περιοχές υψηλού δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπονται έργα
για την αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών μεταφοράς καθώς και εξέταση της
δυνατότητας διασύνδεσης κάποιων νησιών στο ηπειρωτικό δίκτυο.
Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική σχετικά με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων
του θερμοκηπίου, προβλέπει για το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μέχρι το 2020:
α)
β)
γ)

20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,
20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και
20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας

Η Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τον Ιούνιο του 2010 το πρώτο Εθνικό σχέδιο Δράσης στο
πλαίσιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, προχώρησε στη σύνταξη δεύτερου Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο επίσης εκπονήθηκε στο πλαίσιο
εφαρμογής της ανωτέρω ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και έχει ως στόχο τη μείωση
των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε
σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι για το 2020 αναμένεται να
ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13300MW από ΑΠΕ,
όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με
7500MW, υδροηλεκτρικά με 3000MW και τα ηλιακά με περίπου 2500MW. Τα ανωτέρω
αποτελούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους που θέτει η χώρα στον τομέα της ενέργειας και
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενώ τον Μάρτιο του 2012 η Εθνική
Επιτροπή Ενεργειακής Στρατηγικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη διαμόρφωση των μακροπρόθεσμων ενεργειακών
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στόχων της χώρας διαμορφώνοντας τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας της Ελλάδας για την
περίοδο 2020-2050. Σύμφωνα με αυτό ο αρχικός στόχος για το 2050 είναι οι εκπομπές
αερίων ρύπων να παρουσιάσουν μείωση στα επίπεδα του 60%-70% σε σχέση με το 2005 ,
ενώ ταυτόχρονα η ηλεκτροπαραγωγή να βασιστεί όσο είναι τεχνικά δυνατόν (στοχεύοντας
κοντά στο 100%) στις ΑΠΕ με ταυτόχρονο εξηλεκτρισμό των μεταφορών σε μεγάλο βαθμό.
Έτσι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα σημαίνει πλέον σχεδόν μηδενικές εκπομπές,
μείωση της χρήσης πετρελαιοειδών άρα και της ενεργειακής εξάρτησης και ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασμού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας ΑΠΕ για το έτος
αναφοράς 2010, η συνολική ισχύς από σταθμούς ΑΠΕ στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 290
MW μέσα στο 2010 αθροίζοντας συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1736 MW έναντι των 1446
MW του τέλους του 2009. Η νέα αιολική ισχύς που προστέθηκε το 2010 ανέρχεται στα 131
MW οδηγώντας σε σύνολο 1298 MW ενώ μικρή αλλά σημαντική είναι και η αύξηση των
μικρών υδροηλεκτρικών από 182,6 MW στο τέλος του 2009 στα 196,3 στο τέλος του 2010.
Στο επίπεδο της αδειοδοτικής διαδικασίας σημαντική είναι η αύξηση της ισχύος των αδειών
εγκατάστασης από τα 1360 MW του τέλους του 2009 στα 1670 MW στο τέλος του 2010
καθώς και των συμβάσεων αγοραπωλησίας από τα 301 MW στα 886 MW αντίστοιχα.
Επιπροσθέτως, αξιοποιώντας τα συγκεντρωτικά δεδομένα της Υπηρεσίας ΑΠΕ σχετικά με
την αδειοδοτική εξέλιξη των έργων ΑΠΕ έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011 παρατηρούμε
διαρκή αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ της τάξης των 780 MW με αποτέλεσμα η
εγκατεστημένη ισχύς να ανέρχεται πλέον στα 2516 MW.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης των
έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία του Υ.ΠΕ.Κ.Α,
ενώ στα ακόλουθα σχήματα οι μεσοπρόθεσμοι ενεργειακοί στόχοι του 2020 και οι
μακροπρόθεσμοι του 2050 αναφορικά με τη διείσδυση των ΑΠΕ, όπως αυτοί καθορίστηκαν
κατά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας της Ελλάδας.
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Πίνακας 6.1.8.1:

Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα έως τέλος Δεκεμβρίου 2011 (Πηγή: Υπηρεσία ΑΠΕ-Υ.ΠΕ.Κ.Α)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Τεχνολογία

Ισχύς

Με Αίτηση για Άδεια Παραγωγής

Με Άδεια Παραγωγής

Με Δεσμευτική Προσφορά
Σύνδεσης

Με Άδεια
Εγκατάστασης

Με Σύμβαση
Αγοραπωλησίας

Σε Λειτουργία

Έως τέλος
2010

Έως 30/12/2011

έως τέλος
2010

Έως 30/12/2011

Έως τέλος
2010

Έως
30/12/201
1

Έως
τέλος
2010

Έως
30/12/201
1

Έως
τέλος
2010

Έως
30/12/2011

Έως
τέλος
2010

Έως
30/12/20
11

Αιολικά

Mw

61791,00

66957,11

14373,40

20569,42

3601,49

3679,45

1249,20

1324,67

360,25

794,15

1297,66

1640,46

Βιομάζα

Mw

1461,90

1590,64

243,40

410,39

42,30

43,60

21,20

27,80

0,80

5,00

44,00

44,53

Γεωθερμία

Mw

340,50

345,50

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μικρά
Υδροηλεκτρικά

Mw

2220,90

2276,80

886,30

961,93

189,30

137,80

79,20

60,75

28,00

25,50

196,30

205,63

Φωτοβολταϊκά

Mw

4255,00

69995,69

1564,60

3290,96

524,90

2797,87

320,20

428,61

497,40

1701,40

198,30

625,57

Ηλιοθερμικά

Mw

963,20

1084,42

0,00

394,30

0,00

11,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Υβριδικά

Mw

1742,80

1871,77

262,80

536,27

0,00

0,00

0,10

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

72775,30

81121,93

17338,50

26171,26

4357,99

6669,92

1669,90

1841,91

886,45

2526,05

1736,26

2516,19

Σύνολο Ισχύος (Mw)
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Σχήμα 6.1.8.1: Μεσοπρόθεσμοι ενεργειακοί στόχοι Ελλάδας αναφορικά με τη διείσδυση
των ΑΠΕ έως το 2020 (Πηγή: Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός -Οδικός χάρτης για το
2050)

Σχήμα 6.1.8.2: Εξέλιξη του μεριδίου ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
και στην ηλεκτροπαραγωγή σύμφωνα με τα προτεινόμενα ενεργειακά
σενάρια (Πηγή: Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός -Οδικός χάρτης για το 2050)
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., που προέρχονται από το Πληροφοριακό
Δελτίο Παραγωγής Φεβρουαρίου 2014, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ
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σήμερα στην ΠΝΑ ανέρχεται σε 127,54MW εκ των οποίων 90,11MW αφορούν σε Αιολικά
Πάρκα (Α/Π) και 37,43 MW Φωτοβολταϊκά.
Πίνακας 6.1.8.2:

Εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ σε MW στα μη
διασυνδεδεμένα νησιά της ΠΝΑ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Φεβρουάριος
2014)
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW)
Α/Π
ΦΒ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕ
ΡΟΔΟΣ
49,15 18.17
67.32
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 1,23 1.04
2.27
ΜΗΛΟΣ
2,65 0.62
3.27
ΚΩΣ
11,20 7.1
18.3
ΛΕΡΟΣ
4,00
0.5
4.5
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 0,00 1.18
1.18
ΣΥΡΟΣ
2,84 0.99
3.83
ΝΑΞΟΣ
8,76 1.55
10.31
ΜΥΚΟΝΟΣ 1,20 1.04
2.24
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 9,08 5.24
14.32
ΣΥΝΟΛΟ
90,11 37.43
127.54
ΝΗΣΙ

Στην ΠΝΑ βρίσκονται σε λειτουργία και δυο σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συνολικής ισχύος 2MW, οι οποίοι αποτελούν σταθμούς που λειτουργούν
στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και υποχρεούνται
να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον Ν.3851/2010 χωρίς να περιλαμβάνονται
τα μεγάλα υδροηλεκτρικά (ΑΔΜΗΕ - Μάρτιος 2013).
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, έως τον Απρίλιο
του 2014 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής σε συνολικά
ογδόντα επτά (87) αιτήματα, έργα τα οποία καλύπτουν ισχύ 1855MW. Στα έργα αυτά δεν
συμπεριλαμβάνονται οι υβριδικοί σταθμοί και οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έως τον Απρίλιο του 2014 στην ΠΝΑ
έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής σε τρείς (3) υβριδικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 48
MW. Οι τρεις υβριδικοί σταθμοί βρίσκονται στη Ρόδο.
Η ύπαρξη των αιολικών πάρκων παραγωγής ενέργειας για την ανάπτυξη της περιοχής
μελέτης είναι μεγάλης σημασίας. Υπολογίζεται ότι η αναμενόμενη αύξηση των επενδύσεων
σε αιολικά πάρκα, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στην Περιφέρεια, καθώς και την αύξηση του συνολικού όγκου των επενδύσεων Όμως θα
πρέπει να τονιστεί και η δυσκολία αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, λόγω της
γεωγραφικής ασυνέχειας και των αυξημένων απαιτούμενων πόρων σε σύγκριση με τις
ωφέλειες.
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6.1.9 Βιομηχανική ρύπανση
Η ΠΝΑ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα βιομηχανικής ρύπανσης, αφού δεν διαθέτει
μεγάλο αριθμό βιομηχανικών μονάδων ιδιαίτερα δε μονάδων υψηλού δυναμικού
ρύπανσης.36
Ο συνολικός αριθμός των βιομηχανικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην ΠΝΑ
ανέρχεται σε 381. Όπως είναι αναμενόμενο το μεγαλύτερο αριθμό βιομηχανιών
συγκεντρώνει το νησί της Ρόδου με 138 μονάδες και ακολουθεί η Κάλυμνος όπου
λειτουργούν 44 βιομηχανικές μονάδες.
Πίνακας 6.1.9.1:
Δήμος / Κοινότητα
Αγαθονήσι
Αμοργός
Ανάφη
Άνδρου
Άνω Σύρου
Αρχαγγέλου
Αστυπάλαιας
Ατταβύρου
Αφάντου
Δ. Μεγίστης
Δικαίου
Δρυμαλίας
Εξωμβούργου
Ερμουπόλεως
Ηρακλειδών
Θήρα
Ιαλυσού
Ιητών
Κ. Δονούσης
Καλλιθέας
Καλυμνίων
Καμείρου
Καρπάθου
Κάσου
Κέας
Κιμώλου
Κορθίου
Κουφονησίων
Κύθνου
Κω
Λέρου
Λινδίων
Μήλου

Αριθμός Βιομηχανιών ΠΝΑ ανά ΔΕ
Αριθμός Βιομηχανικών
Μονάδων
1
7
2
5
2
6
4
6
12
1
6
5
2
3
3
18
6
4
1
4
44
8
27
2
3
3
1
1
2
22
14
1
6

36

Υπουργείο Ανάπτυξης, 2006. Ανάπτυξη Συστημάτων και εργαλείων Διαχείρισης υδατικών πόρων
υδατικού διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου. Κοινοπραξία Υδατοσυστημάτων Αιγαίου.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

391

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Δήμος / Κοινότητα
Μυκόνου
Νάξου
Νισύρου
Οίας
Ολύμπου
Πάρου
Πάτμου
Πεταλούδων
Ποσειδωνίας
Ρόδου
Σερίφου
Σίφνου
Σύμης
Τήλου
Τήνου
Υδρούσας
Σύνολο

Αριθμός Βιομηχανικών
Μονάδων
7
11
1
1
1
9
2
24
2
71
3
7
1
1
3
5
381

Όσον αφορά το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες στην ΠΝΑ
σημειώνεται ότι η πλειοψηφία τους, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί,
αφορά στην παραγωγή και επεξεργασία δομικών υλικών. Ειδικότερα, 148 (38,85%)
βιομηχανικές μονάδες δραστηριοποιούνται στον τομέα των δομικών υλικών ενώ
ακολουθούν τα ελαιοτριβεία για τα οποία υπάρχουν 70 (18,37%) καταγεγραμμένες
μονάδες. Σημαντικός αριθμός βιομηχανιών δραστηριοποιείται στον τομέα της ποτοποιίας
με ποσοστό 10,24% επί του συνόλου των βιομηχανιών της ΠΝΑ.
Πίνακας 6.1.9.2:

Είδος Δραστηριότητας των Βιομηχανικών Μονάδων της ΠΝΑ

Είδος / Δραστηριότητα

Αριθμός
Μονάδων

Δομικά Υλικά

148

Ελαιοτριβείο

70

Επεξεργασία ξύλου & κατασκευή επίπλων

4

Ηλεκτρικό Ρεύμα

21

Οινοποιείο/Ποτοποιείο

54

Παραγωγή λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων

8

Παραγωγή πλαστικών

3

Παραγωγή σαπουνιών, απορρυπαντικών και καλλυντικών

9

Παραγωγή χρωμάτων

14

Πλυντήριο

4

Σφαγείο

5

Τρόφιμα

39

Χαρτοποιία

1

Χυτήριο

1

Σύνολο

381
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2014

Σχήμα 6.1.9.1 Ποσοστιαία Κατανομή δραστηριότητας βιομηχανιών ΠΝΑ.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει εδώ στη λειτουργία του Ναυπηγείου
αυπηγείου Νεωρίου στη
Σύρο. Το ναυπηγείο νεωρίου λειτουργεί από το 1861 στη δυτική πλευρά του λιμανιού της
Ερμούπολης Σύρου. Διαθέτει προβλήτες συνολικού μήκους 1.800m και δύο πλωτές
δεξαμενές 75.000 και 40.000 DWT.. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται ακόμα γερανοί,
ένας πλωτός γερανός, πλωτή μονάδα υποδοχής αποβλήτων και 4 ρυμουλκά. Στη λειτουργία
του ναυπηγείου περιλαμβάνεται και η διαδικασία
διαδικασία της αμμοβολής, η οποία σχετίζεται με
συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αέριες εκπομπές (σκόνη κατά τη
διαδικασία της αμμοβολής) και διαχείριση των αποβλήτων της αμμοβολής. Σημειώνεται
μάλιστα ότι υπάρχουν συχνές αντιδράσεις των κατοίκων της Ερμούπολης που σχετίζονται
με τις περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ναυπηγεία
λειτουργούν βάσει εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων που περιλαμβάνουν την
αμμοβολή. Όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων της αμμοβολής, η ΠΝΑ έχει
έχε προβεί σε
ενέργειες για την ασφαλή και σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία διαχείρισή τους.
Συγκεκριμένα έχει γίνει σχετική δειγματοληψία για να διαπιστωθεί αν είναι επικίνδυνο
απόβλητο ή όχι οπότε αναλόγως αν θα αποτεθεί είτε στον ΧΥΤΑ, είτε ως επικίνδυνο
επικ
θα
πρέπει να διατεθεί σε αδειοδοτημένη – εξειδικευμένη εταιρεία.
Τέλος, βιομηχανικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιπτώσεις στο περιβάλλον
αποτελούν και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ. Στον παρακάτω Πίνακα
παρουσιάζονται οι Αυτόνομοι
Αυτόνομο Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και τα τροφοδοτούμενα από αυτούς νησιά:
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Πίνακας 6.1.9.3:

Αυτόνομοι Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΠΝΑ

α/α

Νησί

Αριθμός ΑΣΠ

Ισχύς ( KW)

Νομός

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Αμοργός
Ανάφη
Άνδρος
Δονούσα
Θήρα
Κύθνος
Μήλος
Μύκονος
Πάρος
Σέριφος
Σίφνος
Σύρος

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.265
698
18.944
348
46.114
3.18
14.864
36.402
74.415
6.415
7.611
29.812

Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων
Κυκλάδων

12

245.068

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

509
100
4.657
17.92
15.16
98.99
887
10.27
234
5.56

Σύνολο ΑΣΠ
Δωδεκανήσου

10

388.053

Σύνολο ΑΣΠ ΠΝΑ

22

633.121

Σύνολο ΑΣΠ
Κυκλάδων
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Αγαθονήσι
Αρκοί
Αστυπάλαια
Κάλυμνος
Κάρπαθος
Κως
Μεγίστη
Πάτμος
Ρόδος
Σύμη

Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου
Δωδεκανήσου

Πηγή: ΔΕΗ ΑΕ

Η λειτουργία των ανωτέρω σταθμών σχετίζονται με επιπτώσεις στο περιβάλλον (αέριες
εκπομπές, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ), οι οποίες όμως, με προϋπόθεση την
ορθή λειτουργία τους και την πιστή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, αμβλύνονται
σημαντικά. Αν δε ληφθεί υπόψη και η προγραμματιζόμενη διασύνδεση των νησιών με το
Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς και η συνακόλουθη θέση σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας
των υφιστάμενων σήμερα σταθμών καθίσταται σαφές ότι οι όποιες επιπτώσεις
εντοπίζονται σήμερα από τη λειτουργία τους θα εκλείψουν στο μέλλον οριστικά.
Συγκεκριμένα για τη διασύνδεση της ΠΝΑ με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς
αναφέρονται τα εξής:
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Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, με τη σύνταξη μελετών για τη διασύνδεση των νήσων
Άνδρου, Τήνου, Μύκονου και Σύρου με το διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς μέσω της
Εύβοιας, γίνεται προσπάθεια να διασυνδεθούν με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς τα
νησιά εκείνα που είναι σε μια εύλογη απόσταση από την Ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν
σημαντική κατανάλωση και είναι εξαιρετικά δύσκολη και ενδεχομένως αντιοικονομική η
συνεχής επέκταση των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ), οι οποίοι επίσης
δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της καύσης diesel ή μαζούτ. Η
διασύνδεση αυτή δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί λόγω των αντιδράσεων των
πολιτών , προσφυγών στο ΣτΕ και των αποφάσεων που λήφθηκαν από αυτό.
Μετά τη μη επιτυχή προσπάθεια διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα το
θέμα ήλθε και πάλι στην επικαιρότητα με μελέτη που συνέταξε το ΕΜΠ κατ’ εντολή της ΡΑΕ
την άνοιξη του 2004. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής περιελήφθησαν για πρώτη φορά
στην Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς που εγκρίθηκε το 2005 και περιείχε
τα έργα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς κατά τα 5 επόμενα χρόνια (ΜΑΣΜ 20052009). Το 2009 ολοκληρώθηκε η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
Διασύνδεσης των Κυκλάδων με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Το
έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα έργο προϋπολογισμένης δαπάνης 350 εκατ.
ευρώ, με το οποίο εξασφαλίζεται:
•

Η επαρκής και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο
και Μύκονο.

•

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

•

Η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα νησιά λόγω της κατάργησης ή της
θέσης σε ψυχρή εφεδρεία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής.

•

Η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου,
καθώς και η απορρόφηση ενδεχόμενης αιολικής ενέργειας.

Τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός του Διαχειριστή Δικτύων
Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ) για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων.
Ο διαγωνισμός αφορά την υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση Λαυρίου – Σύρου,
προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, τις καλωδιακές διασυνδέσεις Τήνου, Σύρου, Μυκόνου και
Πάρου, προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, τους υποσταθμούς σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και
Μύκονο, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ και το σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου
ισχύος στη Σύρο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου
θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών, η οποία
σήμερα στηρίζεται σε ακριβές και ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες. Το αυξημένο κόστος
ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ ετησίως (η
τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τη διακύμανση της τιμής του πετρελαίου) Με την
ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, οι υφιστάμενοι αυτόνομοι πετρελαϊκοί σταθμοί στα
νησιά Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Άνδρο θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και θα κλείσουν
οριστικά μετά το 2020, όταν θα υπάρξει και δεύτερη διασύνδεση, που θα διασφαλίζει
πλήρως την επάρκεια των νήσων σε ηλεκτρισμό.
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Αναφέρεται μάλιστα ότι η διασύνδεση αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Σύμφωνα με τον Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των
εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων», που περιλαμβάνεται στο Εταιρικό Σύμφωνο για
το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020, ο κεντρικός στόχος στον τομέα των ενεργειακών
δικτύων είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου, καθώς και η ολοκλήρωση της ένταξης της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα ώστε να
ενδυναμωθεί ο γεωστρατηγικός της ρόλος στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής
και της Ευρώπης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας.
Ειδικότερα στον τομέα της ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων προτεραιότητα αποτελεί η
διασύνδεση του συνόλου σχεδόν των μη διασυνδεδεμένων νησιών (διασύνδεση όλων των
νησιών των Κυκλάδων σε συνέχεια του έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων που
υλοποιείται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, διασύνδεση Κρήτης) με το ηπειρωτικό
δίκτυο, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του διασυνδεδεμένου συστήματος
(εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη καλωδιακών γραμμών, κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής
Τάσης, κλπ). Η διασύνδεση των νησιών θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ
στις συγκεκριμένες περιοχές.

6.1.10 Στερεά Απόβλητα-Λύματα
6.1.10.1

Στερεά Απόβλητα

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΠΕ.Σ.Δ.Α. κατά το έτος 2008 ο μέσος συντελεστής παραγωγής
απορριμμάτων ήταν 1,87 kg/κάτοικο/ημέρα. Συνεπώς, η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων
ήταν 238.555 tn (184.756 από τον μόνιμο πληθυσμό και 53.798 από επισκέπτες). Το
ποσοστό συμμετοχής των νομών της Περιφέρειας ήταν 72% για τον Νομό Δωδεκανήσου και
28% για τον Νομό Κυκλάδων. Αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη των ΑΣΑ της εν λόγω
Περιφέρειας, προκύπτει ότι για το 2015 η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων 269.358 tn
(πιθανότερο σενάριο) ενώ για το 2025 σε 320.386 tn
Tα βιοαποδομήσιμα υλικά της ΠΝΑ αποτελούν το 45,1% των συνολικά παραγόμενων ΑΣΑ,
και το 37,5 % αποτελούν τα υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με το big-east project της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διαθέσιμα οργανικά στερεά απόβλητα της συγκεκριμένης
Περιφέρειας είναι 93.000 τόνοι, οι οποίοι ισοδυναμούν σε 1886 m3*104 βιοαέριο.
Στην ΠΝΑ υφίστανται 18 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ.)37, οι οποίοι
είναι οι ακόλουθοι (στις παρενθέσεις δίπλα από τους εξυπηρετούμενους Δήμους
δηλώνεται η παραγωγή ΑΣΑ κατά το έτος 2008, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της μελέτης
του ΠΕ.Σ.Δ.Α.) :
1.

ΧΥΤΑ Βορείας Ρόδου: Βρίσκεται στη θέση ‘Παλιόμυλος’, της ΔΕ Καλλιθέας, και
εξυπηρετεί όλο το νησί της Ρόδου επί του παρόντος. Ο υπεύθυνος φορέας

37

Μπουρτσαλάς Αθ., Θέμελης Ν., Καλογήρου Ε., 2011. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για τις Περιφέρειες της Ελλάδος, 2011.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

λειτουργίας είναι η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακλύκλωσης Ρόδου. Ήδη ο εν λόγω
ΧΥΤΑ έχει φτάσει σε οριακό σημείο λειτουργία, αφού έχοντας εξαντλήσει την χρονική
διάρκεια ζωής του, έχει καταστεί ανεπαρκής στο να καλύψει τις ανάγκες των
Δημοτικών Ενοτήτων που εξυπηρετεί, λόγω των πολύ μεγάλων ποσοτήτων των
απορριμμάτων. Για τον λόγω αυτό και προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα
κορεσμένου του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, προωθείται η επέκτασή του, με την κατασκευή
νέου κυττάρου, σε δημόσια δασική έκταση 50 στρεμ. στη θέση «Παλαιόμυλος» γαιών
Καλυθιών, η οποία παραχωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από την Δασική Υπηρεσία, στον Δήμο της
Ρόδου, για χρονική διάρκεια 25 ετών. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 2,4 εκ. ευρώ
και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ οι σχετικές εργασίες επέκτασης έχουν ήδη
ξεκινήσει και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, προκειμένου ο
ΧΥΤΑ Βόρειου Τριγώνου να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του. Επίσης,
σημειώνεται ότι, στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013» έχει ενταχθεί και η κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανάκτησης Υλικών
(Κ.Δ.Α.Υ.). Το κυρίως Υ/Ε του ΚΔΑΥ βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής σύμβασης
ΧΥΤΑ Μεγίστης: Βρίσκεται στη θέση Παρβούτι του Δήμου Μεγίστης, προς
εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγίστης(348 tn/yr).Σύμφωνα με τη μελέτη του ΠΕ.Σ.Δ.Α. δε
γίνεται σωστή λειτουργία του εν λόγω ΧΥΤΑ και η διάρκεια ζωής του είναι για 20 έτη.
Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Μεγίστης
ΧΥΤΑ Τήλου: Βρίσκεται στη θέση Τράχηλου, του Δήμου Τήλου, προς εξυπηρέτηση του
ομώνυμου Δήμου(531 tn/yr). Η διάρκεια ζωής του είναι για 20 έτη. Εντός του 2011
ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 2ου κυττάρου, καθώς και η προμήθεια
ερπυστριοφόρου φορτωτή. Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Τήλου.
ΧΥΤΑ Αγαθονησίου:Βρίσκεται στη θέση Φυκιός του Δήμου Αγαθονησίου, προς
εξυπηρέτηση του Δήμου Αγαθονησίου(112 tn/yr). Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε η
επέκτασή του, ενώ εντός του 2014 θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια ενός
ερπυστριοφόρου φορτωτή Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος
Αγαθονησίου.
Ο ΧΥΤΑ Σύμης έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί από το Μάιο του 2012.
ΧΥΤΑ Κω: Βρίσκεται στη θέση Ματιάδες, του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντιμάχειας,
του Δήμου Ηρακλειδών, προς εξυπηρέτηση της Νήσου Κω (33.864 tn/yr).Λειτουργεί
από το 2009 και έχει διάρκεια ζωής 10 έτη. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο
Δήμος Κω. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημοπρατηθεί η επέκταση του ΧΥΤΑ
Κω (Χρηματοδότηση ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007 – 2013).
ΧΥΤΑ Αστυπάλαιας: Βρίσκεται στη θέση Άγιος Ανδρέας, του Δήμου Αστυπάλαιας,
προς εξυπηρέτηση της ιδίας νήσου(1.147 tn/yr) .Λειτουργεί από το 2009 και έχει
διάρκεια ζωής 10 έτη. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Αστυπάλαιας.
ΧΥΤΑ Φολέγανδρου: Βρίσκεται στη θέση Καυλαρίνα του Δήμου Φολεγάνδρου, για την
εξυπηρέτηση της νήσου Φολέγανδρου(395tn/yr).Λειτουργεί από το 2009, η Α’ φάση
του Χ.Υ.Τ.Α. έχει διάρκεια ζωής 20 έτη, και η συνολική διάρκεια ζωής του
υπολογίζεται στα 40 έτη. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος
Φολεγάνδρου.
ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου: Βρίσκεται στη θέση Άγιος Χαράλαμπος του Δήμου Πάρου,
προς εξυπηρέτηση του Δήμου Πάρου και Αντίπαρου(8.497 tn/yr). Λειτουργεί από το
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

2009 και η Α’ φάση του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σχεδιαστεί για 11,4 έτη. Υπεύθυνος φορέας
λειτουργίας είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντίπαρου.
Επιπρόσθετα, στην Πάρο λειτουργεί πρόγραμμα Διαλογής στη Πηγή.
ΧΥΤΑ Μυκόνου:Βρίσκεται στη θέση Φτελιά-Σκυλάμπελα, του Δήμου Μυκόνου, προς
εξυπηρέτηση του Δήμου Μυκόνου (7.522 tn/yr). Λειτουργεί από το 2009 και η Α’
φάση του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σχεδιαστεί για 10 έτη, ενώ η συνολική χωρητικότητά του
ανέρχεται σε 422.000 κ.μ. .Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Μυκόνου.
ΧΥΤΑ. Αμοργού: Βρίσκεται στη θέση Παπαδιές, του Δήμου Αμοργού(1.094 tn/yr), για
την εξυπηρέτηση της νήσου Αμοργού. Λειτουργεί από το 2009 και η Α΄φάση του
Χ.Υ.Τ.Α. έχει σχεδιαστεί για 10 έτη. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος
Αμοργού.
ΧΥΤΑ Κιμώλου: Βρίσκεται στη θέση Κόκκινα του Δήμου Κιμώλου, προς εξυπηρέτηση
της νήσου Κιμωλού (387 tn/yr).Λειτουργεί από το 2003, έχει σχεδιαστεί για 13 έτη,
αλλά σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, δε λειτουργεί με επάρκεια.Υπεύθυνος
φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Κιμώλου.
ΧΥΤΑ Ανάφης: Βρίσκεται στη θέση Πράσσα του Δήμου Ανάφης, για την εξυπηρέτηση
του Δήμου Ανάφης (139 tn/yr). Λειτουργεί από το 2003, έχει σχεδιαστεί για 13 έτη,
αλλά σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, δεν λειτουργεί με επάρκεια.Υπεύθυνος
φορέας λειουργίας είναι ο Δήμος Ανάφης.
ΧΥΤΑ Καρπάθου: Λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2009 , προς εξυπηρέτηση της Νήσου
Καρπάθου(5693 tn/yr) και η διάρκεια ζωής του είναι για 10 έτη. Η ολοκλήρωση του
2ου κυττάρου του ΧΥΤΑ Καρπάθου προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με πόρους
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007- 2013 (Επανυποβολή ΤΔ για προέγκριση δημοπράτησης). Υπεύθυνος
φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Καρπάθου.
ΧΥΤΑ Σύρου:Βρίσκεται στη θέση Κοράκι, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, προς
εξυπηρέτηση της νήσου Σύρου(10.308 tn/yr).Η δυναμικότητα του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α.
ανέρχεται σε 543.500 κ.μ. και λειτουργεί από το 2009, με διάρκεια ζωής του Α’
κυττάρου 10 έτη. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Σύρου.
ΧΥΤΑ Λειψών: Βρίσκεται στη θέση Κυδωνιές, του Δήμου Λειψών. Λειτουργεί από το
2009 προς εξυπηρέτηση της νήσου Λειψών (531 tn/yr) και έχει σχεδιαστεί για 20 έτη
λειτουργίας. Υπεύθυνος φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Λειψών.
ΧΥΤΑ Κύθνου: Λειτουργεί από το 2009, προς εξυπηρέτηση της Κύθνου(500-700
tn/yr).Η διάρκεια ζωής του Α’ κυττάρου έχει σχεδιαστεί για 10 έτη.
ΧΥΤΑ Σέριφου: Λειτουργεί από το 2009 , προς εξυπηρέτηση της νήσου Σέριφου(840
tn/yr).Η Α΄φάση του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σχεδιαστεί για 10 έτη.

Στο Ν. Δωδεκανήσου βρίσκονται σε εξέλιξη 5 έργα ΧΥΤΑ: Βόρειας Ρόδου (σε εξέλιξη
επέκταση με βάση σύμβαση 20/08.2012- βλ. παραπάνω), Αγαθονησίου (σε εξέλιξη
επέκταση από την Εγνατία Οδό ΑΕ), Πάτμου [η κατασκευή του έχει ξεκινήσει από το 2007,
προς εξυπηρέτηση της Πάτμου (2777 tn/yr), αλλά λόγω προβλημάτων δεν έχει λειτουργήσει
ακόμη. Έχει χωρητικότητα 65.000 κ.μ. και διάρκεια ζωής 10 έτη], Νισύρου (υλοποιείται με
την από 27/2/2013 σύμβαση και φορέα υλοποίησης την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ) και Καλύμνου
(υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος για την υλοποίηση)
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Τα υπολειπόμενα έργα ΧΥΤΑ που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης είναι αυτά της
Νότιας Ρόδου(φάση εκπόνησης προμελέτης), της Χάλκης (πιθανότατα δεν θα
ολοκληρωθεί), της Κάσου και της Λέρου. Οι κατασκευασμένοι ΧΥΤΑ εξυπηρετούν το 83%
του πληθυσμού του Νομού.
Στο Ν. Κυκλάδων βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έργα ΧΥΤΑ: Ίου (επρόκειτο να λειτουργήσει από
το 2009 με διάρκεια ζωής της Α΄φάσης 10 έτη, προς εξυπηρέτηση της νήσου Ίου(1380
tn/yr), αλλά υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στη λειτουργία του), Σίφνου (σε εξέλιξη
από την Εγνατία Οδό ΑΕ), Νάξου και Κέας
Τα 9 υπολειπόμενα έργα ΧΥΤΑ που βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης είναι αυτά της
Σικίνου, Μήλου, Άνδρου, Τήνου, Θήρας –Θηρασιάς, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίου
και Δονούσας (μικροί ΧΥΤΑ). Οι τέσσερις μικροί ΧΥΤΑ των Μικρών Κυκλάδων πιθανότατα
δεν θα υλοποιηθούν καθώς αυτές θα εξυπηρετηθούν από το ΧΥΤΑ Νάξου. Οι
κατασκευασμένοι ΧΥΤΑ εξυπηρετούν το 44% του πληθυσμού του Νομού.
Στο Ν. Δωδεκανήσου προβλέπονται 5 έργα ΣΜΑ (Δυτικής Ρόδου, Αρχαγγέλου, Χάλκης,
Ψερίμου, Κάσου), ενώ στο Ν. Κυκλάδων 6 έργα ΣΜΑ (Ηρακλειάς, Σχοινούσας,
Κουφονησίου, Δονούσας , Νάξου και Αντιπάρου).
Mε βάση ενημερωτικό σημείωμα της ΕΔΑ/ΝΑ με ημερομηνία 16/12/2013 θα απομείνουν
για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, τα παρακάτω υπολειπόμενα έργα
συνολικού Π/Υ 27,5 εκ. €. για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού της
Περιφέρειας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΧΥΤΑ Χάλκης,1 εκ. €
ΧΥΤΑ Κάσου, 2 εκ. €
ΧΥΤΑ Λέρου, 4 εκ. €
ΧΥΤΑ Καλύμνου, 3 εκ. €
ΧΥΤΑ Αδρανών νήσου Ρόδου, 3,5 εκ. €
ΧΥΤΑ Σικίνου, 1 εκ. €
ΧΥΤΑ Άνδρου, 4,5 εκ. €
ΧΥΤΑ Τήνου, 4 εκ. €
ΧΥΤΑ Θήρας – Θηρασίας, 4,5 εκ. €

Με βάση το ίδιο σημείωμα τα έργα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου εκείνα που
πιθανά θα «μεταφερθούν» - ολοκληρωθούν στη νέα έχουν εκτιμώμενο προϋπολογισμό
46,8 εκ. €.
•
•
•
•
•
•

Επέκταση ΧΥΤΑ Κω (στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης), 4,6 εκ. €
ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (δημοπρατήθηκε στις 26-11-2013 – Εγνατία Οδός Α.Ε.), 7 εκ. €
ΧΥΤΑ Νάξου (βρίσκεται σε στάδιο υπογραφής σύμβασης – Εγνατία Οδός Α.Ε), 9,6 εκ.
€
ΧΥΤΑ Κέας (δημοπρατήθηκε στις 18-6-2013 – Εγνατία Οδός Α.Ε), 5 εκ. €
ΧΥΤΑ Μήλου (στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης & καθορισμού τιμής μονάδας
για απαλλοτρίωση - Εγνατία Οδός Α.Ε), 5,6 εκ. €
Πλωτή μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στις Κυκλάδες, 15 εκ. €
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Στην ΠΝΑ έχουν καταγραφεί συνολικά 89 προϋφιστάμενοι ΧΑΔΑ εκ των οποίων:
•
•
•

36 έχουν αποκατασταθεί
37 είναι ανενεργοί και βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης και
16 είναι ενεργοί, αλλά έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να
ωριμάσουν και να αποκατασταθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα παραπάνω στοιχεία της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου ανά κατηγορία ΧΑΔΑ και ανά Νομό.
Πίνακας 6.1.10.1:

Συνοπτική παρουσίαση ΧΑΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΧΑΔΑ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ενεργοί

6

10

16

Ανώριμοι

-

-

-

Προς υποβολή

-

-

-

Αξιολόγηση

-

-

-

Ενταγμένοι

6

10

16

Ανενεργοί

15

22

37

2

2

Ανώριμοι
Ίδια μέσα

9

3

12

Προς υποβολή

-

-

-

Αξιολόγηση

-

-

-

Ενταγμένοι

5

15

20

Υλοποίηση

1

2

3

Αποκατεστημένοι

22

14

36

Σύνολο

43

46

89

Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τους ενεργούς και ανενεργούς ΧΑΔΑ ανά
νησί.
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Πίνακας 6.1.10.2:
ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Ενεργοί και Ανενεργοί ΧΑΔΑ ανά νησί των Δωδεκανήσων (με βάση στοιχεία Μαρτίου 2014)
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Τροποποιήθηκε η άδεια αποκατάστασης, με χαμηλό βαθμό
επικινδυνότητας.
Ο
Δήμος
πραγματοποίησε
εργασίες
αποκατάστασης με ίδια μέσα. Απαιτείται πιστοποίηση
αποκατάστασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Ρόδου

Ατταβύρου

Μανδρικό

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

2.

Ρόδου

Ατταβύρου

Σπηλιάδα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Μικρής επικινδυνότητας ΧΑΔΑ.
Ο Δήμος θα τον αποκαταστήσει με ίδια μέσα.

3.

Ρόδου

Νότιας Ρόδου

Ποτηρού

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια κατασκευής του
ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου. Δημοπρατήθηκε 26/11.

4.

Ρόδου

Καμείρου

Φώτη Λιβάδι – Βατόπη

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Τροποποιήθηκε η άδεια αποκατάστασης. Αναμένεται η υποβολή
τευχών δημοπράτησης για προέγκριση

5.

Ρόδου

Καμείρου

Τσικούρι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

6.

Κω

Δικαίου

Άγιος Κωνσταντίνος

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

7.

Κω

Ηρακλειδών

Κούκος

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Παλαιολαγκάδα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

8.

Κω

Ηρακλειδών

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΧΑΔΑ εντός κοίτης ρέματος. Ο Δήμος αναφέρει ότι ο χώρος έχει
αποκατασταθεί με ίδια μέσα. Απαιτείται πιστοποίηση
αποκατάστασης.
Δημοπρατήθηκε 14/5, αλλά δεν υπογράφουν σύμβαση τελικά
γιατί δεν συναινούν οι ιδιοκτήτες. Η εκδίκαση για τον καθορισμό
τιμής μονάδος για τις απαλλοτριώσεις μετά από 2 αναβολές και
μετά από νέα εκτίμηση επαναδικάστηκε 17/12 και αναμένεται η
έκδοση της σχετικής Απόφασης.
Υπογράφηκε σύμβαση 24/1/2014. Αποκατάσταση σε εξέλιξη.
Δεν απαιτείται σύνταξη οριστικής μελέτης. Έχει καθυστερήσει
πολύ η αποκατάσταση, αλλά ο Δήμος έχει εκκινήσει τις
διαδικασίες για την αποκατάστασή του και εν συνεχεία την
πιστοποίηση της αποκατάστασης από την αρμόδια επιτροπή.
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ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Δεν απαιτείται σύνταξη οριστικής μελέτης. Έχει καθυστερήσει
πολύ η αποκατάσταση, αλλά ο Δήμος έχει εκκινήσει τις
διαδικασίες για την αποκατάστασή του και εν συνεχεία την
πιστοποίηση της αποκατάστασης από την αρμόδια επιτροπή.

9.

Κω

Ηρακλειδών

Παλάτια

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

10.

Κω

Ηρακλειδών

Πικραγρέλλα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

11.

Καρπάθου

Ολύμπου

Πέι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

12.

Λειψών

Λειψών

Κατεργόμολος

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

13.

Καλύμνιων

Καλυμνίων

Μαραθωτά

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Δεν απαιτείται σύνταξη οριστικής μελέτης. Έχει καθυστερήσει
πολύ η αποκατάσταση.

14.

Καλύμνιων

Καλυμνίων

Γιαννοχώραφο

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε η άδεια αποκατάστασης. Στάδιο ανάθεσης οριστικής
μελέτης. Ο Δήμος ωριμάζει συνοδά έργα για την επαναξιολόγηση
χρηματοδότησής τους.

15.

Μεγίστης

Μεγίστης

Γιαλούς Ρυάλι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

16.

Πάτμου

Πάτμου

Λάκκος

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΣΕ

Δεν απαιτείται σύνταξη οριστικής μελέτης. Έχει καθυστερήσει
πολύ η αποκατάσταση, αλλά ο Δήμος έχει εκκινήσει τις
διαδικασίες για την αποκατάστασή του και εν συνεχεία την
πιστοποίηση της αποκατάστασης από την αρμόδια επιτροπή.
Το έργο απεντάχθηκε από ΕΠ ΠΕΡΑΑ, καθώς δεν υπάρχει φυσικό
αντικείμενο προς υλοποίηση. Ο Δήμος πρέπει να κινήσει τις
διαδικασίες ώστε να πιστοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή η
αποκατάστασή του.
Η σύμβαση υπογράφτηκε 31/5/2011. Τελικό στάδιο υλοποίησης.

Εκδόθηκε 5/3 η τροποποίηση της άδειας αποκατάστασης.
Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη. Το προσεχές διάστημα
αναμένεται η δημοπράτησή του.
Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης οριστικής
μελέτης.
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ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

17.

Σύμης

Σύμης

Γλυφωνιές

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

18.

Κάσου

Κάσου

Μαριτσά

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

19.

Λέρου

Λέρου

Τσίγκουνας

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

20.

Νισύρου

Νισύρου

Λινούρα

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

21.

Χάλκης

Χάλκης

Ανδραμασός ή Αγναθούς

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στάδιο έκδοσης άδειας αποκατάστασης.
Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης οριστικής
μελέτης.
Στάδιο τροποποίησης άδειας αποκατάστασης και επανυποβολή
τευχών δημοπράτησης για προέγκριση. Εκκρεμεί η εξασφάλιση
των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων (απαλλοτριώσεις,
παραχωρήσεις & συμβόλαιο).
Στάδιο εκπόνησης ΤΜΠΑ.
Εκδόθηκε Άδεια Αποκατάστασης. Ολοκληρώθηκε η οριστική
μελέτη. Δημοπρατήθηκε 18/2/2014.
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Πίνακας 6.1.10.3:
ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

Ενεργοί και Ανενεργοί ΧΑΔΑ ανά νησί των Κυκλάδων (με βάση στοιχεία Μαρτίου 2014)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Πάρου

Πάρου

Καντηνελιές –
Σαρακήνικο

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

2.

Πάρου

Πάρου

Καμινάκι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

3.

Πάρου

Πάρου

Χωριουδάκι – Λάκκοι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

4.

Μυκόνου

Μυκόνου

Φτελιά – Σκυλάμπελα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

5.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δρυμαλίας

Μπαμπακιές Α’

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

6.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δρυμαλίας

Διώδι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

7.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δρυμαλίας

Σελάδι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

8.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δρυμαλίας

Χείμαρος –
Παντελούδες

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

9.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Νάξου

Αυλιά

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

10.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δρυμαλίας

Μπαμπακιές Β’

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΣΕ

ΜΕ

ΜΕ

Η σύμβαση υπογράφτηκε 2/11/2012. Στάδιο
υλοποίησης. Προεγκρίθηκε παράταση έως 2/6/2014.
Δεν απαιτείται η σύνταξη Οριστικής μελέτης. Ο Δήμος
το ωριμάζει για να προχωρήσει στην αποκατάστασή του
με ή χωρίς χρηματοδότηση.
Η σύμβαση υπογράφτηκε 20/5/2013. υλοποίησης.
Συμβατική προθεσμία περαίωσης 19/5/2014.
Το έργο θα υλοποιηθεί με δικαιούχο την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου. Επικαιροποιείται / τροποποιείται η
οριστική μελέτη.
Η αποκατάσταση είχε ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡ, αλλά καθώς
ανέκυψαν ιδιοκτησιακά ζητήματα απεντάχθηκε. Ο
Δήμος έχει αναθέσει το θέμα σε δικηγόρο.
Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.
Σε εξέλιξη σύνταξη μελετών.
Σε εξέλιξη σύνταξη μελετών.
Σε εξέλιξη σύνταξη μελετών.
Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.
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ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δρυμαλίας

Ρίκες

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.

12.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Νάξου

Τίμιος Σταυρός

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.

13.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Δονούσης

Λαγκάδι

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.

14.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Ηρακλειάς

Ρύκια

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.

15.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Κουφονησίων

Καψαλιά

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.

16.

Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων

Σχοινούσσης

Κάτεργο

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης.

17.

Θήρας

Θήρας

Αλωνάκι

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

18.

Ιητών

Ιητών

Αλμυρός

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

19.

Σερίφου

Σερίφου

Πάχυ

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

20.

Τήνου

Τήνου

Μαρμαριές Κόκκινα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Εντάχθηκε στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 22/11. Στάδιο ελέγχου ΤΜΠΑ.
Αναμένεται υποβολή της στην αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩΣΧΕ
το προσεχές διάστημα.
Εντάχθηκε στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 22/11/2013. Στάδιο ανάθεσης
τροποποίησης οριστικής μελέτης.
Στάδιο
ανάθεσης
οριστικής
μελέτης
(θα
πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του Π/Υ του Δήμου).
Υλοποιήθηκε η αγορά των απαραίτητων εδαφικών
εκτάσεων.
Δημοπρατείται 15/4/2014.
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ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

21.

Τήνου

Πανόρμου

Άσπρο Κλείσμα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

22.

Τήνου

Πανόρμου

Φανερωμένη

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

23.

Τήνου

Εξωμβούργου

Τσικνιάς

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

24.

Άνδρου

Άνδρου

Πούντα – Ακρ.
Στρόφιλα

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

25.

26.

Φολεγάνδρου

Σίφνου

Φολεγάνδρου

Σίφνου

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Χιλιομοδού

Βορινή

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΕ

ΣΕ

ΣΕ

Μικρής επικινδυνότητας ΧΑΔΑ. Ο Δήμος αναφέρει ότι
έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση, αλλά δεν έχει
πιστοποιηθεί. Η άδεια αποκατάστασης δεν ανανεώθηκε
και πρέπει να υποβληθεί νέα ΤΜΠΑ. Ο Δήμος ανέθεσε
τη μελέτη και αναμένεται το προσεχές διάστημα η
υπογραφή σύμβασης.
Εκδόθηκε άδεια αποκατάστασης. Η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου συντάσσει την οριστική μελέτη (ΧΑΔΑ μικρής
επικινδυνότητας).
Εκδόθηκε άδειας αποκατάστασης. Στάδιο εκπόνησης
οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
Υποβλήθηκε
20/12/2013
ΤΜΠΑ.
Ζητήθηκαν
συμπληρωματικά στοιχεία από την αρμόδια υπηρεσία
για την έκδοση άδειας αποκατάστασης.
Ζητήθηκε εκ νέου η υποβολή της μελέτης και των
τευχών δημοπράτησης, η οποία ανασυντάσσεται και
αναμένεται να υποβληθεί για έλεγχο το επόμενο
διάστημα στη ΔΤΕ Ν. Κυκλάδων.
Η αποκατάσταση θα υλοποιηθεί στα πλαίσια
κατασκευής του ΧΥΤΑ. Η σύμβαση κατασκευής του ΧΥΤΑ
υπογράφηκε 9/11/2012. Στάδιο υλοποίησης. Συμβατική
προθεσμία
περαίωσης
9/11/2014.
Υπάρχουν
καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων.
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ΟΤΑ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

27.

Μήλου

Μήλου

Μπρατώνι

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

28.

Σικίνου

Σικίνου

Τσιγκούρα

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

29.

Κέας

Κέας

Οτζιάς – Χάλαρα

ΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

30.

Αντιπάρου

Αντιπάρου

Προφήτης Ηλίας

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΕΛΙΞΗ

ΣΕ

Κοσσίνι

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΧΑΜΗΛΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Νέος ΧΑΔΑ. Είναι ανενεργός με απόφαση παύσης
Αντιπεριφερειάρχη. Ο Δήμος ανέθεσε τη μελέτη και
αναμένεται το προσεχές διάστημα η υπογραφή
σύμβασης.

Μάρμαρα – Δυο Χωριά

ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ/
ΥΨΗΛΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Ο Δήμος κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση
αποκατάστασή του ώστε το προσεχές διάστημα να
προσκληθεί η αρμόδια επιτροπή για την πιστοποίηση
της αποκατάστασης.

31.

32.

Τήνου

Τήνου

Εξωμβούργου

Τήνου

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

ΣΕ

Στάδιο εκπόνησης ΤΜΠΑ ΧΑΔΑ.
Εντάχθηκε στο ΕΠ ΠΕΡΑΑ 22/11. Στάδιο ανάθεσης
ΤΜΠΑ (θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του Π/Υ
του Δήμου).

ΜΕ

Στάδιο εκπόνησης οριστικής μελέτης.
Στάδιο εκπόνησης οριστικής μελέτης αποκατάστασης.
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6.1.10.2

Υγρά Απόβλητα

Στην ΠΝΑ δεν ανήκει κανένας οικισμός Α’ προτεραιότητας (πληθυσμός αιχμής μεγαλύτερος
από 10.000 και διάθεση σε ευαίσθητο αποδέκτη). Στους οικισμούς Β’ προτεραιότητας
(πληθυσμός αιχμής μεγαλύτερος από 15.000 και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) ανήκουν
εννέα (9) οικισμοί, Ερμούπολης, Μυκόνου, Νάουσας Πάρου, Παροικιάς Πάρου, Μεσσαριάς
Θήρας (Ν. Κυκλάδων) Καλύμνου, Κω Ρόδου (Ν. Δωδεκαννήσου), και που εξυπηρετούνται
από τις αντίστοιχες αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Ο οικισμός της
Ρόδου εξυπηρετείται επίσης από ξεχωριστή εγκατάσταση επεξεργασίας βοθρολυμάτων .
Στην ΠΝΑ υπάρχουν 29 οικισμοί Γ’ προτεραιότητας (οικισμοί με ισοδύναμο πληθυσμού
άνω των 2.000 κατοίκων και μικρότερο από 10.000/ευαίσθητοι αποδέκτες) ή 15.000
/κανονικοί αποδέκτες): 12 οικισμοί στο Νομό Κυκλάδων και 17 οικισμοί στο Νομό
Δωδεκανήσου.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στο σύνολό τους οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην ΠΝΑ και οι οικισμοί που εξυπηρετούνται ή
προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από αυτές στην παρούσα προγραμματική περίοδο (20072013). Εμφανίζονται επίσης τα έργα που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση, η ημερομηνία
ένταξης και το σχετικό MIS.
Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα στην ΠΝΑ και σε σχέση με τους οικισμούς Γ
Προτεραιότητας:
•
•
•

9 οικισμοί εξυπηρετούνται από Δίκτυα Αποχέτευσης (ΔΑ) και Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
11 οικισμοί θα εξυπηρετηθούν από ΔΑ και ΕΕΛ μέσω έργων ενταγμένων στο
ΕΠΠΕΡΑΑ
το ζήτημα της αποχέτευσης και της επεξεργασίας των λυμάτων παραμένει σε 9
οικισμούς

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Πίνακας 6.1.10.4

Α/Α

ΠΕ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας στην ΠΝΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΙΧΜΗΣ

%
Δ.Α.

ΕΕΛ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΛΕΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΙΠ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΕΠΠΕΡΡΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ
ΙΠ
2.271
0
0
0
0
2.355
2.355

1
2
3
4
5

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ
ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΑΝΤΟΥ
ΖΗΠΑΡΙΟΝ

2.672
2.205
6.393
6.482
2.355

85%
0%
100%
0%
0%

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΕΑ

6

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

5.203

0%

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

ΝΕΑ

0

5.203

5.203

7

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

6.879

100%

ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΝΕΑ

0

6.879

6.879

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΛΑΚΚΙ
ΛΑΡΔΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ
ΠΥΛΙΟΝ
ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ
ΣΥΜΗ
ΤΙΓΚΑΚΙ
ΧΑΛΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ
ΒΑΡΗ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΝ
ΘΗΡΑ (ΦΗΡΑ)
ΙΟΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ
ΛΙΒΑΔΙ
ΟΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΑ
ΤΗΝΟΣ
ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ

2.458
8.275
3.050
3.482
4.659
2.431
3.228
4.170
4.529
2.500
3.296
2.278
2.776
2.191
6.669
5.386
2.290
2.900
2.763
2.000
6.740
2.800

90%
84%
80%
50%
0%
0%
70%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
64%
90%
90%
94%
100%
70%
0%
100%
75%

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
ΛΕΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ*

ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΤΜΟΥ

ΝΕΑ
ΝΕΑ
ΑΔΡΑΝΕΙ

ΔΙΚΑΙΟΥ
ΧΑΛΚΗΣ

ΝΕΑ
ΝΕΑ

ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΦΗΡΩΝ
ΙΟΥ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΟΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΤΗΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ*
ΝΕΑ
ΝΕΑ
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0
6.951
2.440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.402
6.002
4.847
2.153
2.900
1.934
0
0
0

MIS

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

Απεντάχθηκε
Απεντάχθηκε
Απεντάχθηκε
328148
295557
365493

2011
2010
2011

340153

2011

Απεντάχθηκε

4.659
2.431
2.260

4.659
2.431
2.260

328148
328148
430050

2011
2011
2013

4.529
2.500

4.529
2.500

328148
340110
Απεντάχθηκε

2011
2012

2.191

789

Απεντάχθηκε
349370

2011

2.000
6.740
2.800

2.000
6.740
2.800

292449
340111
339788

2010
2012
2011
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6.1.11 Χρήσεις Γης
6.1.11.1

Κάλυψη του εδάφους

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας είναι 5,286 Km2 (ποσοστό 4% της επιφάνειας της
Ελλάδας) από τα οποία το 51% περίπου καταλαμβάνει ο Νομός Δωδεκανήσου (2714 Km2)
και το υπόλοιπο 49% περίπου ο Νομός Κυκλάδων (2572 Km2.).
Η εδαφική φυσιογνωμία του νησιωτικού συμπλέγματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
είναι κυρίως ορεινή και ημιορεινή, με ποσοστό 72.5% του συνόλου.
Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζεται η κατανομή της βλάστησης και των χρήσεων γης
στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Σχήμα 6.1.11.1: Βλάστηση - Χρήσεις γης Νομού Κυκλάδων
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Σχήμα 6.1.11.2: Βλάστηση - Χρήσεις γης Νομού Δωδεκανήσου
Στο σύνολο της Περιφέρειας, το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης καταλαμβάνεται από
θαμνώνες με ποσοστό 60,05% και ακολουθούν τα ημιφυσικά οικοσυστήματα και
καλλιέργειες με ποσοστό 30,78%. Αντίθετα οι περιοχές που καλύπτονται από νερά και οι
δασικές εκτάσεις αποτελούν ένα μικρό μέρος της επιφάνειας της Περιφέρειας.
Ως προς τις γεωργικές περιοχές, οι μόνιμες καλλιέργειες, οι βοσκότοποι και η αρόσιμη γη
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό. Γενικά οι βοσκότοποι θεωρούνται περιορισμένης
βοσκοϊκανότητας. Από το σύνολο των γεωργικών περιοχών, το 46,8% των καλλιεργειών
βρίσκεται στις πεδινές περιοχές. Στα Δωδεκάνησα το ποσοστό ανέρχεται σε 57,5% έναντι
36,8% των Κυκλάδων. Στους ορεινούς δήμους και κοινότητες βρίσκεται το 13,7% των
καλλιεργούμενων εκτάσεων (Δωδεκάνησα 11,7% και Κυκλάδες 15,5%). Αν εξαιρεθούν
ορισμένες πεδινές περιοχές των μεγάλων νησιών (Ρόδος, Κως, Νάξος κ.λπ.), η γονιμότητα
της γεωργικής γης θεωρείται χαμηλή. Ένα μεγάλο μέρος των καλλιεργειών αναπτύσσεται
στις μικρές κοιλάδες των νησιών και σε τμήματα των πλαγιών, ενώ οι αρδευόμενες
εκτάσεις αποτελούν μικρό ποσοστό των καλλιεργούμενων.
Για το έτος 2007, στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μόλις το 19,8% από τη συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική γη χαρακτηρίστηκε ως αρδευόμενη έναντι του 56% της χώρας,
ενώ οι αρδευθείσες εκτάσεις είναι ακόμη λιγότερες.
Οι κυριότερες αγροτικές περιοχές βρίσκονται στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Θήρα, Νάξος,
Πάρος, Κάλυμνος, Κως, Ρόδος.
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Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των εκτάσεων της Περιφέρειας
σε βασικές κατηγορίες χρήσης γης.

Θαμνώνες, 60,05%

Ημιφυσικά
οικοσυστήματα Καλλιέργειες, 30,78%

Οικοσυστήματα
εσωτερικών υδάτων,
0,06%
Παράκτια
οικοσυστήματα,
0,23%

Δάση, 4,28%

Εκτάσεις με αραιή
βλάστηση, 2,12%

Αποτεφρωμένες
εκτάσεις, 0,10%
Ανθρωπογενή και
τεχνητά
οικοσυστήματα, 1,81%

Λιβάδια, 0,23%

Απογυμνωμένοι
βράχοι, 0,35%

Σχήμα 6.1.11.3: Βλάστηση - Χρήσεις γης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
6.1.11.2 Θεσμοθετημένες χρήσεις
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα ΓΠΣ στην Περιφέρεια.
Πίνακας 6.1.11.1:

Εγκεκριμένα ΓΠΣ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Νομός Κυκλάδων
ΝΑΞΟΣ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ
ΚΟΡΘΙ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΘΗΡΑ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΤΣΙ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ
Νομός Δωδεκανήσου
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΣΥΜΗ
ΚΩΣ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (Ν.86)
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ΦΕΚ 207Δ/86
ΦΕΚ 368Δ/86
ΦΕΚ 1040Δ/87
ΦΕΚ 368Δ/86
ΦΕΚ 932Δ/87
ΦΕΚ 220Δ/90 επ.624Δ/92
ΦΕΚ 656Δ/87
ΦΕΚ 120Δ/86 τρ.15Δ/96
ΦΕΚ 1040Δ/87
ΦΕΚ 1040Δ/87
ΦΕΚ 368Δ/86
ΦΕΚ 23Δ/87
ΦΕΚ 508Δ/87
ΦΕΚ 911Δ/86
ΦΕΚ 45Δ/95
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ΦΕΚ 42Δ/95
ΦΕΚ 721Δ/94
ΦΕΚ 193Δ/87
ΦΕΚ 615Δ/87
ΦΕΚ 1052Δ/94
ΦΕΚ 169Δ/90
ΦΕΚ 172Δ/90
ΦΕΚ 1039Δ/87
ΦΕΚ 45Δ/95
ΦΕΚ 721Δ/94

ΚΟΣΚΙΝΟΥ (Ν.86)
ΚΑΛΥΘΙΕΣ-ΦΑΛΗΡΑ Ν.86
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΙΑΛΥΣΟΣ (Ν)
ΚΡΕΜΑΣΤΗ (Ν.86)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ (Ν.86)
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ(Ν86)
ΚΑΛΥΘΙΕΣ-ΦΑΛΗΡΑ

Οι εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της Περιφέρειας παρουσιάζονται στον
επόμενο πίνακα.
Πίνακας 6.1.11.2:

Εγκεκριμένες ΖΟΕ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Νομός Κυκλάδων
Μύκονος - Δήλος - Ρήνεια
Μύκονος και νησίδες Αγ. Γεωργίου, Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες,
Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσι κ.λπ.
Μύκονος - Δήμος Μυκονίων
Σέριφος
Σίφνος και νήσος Κιτριανή

Τήνος - Δήμος Τήνου, Εξωμβούργου (τ. κοιν. Αγάπης, Καλλονής, Κάμπου,
Καρδιανής, Κώμης, Στενής, Υστερνίων, Φαλαιάδου, Κτικάδου) και κοιν.
Πανόρμου Κύθνος Άνδρος Πάρος και Αντίπαρος Πάρος περιοχή Κολυμπήθρες
της κοιν. Νάουσας Θήρα και Θηρασιά, Σύρος - Δήμος Ερμούπολης και Άνω
Σύρου κοιν. Μάννας, Βάρης Ποσειδωνίας, Φοίνικα, Γαλησσά Νάξος - Δήμου
Νάξου, κοιν. Γαλανάδου, Γλινάδου, Βίβλου, Αγ. Αρσενίου

Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος Πάτμου
Κοιν. Ασφενδίου, Κως
Κοιν. Λάρδου, Ρόδος
Δήμος Κω
Περιοχή Κολυμπιών κοιν. Αφάντου, Ρόδος

ΦΕΚ 88 Δ /8-2-80
ΦΕΚ 243 Δ /8-3-05
ΦΕΚ416 Δ/05
Διόρθωσ. σφαλμ. ΦΕΚ
243 Δ /8-3-05
ΦΕΚ 930 Δ /24-10-02
ΦΕΚ 668 Δ /5-8-02
ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/30-4-12
ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/4-11-11
ΦΕΚ 160 Δ /27-2-03
ΦΕΚ 931 Δ /24-10-02
ΦΕΚ 179 Δ /17-3-97
ΦΕΚ 732 Δ /7-7-93
ΦΕΚ 533 Δ /27-7-88
ΦΕΚ 139 Δ /19-3-90
ΦΕΚ 339 Δ /16-6-89
ΦΕΚ 846 Δ /24-11-88
ΦΕΚ621Δ /1-8-01
ΦΕΚ 1024 Δ /28-11-97
ΦΕΚ 281 Δ /24-3-94
ΦΕΚ 427 Δ /89
ΦΕΚ
468
Δ
/89
τροποποίηση
ΦΕΚ 63 Δ /13-2-90
ΦΕΚ 715 Δ /7-10-88

Τέλος, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν κηρυχθεί 220 παραδοσιακοί οικισμοί, από
τους οποίους οι 164 βρίσκονται στο Νομό Κυκλάδων και οι 56 στο Νομό Δωδεκανήσου.
6.1.11.3

Οικιστικό δίκτυο

Τα Οικιστικά Κέντρα της ΠΝΑ κατατάσσονται σε τέσσερεις βαθμίδες / επίπεδα,:
Περιφερειακά Κέντρα : αντίστοιχα με τους οικισμούς 1ου Επιπέδου (Ρόδος, Ερμούπολη).
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Νομαρχιακά Κέντρα : αντίστοιχα με οικισμούς 2ου Επιπέδου και 3ου Ενισχυμένου (Κως,
Νάξος).
Υπερτοπικά Κέντρα: αντίστοιχα με οικισμούς 3ου Ενισχυμένου ή 3ου Επιπέδου (Κάλυμνος,
Κάρπαθος, Φηρά, Μήλος).
Τοπικά Κέντρα: αντίστοιχα με οικισμούς 3ου ή 4ου Επιπέδου (Πάτμος, Λέρος, Αντιμάχεια,
Γεννάδιο, Ιαλυσσός, Έμπωνας, Κρεμαστή, Αρχάγγελος, Φαληράκι Ρόδου, Χώρα Άνδρου,
Χώρα Τήνου, Μύκονος, Κορρησία, Παροικιά, Ίος).
Λοιποί Οικισμοί: περιλαμβάνουν όλους τους οικισμούς 4ου και 5ου Επιπέδου (169 οικισμοί
Ν. Δωδεκανήσου και 409 οικισμοί Ν. Κυκλάδων).
Οι οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι στην Περιφέρεια είναι διάσπαρτοι, ανέρχονται σε
262 συνολικά, από τους οποίους η πλειοψηφία (170) ανήκει στη νήσο Ρόδο.

6.1.12 Δίκτυα Μεταφορικής Υποδομής
Η γεωγραφική θέση του Νοτίου Αιγαίου ως προς την Χώρα και οι ανάγκες
ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών συνδέσεων καθιστούν θεμελιώδη τον ρόλο των
υποδομών στον τομέα των μεταφορών και κυρίως των θαλάσσιων και των αεροπορικών
μεταφορών. Η σχέση μεταξύ θαλάσσιας και αεροπορικής διασύνδεσης των νησιών είναι
ανταγωνιστική για ένα σχετικά μικρό τμήμα του μεταφορικού έργου προς και από νησιά,
αλλά συμπληρωματική για το μεγαλύτερο. Συγκεκριμένα, η σχέση αυτή έχει αναπτυχθεί ως
εξής (ΥΠΕΧΩΔΕ 2000, ΥΜΕ 2000, Χριστοφάκης 2007):
•

Η αεροπορική και η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία λειτουργούν σήμερα εν μέρει σαν
εναλλακτικά μέσα για ένα τμήμα των διακινούμενων κατοίκων και επισκεπτών, όπως
είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών, οι επισκέπτες για επιχειρηματικούς και άλλους
παρόμοιους λόγους, οι μεμονωμένοι τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά κ. ά.

•

Όμως, ως επί το πλείστον οι δύο αυτές μορφές συγκοινωνίας λειτουργούν
συμπληρωματικά, εξυπηρετώντας σε μεγάλο βαθμό διακεκριμένα τμήματα της
συνολικής μεταφορικής ζήτησης. Ειδικότερα:

Αεροπορικές Μεταφορές
Η σημασία του συστήματος των αεροπορικών μεταφορών στην Περιφέρεια του Νοτίου
Αιγαίου είναι πρωταρχική, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της Περιφέρειας, της
απόστασης από τα κέντρα της χώρας, της ειδικής αναπτυξιακής εξάρτησης από τον
τουρισμό και της ανάγκης αντιμετώπισης της οικονομικής και κοινωνικής απομόνωσης της
Περιφέρειας.
Από τα είκοσι έξι συνολικά αεροδρόμια που διαθέτουν τα νησιά της Ελλάδας στην ΠΝΑ
λειτουργούν δεκατέσσερα, εκ των οποίων οκτώ βρίσκονται στα Δωδεκάνησα και τα
υπόλοιπα έξι στις Κυκλάδες. Η λειτουργία τους γίνεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος
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158/2002 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 137/13-06-2002 Στον ακόλουθο Πίνακα
παρουσιάζονται τα αεροδρόμια της Περιφέρειας38.
Πίνακας 6.1.12.1:

Αεροδρόμια ΠΝΑ
Στρατιωτική
Χρήση

Διαστάσεις
Διαδρόμου

ΟΧΙ

3.306 x 45 m

ΟΧΙ

2.400 x 45 m

Νομοθετημένο σημείο εισόδου – εξόδου
Νομοθετημένο σημείο εισόδου – εξόδου
Μη νομοθετημένο σημείο εισόδου –
εξόδου
Μη νομοθετημένο σημείο εισόδου –
εξόδου
Μη νομοθετημένο σημείο εισόδου –
εξόδου
Μη νομοθετημένο σημείο εισόδου –
εξόδου
Αμιγώς εσωτερικού
Αμιγώς εσωτερικού
Αμιγώς εσωτερικού
Αμιγώς εσωτερικού

ΟΧΙ
ΝΑΙ

1.900 x 30 m
2.152 x 30 m

ΟΧΙ

710 x 25 m

ΟΧΙ

900 x 30 m

ΟΧΙ

800 x 25 m

ΝΑΙ

2.399 x 30 m

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

1.080 x 30 m
1.015 x 30 m
1.100 x 30 m

ΟΧΙ

980 x 30 m

Αμιγώς εσωτερικού
Αμιγώς εσωτερικού

ΟΧΙ
ΟΧΙ

1.108 x 30 m
799 x 25 m

Α/Α

Ονομασία

Πολιτική Χρήση

1

Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας

6

Αερολιμένας
Ρόδου
«Διαγόρας»
Αερολιμένας
Κω
«Ιπποκράτης»
Αερολιμένας Μυκόνου
Αερολιμένας Θήρας
Αερολιμένας
Πάρου
«Παντελαίειο α/δ»
Αερολιμένας Νάξου

7

Αερολιμένας Μήλου

8

Αερολιμένας
Καρπάθου
Αερολιμένας Σύρου
Αερολιμένας Λέρου
Αερολιμένας Καλύμνου
Αερολιμένας
Αστυπάλαιας
Αερολιμένας Κάσου
Αερολιμένας Μεγίστης

2
3
4
5

9
10
11
12
13
14

Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Δ/νση Αεροδρομίων

Από τα στοιχεία του Πίνακα φαίνεται ότι στην ΠΝΑ υπάρχουν δυο διεθνή αεροδρόμια, της
Ρόδου και της Κω, καθώς και δυο αεροδρόμια με νομοθετημένα σημεία εισόδου και
εξόδου, της Μυκόνου και της Θήρας. Τα τελευταία δέχονται τόσο πτήσεις εσωτερικού, όσο
και εξωτερικού και μπορούν να αποτελέσουν σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα,
καθώς παρέχουν υπηρεσίες τελωνείου. Επίσης, υπάρχουν τέσσερα με μη νομοθετημένα
σημεία εισόδου και εξόδου, της Πάρου, της Μήλου, της Νάξου και της Καρπάθου. Τα
αεροδρόμια αυτά είναι αεροδρόμια εσωτερικού τα οποία μπορούν να δεχτούν ναυλωμένες
πτήσεις εξωτερικού (charter) ύστερα από ενημέρωση. Τα υπόλοιπα έξι αεροδρόμια της
Περιφέρειας χαρακτηρίζονται ως αμιγώς εσωτερικού και εξυπηρετούν μόνο πτήσεις
εσωτερικού. Από το σύνολο των αεροδρομίων της Περιφέρειας μόνο δυο, της Θήρας και
της Καρπάθου, έχουν και στρατιωτική χρήση πέραν της πολιτικής.
Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι το μήκος του διαδρόμου παίζει σημαντικό ρόλο στον τύπο
των αεροσκαφών που μπορούν να επιχειρήσουν από το κάθε αεροδρόμιο. Το γεγονός αυτό
από μόνο του αποτελεί περιορισμό για τα αεροδρόμια αυτά στο να δεχτούν πτήσεις
εξωτερικού.
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Οι αερολιμένες του Νοτίου Αιγαίου δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα
λειτουργίας από χαμηλή νέφωση, αυξημένη ομίχλη, χιονοπτώσεις και παγετό καθ’ όλη την
διάρκεια του έτους. Τέτοιου είδους φαινόμενα μπορούν να αναστείλουν την λειτουργία
των αεροδρομίων και συναντιόνται συχνά σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όχι όμως στην
Ελλάδα πόσο μάλλον στο Νότιο Αιγαίο, που χαρακτηρίζεται γενικά από χαμηλή
βροχόπτωση, αλλά από δυνατούς ανέμους. Οι άνεμοι αυτοί μπορεί να δημιουργήσουν
προβλήματα κατά τη διάρκεια προσέγγισης των αεροσκαφών στα νησιά ,με αποτέλεσμα
την ακύρωση πτήσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Σε ότι αφορά την κύρια αεροπορική εξυπηρέτηση του Νοτίου Αιγαίου διαρθρώνεται ως
εξής :
1.

Εθνικές Αερομεταφορές με βάση:
κυρίως το Ελευθέριος Βενιζέλος από τις Ολυμπιακές και Αιγιακές Αερογραμμές
(Olympic Air και Aegean Airlines).
το Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) από τις Αιγιακές Αερογραμμές.
το Ν. Καζαντζάκης (Ηράκλειο) από τις τοπικές Κρητικές αερογραμμές, Sky
Express.

•
•
•

2.

Διεθνείς Αεροπορικές μεταφορές, με βάση διάφορα αεροδρόμια του εξωτερικού με
πτήσεις charter. Πολλές από τις αεροπορικές εταιρίες charter την περίοδο του
καλοκαιριού έχουν τόσο πυκνή, τακτή και περιοδική εξυπηρέτηση με τα νησιά
περισσότερο και από τις αεροπορικές τακτικές γραμμές.

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η κίνηση των αεροδρομίων στα οποία εκτελούνται
πτήσεις εξωτερικού για την περίοδο 1994 – 2009

Αεροδρόμια

Πίνακας 6.1.12.3: Κίνηση Επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού αεροδρομίων ΠΝΑ, 19942000- 200939

ΜΥΚΟ
ΚΩΣ
ΝΟΥ

ΡΟΔΟΥ

Έτη

1994
2000
2009
1994
2000
2009
1994
2000

Κινήσεις
Αεροσκαφών
Εσωτερικού

Κινήσεις
Αεροσκαφών
Εξωτερικού

Σύνολο
Επιβατών
Εσωτερικού

Σύνολο
Επιβατών
Εξωτερικού

Σύνολο
Επιβατών

6.428
12.571
14.741
1.889
3.036
5.239
3.789
4.604

13.992
17.071
16.939
7.209
8.209
8.321
1.114
2.085

380.072
720.560
826.677
125.215
217.876
260.347
154.288
171.407

2.111.714
2.686.490
2.643.434
1.130.052
1.360.280
1.257.599
91.419
192.872

2.491.786
3.407.050
3.470.111
1.255.267
1.578.156
1.517.946
245.707
364.279
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ΝΑΞΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΘΗΡΑΣ

Αεροδρόμια
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Κινήσεις
Αεροσκαφών
Εσωτερικού

Κινήσεις
Αεροσκαφών
Εξωτερικού

Σύνολο
Επιβατών
Εσωτερικού

Σύνολο
Επιβατών
Εξωτερικού

Σύνολο
Επιβατών

2009
1994
2000
2009
1994
2000

4.840
3.747
5.901
5.573
884
816

1.722
2.349
3.243
2.775
474
587

240.461
175.152
302.072
356.040
3.978
3.235

187.989
225.896
373.428
343.068
57.061
73.162

428.450
401.048
675.500
699.108
61.039
76.397

2009
1994
2000
2009

1.492
1.291
877
733

707
30
142
103

7.572
16.060
27.422
22.775

99.728
900
5.068
3.929

107.300
16.960
32.490
26.704

Έτη

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – επεξεργασία στοιχείων

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι το αεροδρόμιο της Ρόδου είναι αυτό
με τη μεγαλύτερη κίνηση επιβατών τόσο σε επίπεδο εσωτερικού, όσο και σε επίπεδο
εξωτερικού, με συνολική κίνηση επιβατών για το 2009 ίση με 3.470.111 άτομα. Ακολουθεί
το αεροδρόμιο της Κω με 1.517.946 επιβάτες, διαφορά που κατά τα τελευταία χρόνια
αγγίζει σχεδόν το ύψος των 2 εκατομμυρίων επιβατών. Στην τρίτη θέση κατατάσσεται το
αεροδρόμιο της Θήρας με 699.108 επιβάτες και στην τέταρτη θέση το αεροδρόμιο της
Μυκόνου με 428.450 επιβάτες. Αντίθετα, την μικρότερη κίνηση παρουσιάζει το αεροδρόμιο
της Νάξου με μόλις 26.704 επιβάτες το 2009 από τους οποίους μόνο οι 3.929 διακινήθηκαν
με πτήσεις εξωτερικού. Πρέπει να αναφερθεί, πως εν μέρει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
το αεροδρόμιο της Νάξου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αεροσκάφη με μεγάλο αριθμό
επιβατών και η όποια κίνηση εξωτερικού παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες με την
άφιξη ολιγάριθμων ναυλωμένων πτήσεων. Επίσης πρέπει να σημειωθεί, ότι τα αεροδρόμια
της Ρόδου και της Κω παρουσιάζουν κίνηση επιβατών εξωτερικού πολύ μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη κίνηση επιβατών εσωτερικού που καταγράφεται για το διάστημα μεταξύ
1994 – 2009. Από την κατάταξη αυτή, γίνεται φανερή η υπεροχή της Ρόδου και της Κω ως
προορισμών τουριστών από το εξωτερικό σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας.
Η διαφορά αυτή αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη με την έναρξη πτήσεων από
εταιρείες χαμηλού κόστους (π.χ. Ryanair, Easyjet κ.α.) προς τα νησιά αυτά.
Στον ακόλουθο Πίνακα, παρουσιάζεται η κίνηση των αεροδρομίων της Περιφέρειας στα
οποία εκτελούνται μόνο πτήσεις εσωτερικού.
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Πίνακας 6.1.12.4: Κίνηση Επιβατών εσωτερικού αεροδρομίων ΠΝΑ 1994- 2000- 200940

2009
1994
2000

1.258
1.264
723

25.094
17.211
10.706

2009

1.211

30.106

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΛΕΡΟΥ
ΜΗΛΟΥ

2009
1994
2000

262
0
0

5.835
0
0

2009
1994
2000

686
226
501

18.373
2.263
10.062

2009

692

14.704

ΠΑΡΟΥ

7.490
7.991
15.822

ΣΥΡΟΥ

450
560
868

Αριθμός
Επιβατών
46.645
42.592
30.722
20.234
39.383

Έτη

ΚΑΛΥΜΝΟΥ*

2009
1994
2000

1994
2000
2009
1994
2000

Κινήσεις
Αεροσκαφών
3.364
2.946
1.526
1.652
2.114

Α/Δ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Αριθμός
Επιβατών
3.978
3.235
7.572
3.554
5.666

Έτη

ΚΑΣΟΣ

1994
2000
2009
1994
2000

Κινήσεις
Αεροσκαφών
884
816
1.492
374
400

Α/Δ

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – επεξεργασία στοιχείων, *: το αεροδρόμιο της Καλύμνου
εγκαινιάστηκε και λειτούργησε πρώτη φορά το 2006.

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, φαίνεται ότι η Πάρος με 30.722 επιβάτες για το
2009 διαθέτει την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από τα αεροδρόμια της ΠΝΑ που
εξυπηρετούν μόνο πτήσεις εσωτερικού. Με διαφορά 616 επιβατών στη δεύτερη θέση
βρίσκεται το αεροδρόμιο της Μήλου, το οποίο για το 2009 εξυπηρέτησε 30.106 επιβάτες.
Ακολουθούν τα αεροδρόμια της Λέρου με 25.094 επιβάτες για το 2009 και της Καλύμνου με
18.373 επιβάτες για το ίδιο έτος. Άξιο αναφοράς είναι το αεροδρόμιο της Σύρου, που
παρουσιάζει πολύ μεγάλη πτώση επιβατών από το 2001 και μετά, φτάνοντας το 2009 να
είναι το αεροδρόμιο με τη μικρότερη επιβατική κίνηση για το 2009 παρά το γεγονός ότι η
Σύρος είναι η πρωτεύουσα της Περιφέρειας. Σημαντικό λόγο στη μείωση αυτή αποτέλεσε η
μικρή απόσταση της Σύρου από την Αθήνα (83 ναυτικά μίλια), σε σχέση με τα υπόλοιπα
νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο και σε συνδυασμό με αυτό, η ένταξη ταχυπλόων στις
θαλάσσιες μεταφορές προς τα νησιά της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των Κυκλάδων, που
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου μετάβασης στο νησί στις 2 ώρες και 30 λεπτά.
Όσον αφορά τις αεροπορικές συνδέσεις του εσωτερικού, όλα τα αεροδρόμια της
Περιφέρειας συνδέονται απευθείας με την Αθήνα είτε με κανονικές πτήσεις, είτε με πτήσεις
υπό καθεστώς άγονης γραμμής.. Εξαίρεση αποτελούν τα αεροδρόμια της Μεγίστης και της
Κάσου, τα οποία δεν έχουν απευθείας σύνδεση με την Αθήνα και συνδέονται μέσω Ρόδου.
Αρκετά αεροδρόμια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποκτούν απευθείας σύνδεση με τη
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Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Οποιεσδήποτε άλλες απευθείας συνδέσεις νησιών μεταξύ
τους, υπάγονται στο καθεστώς των άγονων γραμμών και χρηματοδοτούνται εν μέρει από το
κράτος. Για το 2011 οι άγονες γραμμές που αφορούν αεροπορικές συνδέσεις αεροδρομίων
της Περιφέρειας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθήνα – Αστυπάλαια
Αθήνα – Λέρος
Αθήνα Μήλος
Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία
Αθήνα – Νάξος
Αθήνα – Πάρος
Αθήνα – Κάρπαθος
Ρόδος – Κως – Λέρος – Αστυπάλαια
Αθήνα – Κάλυμνος
Ρόδος – Καστελόριζο
Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος – Ρόδος.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ρόδος αποτελεί έναν μικρό κόμβο αεροπορικών
μεταφορών μεταξύ των νησιών της Περιφέρειας. Για την περίοδο 2012 - 2016 θα
προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές, οι οποίες σύμφωνα με την ίδια
πηγή καθορίζονται ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθήνα - Αστυπάλαια
Αθήνα – Λέρος
Αθήνα – Μήλος
Αθήνα – Νάξος
Αθήνα – Πάρος
Αθήνα – Κάρπαθος
Αθήνα – Κάλυμνος
Λήμνος – Μυτιλήνη – Ρόδος
Λήμνος – Μυτιλήνη – Ικαρία – Ρόδος
Λήμνος – Μυτιλήνη – Σάμος – Ρόδος
Λήμνος – Μυτιλήνη – Ικαρία – Σάμος – Ρόδος
Ρόδος – Κάρπαθος
Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος – Σητεία
Ρόδος – Κως – Λέρος – Αστυπάλαια
Ρόδος – Καστελόριζο

Παρά τις προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, μέσω των άγονων
γραμμών, ως προς την αεροπορική σύνδεση των νησιών μεταξύ τους, υπάρχει έλλειψη
συνδέσεων μεταξύ του νομού Δωδεκανήσου με το νομό Κυκλάδων. Το γεγονός αυτό
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην ενδοπεριφερειακή συγκοινωνία. Τα προβλήματα
αυτά δε αφορούν μόνο τις ανάγκες για τη μετακίνηση των τουριστών, αλλά και τις
μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων, εργαζομένων, επιχειρηματιών, δημόσιων λειτουργών
κ.α.. Για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου αν θέλει από τη Σύρο (που είναι η
έδρα της Περιφέρειας) να ταξιδέψει στη Ρόδο, θα πρέπει να πάει μέσω Αθήνας. Με τον
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τρόπο αυτό, ένα ταξίδι διάρκειας τριών τετάρτων μπορεί να φτάσει ως και 1-2 μέρες σε
διάρκεια, στην περίπτωση που οι ανταποκρίσεις δεν είναι συμβατές με το πρόγραμμα του.
Πρέπει να αναφερθεί ότι για διάστημα μεταξύ των ετών 2007 – 2008 επιχειρήθηκε η
ανάπτυξη δικτύου υδροπλάνων με βάση το λιμάνι του Λαυρίου και προορισμό νησιά των
Κυκλάδων. Τα δρομολόγια εκτελούσε η εταιρεία AirSea Lines, που δραστηριοποιήθηκε
κυρίως στο Ιόνιο Πέλαγος και στη σύνδεση νησιών με την Ιταλία, η οποία λόγω της μη
αναμενόμενης προσέλκυσης επιβατών για τις συγκεκριμένες γραμμές προέβη στην οριστική
διακοπή των δρομολογίων. Από τότε ενδιαφέρον για ανάπτυξη αντιστοίχου δικτύου
εκφράστηκε από την εταιρεία Argo Airways, η οποία δραστηριοποιείται στο λιμάνι του
Βόλου και έχει ζητήσει άδεια από την ΥΠΑ για την έναρξη δρομολογίων προς το Νότιο
Αιγαίο. Έως σήμερα τα δρομολόγια αυτά δεν έχουν ξεκινήσει.
Ελικοδρόμια
Παράλληλα με την ανάπτυξη των αεροδρομίων σημαντικό μέρος στις αερομεταφορές της
ΠΝΑ εξυπηρετούν και τα ελικοδρόμια. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ελικοδρομίων
της ΥΠΑ, στην ΠΝΑ λειτουργούν είκοσι οκτώ δημοτικά ελικοδρόμια, εκ των οποίων
δεκαοκτώ βρίσκονται στις Κυκλάδες και δέκα στα Δωδεκάνησα. Ο κύριος σκοπός της
κατασκευής και της λειτουργίας τους, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ. αριθμ.19 που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/03-03-2009, είναι η κάλυψη των ειδικών αναγκών
υποβαθμισμένων περιοχών (π.χ. για μεταφορά ασθενών), ενώ βασικός σκοπός είναι η
συγκράτηση πληθυσμού καθώς και η ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών και του
τουρισμού στην εν λόγω περιοχή. Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα ελικοδρόμια
της Περιφέρειας και η Ημερομηνίας Αδειοδότησης τους κατά Νομό.
Πίνακας 6.1.12.5: Ελικοδρόμια ΠΝΑ41
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ελικοδρόμια
/
Νησί
Κυκλάδες
Άνδρος
(Κάβο
Στάρα)
Κέα
Αγ. Φωκάς Τήνου
Κύθνος
Σέριφος
Σίφνος
Κίμωλος
Φολέγανδρος
Σίκινος
Ίος
Κουφονήσια
Αμοργός
Θηρασιά
Ανάφη

Ημερομηνία
Αδειοδότησης
02 / 2001
01 / 2001
08 / 2001
02 / 2001
12 / 2000
11 / 2000
12 / 2000
08 / 2002
12 / 2000
01 / 2010
11 / 2000
12 / 2000
03 / 2002
11 / 2000

Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ελικοδρόμια / Νησί
Δωδεκάνησα
Γενικό Νομαρχιακό
Νοσοκομείο Ρόδου
Αρκοί
Όλυμπος Καρπάθου
Χάλκη
Τήλος
Νίσυρος
Λειψοί
Σύμη
Πάτμος
Αγαθονήσι

Ημερομηνία
Αδειοδότησης
03 / 2002
08 / 2009
11 / 2000
12 / 2000
12 / 2000
11 / 2000
02 / 2001
12 / 2000
12 / 2001
12 / 2000

41

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναθεωρημένο
Τεύχος VΙ, 2012

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

421

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Α/Α

15
16
17
18

Ελικοδρόμια
/
Νησί
Κυκλάδες
Αντίπαρος
Δονούσα
Ηρακλειά
Σχοινούσα

Ημερομηνία
Αδειοδότησης

Α/Α

Ελικοδρόμια / Νησί

Ημερομηνία
Αδειοδότησης

Δωδεκάνησα
10 / 2010
09 / 2006
09 / 2008
01 / 2009
Σύνολο Ελικοδρομίων ΠΝΑ: 28

Πηγή: Δ/νση Ελικοδρομίων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Από τα στοιχεία του Πίνακα φαίνεται ότι τα ελικοδρόμια της Περιφέρειας έχουν
κατασκευαστεί σε νησιά που δεν έχουν αεροδρόμιο, εκτός από την Ρόδο και την Κάρπαθο
που διαθέτουν τόσο αεροδρόμιο, όσο και ελικοδρόμιο. Πρέπει να αναφερθεί, ότι στην ΠΝΑ
λειτουργούν επίσης τρία ιδιωτικά ελικοδρόμια, εκ των οποίων το ένα στη Μήλο, για τις
ανάγκες τις εταιρείας Α.Ε.Ε. Αργυρομεταλευμάτων και Βαρυτίνης και δυο στην Μύκονο, για
τις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων που τα κατασκεύασαν. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, θεομηνιών και διακομιδής επιβατών, τα
ελικοδρόμια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη.
Τα δημοτικά ελικοδρόμια που βρίσκονται στην ΠΝΑ είναι φτιαγμένα για να εξυπηρετούν
πτήσεις ελικοπτέρων ως 18μ.42. Το δάπεδο τους με την ζώνη ασφαλείας αποτελείται από
ένα τετράγωνο δάπεδο διαστάσεων 36x36 μέτρων ή από κυκλικό δάπεδο διαμέτρου 36
μέτρων. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα ελικοδρόμια της Χάλκης και του Αγαθονησίου είναι τα
μόνα της Περιφέρειας με δάπεδο διαστάσεων 60x60 μέτρων. Όλα τα ελικοδρόμια
ανεξαιρέτως είναι εξοπλισμένα υπέρ του αναγκαίου, άλλα λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας
του προσωπικού δεν χρησιμοποιούνται όλα τα συστήματα.
Η χρηματοδότηση της κατασκευής των δημοτικών ελικοδρομίων προήλθε από τρεις φορείς,
ως επί το πλείστον από το πρόγραμμα INTEREG, καθώς επίσης το Υπουργείο Αιγαίου και την
Υπηρεσία Έργων της Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠ.Ε.Π.Α.). Η επιλογή του χώρου κατασκευής
του ελικοδρομίου και η έρευνα για την καταλληλότητα αυτού γίνεται από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας και την ΥΠ.Ε.Π.Α.. Έπειτα δίνονται οι προδιαγραφές κατασκευής από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίες βασίζονται στους Διεθνείς κανονισμούς του
ICAO43 (International Civil Aviation Organization). Η μελέτη και η εποπτεία της κατασκευής
των ελικοδρομίων γίνονταν κυρίως από τις Νομαρχίες και σε ορισμένες περιπτώσεις από
την ΥΠ.Ε.Π.Α.. Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή τους γίνεται ο τελικός έλεγχος από την
Υ.Π.Α. με σκοπό την έγκριση της αδειοδότησης τους. Μετά την αδειοδότηση τα ελικοδρόμια
περνάνε στην ιδιοκτησία των Δήμων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και τη
λειτουργία τους. Η εποπτεία όμως παραμένει στην Υ.Π.Α., η οποία τα επιθεωρεί ανά δυο
χρόνια και έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της άδεια λειτουργίας τους, σε περίπτωση που δεν
τηρούνται οι προϋποθέσεις ορθής συντήρησης και λειτουργίας τους.

42

Τα ελικόπτερα (Super Puma) που χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία για τις
διακομιδές ασθενών ανήκουν στην κατηγορία αυτή.
43
International Civil Aviation Organization, International Standards and Recommended Practices –
Aerodromes – Volume II Heliports – Third Edition, July 2009.
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Όσον αφορά την χρήση των ελικοδρομίων, ο μεγαλύτερος όγκος των κινήσεων προορίζεται
για τη διακομιδή ασθενών με φορέα υλοποίησης τους την Πολεμική Αεροπορία. Για
ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι ο αρχικός φορέας υλοποίησης των αεροδιακομιδών ήταν
το Πολεμικό Ναυτικό. Έπειτα η λειτουργία αυτή ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, όπου λόγο
τριών καταγεγραμμένων ατυχημάτων πέρασε στην Πολεμική Αεροπορία. Πέραν της
προαναφερθείσας χρίσης, αρκετές είναι και οι κινήσεις με ιδιωτικά ελικόπτερα για
τουρισμό. Το ελικοδρόμιο της Πάτμου είναι αυτό με την μεγαλύτερη κίνηση, βάσει
στοιχείων της Υ.Π.Α., για τουριστικούς λόγους.
Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας για
συντήρηση μηχανημάτων από τους υπευθύνους των Δήμων, καθώς συχνά παρατηρείται το
φαινόμενο της ανάθεσης της λειτουργίας τους σε δημοτικούς υπαλλήλους που δεν είναι
επαρκώς καταρτισμένοι, καθώς και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ Υ.Π.Α. και Δήμων. Στον
ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα καταγεγραμμένα προβλήματα των ελικοδρομίων της
Περιφέρειας.
Πίνακας .6.1.12.6 Καταγεγραμμένα προβλήματα σε ελικοδρόμια της Περιφέρειας
Α/Α

Ελικοδρόμια

1

Θηρασιάς

2
3
4
5

Πάτμος
Χάλκη
Τήλος
Σύμη

6

Σίκινος

7

Όλυμπος
Καρπάθου

Αναφορά Προβλήματος
- Δεν έχει ανεμούριο
- Χρήση μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας λόγω έλλειψης φωτοσήμανσης
- Δεν λειτουργεί η πυρασφάλεια
- Δεν λειτουργεί η πυρασφάλεια
- Δεν λειτουργεί η πυρασφάλεια
- Δεν λειτουργεί η πυρασφάλεια
- Δεν φωτοσημάινεται το ανεμούριο (κινήσεις χωρίς βοήθεια κατά τη
διάρκεια της νύχτας)
- Προσέγγιση μόνο από τη μία πλευρά κατά τη διάρκεια της νύχτας

Πηγή: Δ/νση Ελικοδρομίων – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Θαλάσσιες Μεταφορές
Το Λιμενικό Σύστημα της χώρας αποτελείται από περίπου 900 λιμένες και λιμενικές
εγκαταστάσεις διαφορετικού μεγέθους, διοικητικής οργάνωσης, χρήσεων, και,
διαφορετικής σημασίας για την εθνική και τοπική κοινωνία και οικονομία. Σύμφωνα με την
ΚΥΑ 8315.2/02/07/2.2.2007 (ΦΕΚ 202/Β΄/16.2.2007) «Κατάταξη λιμένων» στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου εντοπίζονται:
• 2 από τους 16 Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος της χώρας (λιμένες Μυκόνου και Ρόδου)
• 3 από τους 16 από τους Λιμένες Εθνικής Σημασίας της χώρας (λιμένες Κω, Πάρου και
Σύρου)
• 3 από τους 25 Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος της χώρας (λιμένες Νάξου, Πάτμου και
Τήνου)
Επίσης, οι λιμένες Ρόδου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Σύρου εντάσσονται στο εκτεταμένο
Δίκτυο (comprehensive network) των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.
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Ο αριθμός των κύριων λιμανιών της ΠΝΑ ανέρχεται σε 43, η επιβατική κίνηση των οποίων
αντιπροσωπεύει το 20% και πλέον της συνολικής επιβατικής κίνησης της Χώρας. Υπάρχουν
διάφορες κατηγορίες νησιών ανάλογα με την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση, τα οποία μπορούν να
ομαδοποιηθούν ως εξής:
•
•
•

Α. Μεγάλα νησιά με ικανοποιητική – τακτική σύνδεση με τον Πειραιά
Β. Μικρά νησιά με οριακή – εποχούμενη εξυπηρέτηση (ελάχιστη σύνδεση με τον
Πειραιά, εξυπηρετούνται κυρίως με ανταποκρίσεις).
Γ. Μικρά νησιά της λεγόμενης άγονης γραμμής με ελάχιστη εξυπηρέτηση
(εξυπηρετούνται κυρίως με ανταποκρίσεις).

Η ανωτέρω κατάταξη, κυρίως σε ότι αφορά τη Β και Γ ομάδα δεν είναι στατική, αλλά
αλλάζει ανάλογα με τα ακτοπλοϊκά δεδομένα, τα διαθέσιμα πλοία, τις πολιτικές πιέσεις,
την χρονική περίοδο κ.λπ. Οι λιμενικές και οι θαλάσσιες δραστηριότητες της ΠΝΑ
καλύπτονται από τις παρακάτω λιμενικές υπηρεσίες:
Κεντρικά Λιμεναρχεία
1) Ρόδος
Λιμεναρχεία
1) Άνδρος (Κάστρο)
2) Κάλυμνος
3) Κως
4) Λέρος
5) Σύρος
Υπολιμεναρχεία
1) Ίος 5) Νάξος
2) Κάρπαθος (Πηγάδια) 6) Πάρος
3) Μήλος (Αδάμαντας) 7) Πάτμος
4) Μύκονος 8) Τήνος
Λιμενικοί Σταθμοί
1) Αμοργός 8) Λίνδος (Ρόδος)
2) Αστυπάλαια 9) Μεγίστη
3) Γαύριο (Άνδρος) 10) Νίσυρος
4) Κάσος 11) Σίκινος
5) Κέα 12) Σύμη
6) Κίμωλος 13) Τήλος
7) Κύθνος 14) Χάλκη
και διοικούνται από τα ακόλουθα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία:
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Πίνακας 6.1.12.7: Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Νοτίου Αιγαίου
Α/Α

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Νησιά που υπάγονται στα Δ.Λ.Τ.

1

Κω

Αστυπάλαια, Κως, Νίσυρος, Τήλος

2

Νότια Δωδεκανήσου

Ρόδος, Μεγίστη, Σύμη, Χάλκη, Κάσος, Κάρπαθος

3

Πάτμου

Πάτμος, Λέρος, Λειψοί, Αγαθονήσι

4

Καλυμνίων

Κάλυμνος

5

Σύρου

Σύρος, Κύθνος, Κέα, Σέριφος

6

Θήρας

Θήρα

7

Μήλου

Μήλος, Κίμωλος

8

Ίου

Ίος, Σίκινος, Ανάφη

9

Μυκόνου

Μύκονος

10

Πάρου

Πάρος, Αντίπαρος

11

Σίφνου

Σίφνος

12

Νάξου

Αμοργός,

Νάξος,

Σχοινούσα,

Δονούσα,

Ηρακλειά,

Κουφονήσια

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται τα σαράντα τρία λιμάνια της ΠΝΑ που
εξυπηρετούνται από τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, τόσο από τα λιμάνια της Αθήνας, όσο
και από τοπικά δρομολόγια μεταξύ των νησιών.
Πίνακας 6.1.12.8: Λιμάνια ΠΝΑ
Α/Α

Λιμένες

Α/Α

Λιμένες

1

Αγαθονήσι

23

Κως

2

Αντίπαρος

24

Λειψοί

3

Αμοργός - Αιγιάλη

25

Λέρος - Λακκί

4

Αμοργός - Κατάπολα

26

Λέρος - Αγία Μαρίνα

5

Ανάφη

27

Μήλος

6

Γαύριο – (Άνδρος)

28

Μύκονος

7

Αρκοί

29

Νάξος

8

Αστυπάλαια

30

Νίσυρος

9

Δονούσα

31

Πάρος

10

Ηρακλειά

32

Πάτμος

11

Θήρα

33

Ρόδος

12

Θηρασσιά

34

Σέριφος

13

Ίος

35

Σίκινος

14

Κάλυμνος

36

Σίφνος

15

Κάρπαθος (Διαφάνι)

37

Σύμη

16

Κάρπαθος (Πηγάδια)

38

Σύρος

17

Κάσος

39

Σχοινούσα

18

Καστελόριζο

40

Τήλος

19

Κέα

41

Τήνος

20

Κίμωλος

42

Φολέγανδρος

21

Κουφονήσι

43

Χάλκη

22

Κύθνος
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, από τα
λιμάνια της ΠΝΑ διαθέτουν υπηρεσίες τελωνείου, και ως εκ τούτου είναι δυνατό να
εξυπηρετήσουν κινήσεις εξωτερικού, τα ακόλουθα λιμάνια:
Αμοργού

Λειψών

Σύρου

Αστυπάλαιας

Λέρου

Τήλου

Γαυρίου (Άνδρος)

Μεγίστης

Τήνου

Θήρας

Μήλου

Χάλκης

Ίου

Μυκόνου

Καλύμνου

Νάξου

Καρπάθου

Πάρου

Κάσου

Πάτμου

Κέας

Ρόδου

Κιμώλου

Σίφνου

Κως

Σύμης

Στη συνέχεια σε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις στο Νότιο
Αιγαίο γίνεται καταγραφή των αφίξεων ανά νησί από τα τρία λιμάνια της Αττικής (Πειραιάς,
Ραφήνα, Λαύριο), που εξυπηρετούν το Νότιο Αιγαίο με τακτικά δρομολόγια κατά την
περίοδο τουριστικής αιχμής (Θερινοί Μήνες). Αντίστοιχα καταγράφηκαν και τα δρομολόγια
προς τα νησιά των Κυκλάδων από τη Σύρο και των νησιών της Δωδεκανήσου από την Ρόδο,
για την ίδια περίοδο.
Οι εβδομαδιαίες αφίξεις των πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά για τα
νησιά του Νοτίου Αιγαίου, το 2011, είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 6.1.12.9: Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Πειραιά ανά νησί Νοτίου Αιγαίου κατά
φθίνουσα σειρά
Α/Α
1

Αφίξεις ανά Νησί
ΣΥΡΟΣ

Εβδομαδιαίες Αφίξεις
από Πειραιά ανά Νησί

Α/Α

Αφίξεις ανά
Νησί

Εβδομαδιαίες Αφίξεις
από Πειραιά ανά Νησί

39

18

ΠΑΤΜΟΣ

5

2

ΠΑΡΟΣ

38

19

ΛΕΡΟΣ

5

3

ΝΑΞΟΣ

35

20

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

5

4

ΜΥΚΟΝΟΣ

33

21

ΔΟΝΟΥΣΑ

4

5

ΜΗΛΟΣ

33

22

ΚΑΣΟΣ

3

6

ΘΗΡΑ

33

23

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

3

7

ΣΙΦΝΟΣ

31

24

ΣΙΚΙΝΟΣ

3

30

25

ΑΝΑΦΗ

3

27

26

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

3

8
9

ΣΕΡΙΦΟΣ
ΤΗΝΟΣ

10

ΑΜΟΡΓΟΣ

14

27

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

3

11

ΡΟΔΟΣ

14

28

ΧΑΛΚΗ

2

12

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

13

29

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

2

13

ΙΟΣ

11

30

ΣΥΜΗ

2

14

ΚΩΣ

11

31

ΝΙΣΥΡΟΣ

2

15

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

10

32

ΤΗΛΟΣ

2
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Α/Α
16
17

Αφίξεις ανά Νησί

Εβδομαδιαίες Αφίξεις
από Πειραιά ανά Νησί

ΚΥΘΝΟΣ

10

ΚΙΜΩΛΟΣ

9

Α/Α
33
34

Αφίξεις ανά
Νησί
ΜΕΓΙΣΤΗ
/
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΛΕΙΨΟΙ

Εβδομαδιαίες Αφίξεις
από Πειραιά ανά Νησί
2
1

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία ΠΝΑ

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι από τον Πειραιά αναχωρούν πλοία για
34 νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Τις περισσότερες αφίξεις συγκεντρώνουν τα νησιά των
Κυκλάδων, καθώς οκτώ από αυτά συγκεντρώνουν πάνω από τριάντα αφίξεις την εβδομάδα.
Ειδικότερα, την πρώτη θέση κατέχει η Σύρος με 39 αφίξεις την βδομάδα και ακολουθούν η
Πάρος με 38, η Νάξος με 35, η Μύκονος και η Μήλος με 33, η Σίφνος με 31 και η Σέριφος με
30 εβδομαδιαίες αφίξεις. Όσον αφορά τα Δωδεκάνησα, η Ρόδος με 14 αφίξεις την
εβδομάδα κατέχει την πρώτη θέση, ακολουθούν η Κως με 11, η Πάτμος, η Λέρος και η
Αστυπάλαια με 5, η Κάσος και η Κάρπαθος με 3 εβδομαδιαίες αφίξεις.
Πρέπει να αναφερθεί ότι το Αγαθονήσι, οι Αρκοί, η Θηρασιά και η Αντίπαρος δεν έχουν
απευθείας σύνδεση με τον Πειραιά, ούτε και με κάποιο άλλο λιμάνι της Αττικής. Επίσης, το
λιμάνι του Πειραιά είναι το μόνο που εξυπηρετεί ακτοπλοϊκές γραμμές προς τα
Δωδεκάνησα, καθώς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου εξυπηρετούν μόνο νησιά των
Κυκλάδων. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα πλοία που δρομολογούνται
προς τα Δωδεκάνησα είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας και ως προς τους επιβάτες και ως
προς τα οχήματα, σε σύγκριση με αυτά που δρομολογούνται αποκλειστικά προς τις
Κυκλάδες.
Οι εβδομαδιαίες αφίξεις των πλοίων που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας για τα
νησιά του Νοτίου Αιγαίου, είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 6.1.12.10:Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Ραφήνα ανά νησί Νοτίου Αιγαίου κατά
φθίνουσα σειρά
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Αφίξεις ανά Νησί
ΤΗΝΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΘΗΡΑ
ΙΟΣ

Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Ραφήνα ανά Νησί
49
48
32
11
9
5
5

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία ΠΝΑ

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα παρατηρείται ότι από τη Ραφήνα αναχωρούν πλοία
προς επτά νησιά του Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα μόνο των Κυκλάδων, όπως έχει ήδη
αναφερθεί. Στην πρώτη θέση κατατάσσεται η Τήνος με 49 αναχωρήσεις την εβδομάδα και
ακολουθεί η Μύκονος με 48 και η Άνδρος με 32. Πρέπει να αναφερθεί ότι η Άνδρος δεν
εξυπηρετείται από άλλο λιμάνι της Αττικής. Οι εβδομαδιαίες αφίξεις των πλοίων που
αναχωρούν από το λιμάνι του Λαυρίου για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, είναι οι
ακόλουθες:
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Πίνακας 6.1.12.11: Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Λαύριο ανά νησί Νοτίου Αιγαίου κατά
φθίνουσα σειρά
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Αφίξεις ανά Νησί
ΚΕΑ
ΚΥΘΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΙΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΜΗΛΟΣ

Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Λαύριο ανά Νησί
30
11
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία ΠΝΑ

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα φαίνεται ότι από το λιμάνι του Λαυρίου αναχωρούν
πλοία προς δώδεκα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, επίσης μόνο των Κυκλάδων. Τις
περισσότερες αφίξεις από Λαύριο έχει η Κέα, με 30 αφίξεις και ακολουθεί η Κύθνος με 11
και η Σύρος με 4 αφίξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κέα δεν εξυπηρετείται από άλλο λιμάνι
της Αττικής, γεγονός που αιτιολογεί τον αυξημένο αριθμό αφίξεων στο συγκεκριμένο νησί
σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά σε ότι αφορά τις αναχωρήσεις από το Λαύριο.
Στον ακόλουθο Πίνακα, παρουσιάζονται οι εβδομαδιαίες αφίξεις των πλοίων που
αναχωρούν από το λιμάνι της Ρόδου για τα νησιά της Δωδεκανήσου.
Πίνακας 6.1.12.12: Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Ρόδο ανά νησί Δωδεκανήσου κατά
φθίνουσα σειρά
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Αφίξεις ανά Νησί
ΣΥΜΗ
ΚΩΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΛΕΡΟΣ
ΛΕΙΨΟΙ
ΠΑΤΜΟΣ
ΧΑΛΚΗ
ΤΗΛΟΣ
ΝΙΣΥΡΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Ρόδο ανά Νησί
20
11
9
7
7
6
2
2
2
1
1

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία ΠΝΑ

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις του παραπάνω Πίνακα αφορούν αποκλειστικά
δρομολόγια εντός των ορίων της Δωδεκανήσου και δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα
δρομολόγια που αναχωρούν από Ρόδο προς Πειραιά και έχουν ενδιάμεσες στάσεις στα
υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, φαίνεται ότι
από τη Ρόδο αναχωρούν πλοία προς έντεκα νησιά της Δωδεκανήσου. Την πρώτη θέση
σχετικά με τις εβδομαδιαίες αφίξεις από τον λιμένα της Ρόδου καταλαμβάνει η Σύμη με 20
αφίξεις και ακολουθούν η Κως με 11, η Κάλυμνος με 9, η Λέρος και οι Λειψοί με 7 αφίξεις.
Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν και άλλες, μικρότερης κλίμακας, συνδέσεις των νησιών
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της Δωδεκανήσου μεταξύ τους και με την Τουρκία, οι οποίες όμως δεν καταγράφονται στην
παρούσα φάση της μελέτης, καθώς εξετάζεται μόνο η κίνηση από συγκεκριμένα κύρια
λιμάνια της Περιφέρειας.
Στον ακόλουθο Πίνακα, παρουσιάζονται οι εβδομαδιαίες αφίξεις των πλοίων που
αναχωρούν από το λιμάνι της Σύρου για τα νησιά των Κυκλάδων.
Πίνακας 6.1.12.13: Εβδομαδιαίες Αφίξεις από Σύρο ανά νησί Κυκλάδων κατά
φθίνουσα σειρά
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Αφίξεις ανά Νησί
ΠΑΡΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΚΙΜΩΛΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΙΟΣ
ΣΙΚΙΝΟΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΕΑ

Εβδομαδιαίες
Αφίξεις από Σύρο
ανά Νησί
5
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Α/Α

Αφίξεις ανά
Νησί

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΘΗΡΑ
ΘΗΡΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ

Εβδομαδιαίες
Αφίξεις από Σύρο
ανά Νησί
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Πηγή: Λιμενικά Ταμεία ΠΝΑ

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι αφίξεις του παραπάνω Πίνακα αφορούν αποκλειστικά
δρομολόγια εντός των ορίων των Κυκλάδων και δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα δρομολόγια
που αναχωρούν από τη Σύρο προς την Αττική και έχουν ενδιάμεσες στάσεις στα υπόλοιπα
νησιά των Κυκλάδων ή δρομολόγια εντός των Κυκλάδων που αναχωρούν από άλλα νησιά
(π.χ. από τη Νάξο αναχωρεί καθημερινά το Ε/Γ Ο/Γ πλοίο Σκοπελίτης, που συνδέει τα νησιά
των Μικρών Κυκλάδων με τα μεγαλύτερα νησιά). Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα
παρατηρείται ότι από τη Σύρο αναχωρούν πλοία προς 22 νησιά των Κυκλάδων. Η
συχνότητα των διανησιωτικών συνδέσεων στο εσωτερικό της Περιφερειακής Ενότητας των
Κυκλάδων είναι μικρότερη συγκριτικά με την αντίστοιχη της Περιφερειακής Ενότητας
Δωδεκανήσου. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δυο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα νησιά των
Κυκλάδων εξυπηρετούνται από περισσότερες γραμμές που ξεκινούν από την Αττική και τα
συνδέουν μεταξύ τους. Ο δεύτερος λόγος, που αιτιολογεί την μικρότερη συχνότητα των
δρομολογίων εντός των Κυκλάδων, είναι η σχετική εγγύτητα των νησιών με την Αττική,
γεγονός που καθιστά ευκολότερη την μετάβαση των κατοίκων στην πρωτεύουσα της Χώρας
και μειώνει την ανάγκη αποκλειστικής εξυπηρέτησής τους (π.χ. για αγορές, υπηρεσίες
υγείας κ.λπ.) από τα τοπικά κέντρα εντός των Κυκλάδων (και πρωταρχικά από τη Σύρο).
Στην συνέχεια γίνεται μια καταγραφή των ναυτιλιακών εταιρειών που δρομολογούν πλοία
προς το Νότιο Αιγαίο. Επίσης παρουσιάζονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των πλοίων
αυτών και υπολογίζεται ο μέσος όρος ηλικίας τους. Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται
οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς το Νότιο Αιγαίο από
τα 3 λιμάνια της Αθήνας (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο).
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Πίνακας 6.1.12.14: Ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς το
Νότιο Αιγαίο από τα λιμάνια της Αττικής44
Ναυτιλιακή
Εταιρεία
SEA JET
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

HELLENIC
SEAWAYS

AEGEAN SPEED
LINE
VENTOURIS SEA
LINES

BLUE STAR
FERRIES

ANEK LINES

ANMEZ Α.Ε.
ΛΑΝΕ SEA LINES
ΑΓΟΥΔΗΜΟΣ
GOLDEN STAR
FERRIES
ΚΥΚΛΑΔΕΣ FAST
FERRIES
NEL LINES

44

Χρονολογία
Κατασκευής
1995
1998

Ηλικία
Πλοίων
16
13

HIGHSPEED 4

2000

11

HIGHSPEED 5

2005

6

HIGHSPEED 6
FLYING CAT 3

1999
1998

12
13

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ

2005

6

SPEEDRUNNER IV

1998

13

SPEEDRUNNER III

1999

12

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1972

39

BLUE STAR PAROS

2002

9

BLUE STAR NAXOS

2002

9

BLUE STAR ITHAKI

2000

11

BLUE STAR 1

2000

11

BLUE STAR 2
BLUE
STAR
ΔΙΑΓΟΡΑΣ

2000

11

1990

21

ΠΡΕΒΕΛΗΣ

1980

31

ΑΡΤΕΜΙΣ *
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΚΟΡΑΗΣ
ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α'

1997

14

1987

24

1976
1972

35
39

SUPERFERRY II

1974

37

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π.
ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ
ΙΙ
AQUA JEWEL

2000

11

2001
2000

10
11

Πλοία
SUPERJET
SEAJET II

Χωρητικότητα
394 Επιβάτες
386 Επιβάτες
1.004 Επιβάτες
188 Οχήματα
809 Επιβάτες
154 Οχήματα
968 Επιβάτες
260 Οχήματα
360 Επιβάτες
1.915 Επιβάτες
418 Οχήματα
808 Επιβάτες
170 Οχήματα
800 Επιβάτες
170 Οχήματα
300 Οχήματα
1.474 Επιβάτες
230 Οχήματα
1.473 Επιβάτες
230 Οχήματα
1.313 Επιβάτες
225 Οχήματα
1.802 Επιβάτες
640 Οχήματα
1.890 Επιβάτες
640 Οχήματα
1.468 Επιβάτες
250 Οχήματα
991 Επιβάτες 310
Οχήματα
1.300 Επιβάτες
110 Οχήματα
1.100 Επιβάτες
220 Οχήματα
942 Επιβάτες
280 Οχήματα
1.530 Επιβάτες
220 Οχήματα
1.200 Επιβάτες
400 Οχήματα
854 Επιβάτες
190 Οχήματα
1.082 Επιβάτες

Ταχύτητα
Κόμβοι
34
38
35
40
40
40
28
34
34
19
24
24
24
28
28
22
19
18
17
18
18
19.5
20
36
18.5

Τα στοιχεία του Πίνακα είναι βασισμένα στα διαθέσιμα στοιχεία των εταιρειών για το έτος 2011
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Ναυτιλιακή
Εταιρεία

Πλοία

ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε.
ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ
GOUTOS LINES
ΜΑΚΕΔΩΝ
Μέσος Όρος Ηλικίας Πλοίων = 18,5 έτη

Χρονολογία
Κατασκευής

Ηλικία
Πλοίων

1985
1972

26
39

Χωρητικότητα
175 Οχήματα
-

Ταχύτητα
Κόμβοι
15.7
15

*: το Ε/Γ , Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ ανήκει στην εταιρεία Hellenic Seaways, η οποία το έχει νοικιάσει στην ΑΝΕΚ

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, φαίνεται ότι δρομολόγια προς τα νησιά του Νότιου
Αιγαίου εκτελούν 14 ναυτιλιακές εταιρείες με 27 πλοία. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν
ληφθεί υπόψη τόσο τα συμβατικά πλοία, όσο και τα ταχύπλοα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η
διαπίστωση για το μέσο όρο ηλικίας των πλοίων, που είναι ίσος με 18,5 έτη, ενώ
παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ακραίων τιμών. Αυτό οφείλεται στην
ύπαρξη πέντε πλοίων τα οποία είναι μεγαλύτερα των 30 ετών και συγκεκριμένα τρία από
αυτά είναι 39 ετών.
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6.1.13

Ζώνες βλάστησης - Οικοσυστήματα – Χλωρίδα - Πανίδα

6.1.13.1

Ζώνες βλάστησης

Η βλάστηση μιας περιοχής είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων
όπως του κλίματος, της ορεογραφικής διαμορφώσεως, της πετρολογικής και γεωλογικής
σύστασης, του εδάφους, της ανθρώπινης επίδρασης κ.ά. Βέβαια, πρωταρχικός παράγοντας,
τουλάχιστον ως προς τη σύνθεση της βλάστησης, είναι η χλωρίδα μιας περιοχής. Τα
διάφορα φυτικά είδη στο φυσικό τους περιβάλλον συνθέτουν καθορισμένες φυτοκοινωνίες
(φυτοκοινότητες), που στο σύνολό τους αποτελούν τη βλάστηση μιας περιοχής. . Οι
σημαντικές κλιματικές παράμετροι που επηρεάζουν την χλωριδική σύνθεση, μορφή και
εξέλιξη των φυτοκοινωνικών διαπλάσεων, ιδιαίτερα των μεσογειακών οικοσυστημάτων,
είναι η θερμοκρασία και η βροχόπτωση.
Η διάκριση και περιγραφή των ζωνών ή ορόφων βλάστησης του ελλαδικού χώρου
διαφέρουν κατά τους συγγραφείς. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές αναφέρονται περισσότερο
στο χαρακτηρισμό των ζωνών και λιγότερο στην ουσιαστική διάκρισή τους (Φοίτος και συν.
2009).
Με βάση το Μαυροµµάτη (1980) και σύμφωνα με τα επιμέρους βιοκλιματικά
χαρακτηριστικά (βιοκλιματικοί όροφοι, διάρκεια ξηροθερμικής περιόδου), καθώς και την
κατανομή της υπάρχουσας βλάστησης, στην ΠΝΑ, απαντώνται οι διαπλάσεις βλάστησης
που παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 6.1.13.1.
Σύμφωνα με την κατανομή των ζωνών βλάστησης του Ντάφη (1973), η οποία βασίζεται,
κυρίως, στο σύστημα του Braun-Blanquet και ακολουθεί βασικά τη διάρθρωση της
βλάστησης της ΝΑ Ευρώπης του Horvat (1962) και των Horvat et al. (1974), το σύνολο της
ΠΝΑ υπάγεται στην Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης.
Η Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) ή θερμομεσογειακή βλάστηση στον
Ελλαδικό χώρο εμφανίζεται ως μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχής λωρίδα κατά μήκος
των ακτών της δυτικής, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ελλάδας (μέχρι τον Όλυμπο), στα
νησιά του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους στις χερσονήσους και τις Ανατολικές Ακτές της
Χαλκιδικής καθώς και στο νότιο τμήμα και στις νησίδες και τις ακτές της Μακεδονίας και
της Θράκης. Αποτελεί τη θερμότερη και ξηρότερη ζώνη της Ελλάδας και ταυτίζεται με τα
Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστήματα. Η μεσογειακή αυτή ζώνη βλάστησης υποδιαιρείται
σε δύο οικολογικά, χλωριδικά και φυσιογνωμικά καλά διακρινόμενες υποζώνες: την
υποζώνη Oleo-Ceratonion και την υποζώνη Quercion ilicis.
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Σχήμα 6.1.13.1: Απόσπασμα Χάρτη Ζωνών βλάστησης, ΠΝΑ (Μαυρομμάτης, 1980).
Υποζώνη Oleo-Ceratonion (υποζώνη Ελιάς- Χαρουπιάς)
Η υποζώνη αυτή διαιρείται σε δύο αυξητικούς χώρους ή φυτοκοινωνικές ενώσεις: την Oleoceratonietum και την Oleo-lentiscetum.
Η Oleo-ceratonietum αποτελεί γεωγραφικά τη χαμηλότερη περιοχή της Νότιας Ελλάδας και
κλιματικά το θερμότερο αυξητικό της χώρο, ο οποίος εκτείνεται στις πεδινές και
παραλιακές περιοχές. Εμφανίζεται στις χαμηλότερες περιοχές των νησιών του Αιγαίου, στη
Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Αποτελεί μια από τις πιο διαταραγμένες
ζώνες, λόγω της έντονης και μακρόχρονης παρουσίας του ανθρώπου. Η χαρακτηριστική
φυσική βλάστηση της ζώνης αυτής με τους επιμέρους βιοτόπους της, αποτελείται κυρίως
από θαμνώδη φρυγανικά είδη και ποώδη βλάστηση.
Εντός του αυξητικού αυτού χώρου, επικρατούν τα φρύγανα, τα οποία εξαπλώνονται σε
ασβεστολιθικά εδάφη λοφοειδών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών, σε μη
καλλιεργούμενες εκτάσεις, αλλά και σε παλιές, εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες,. Κυρίαρχα
φυτικά είδη είναι: οι λαδανιές (Cistus spp.), η αστοιβή (Sarcopoterium spinosum), η
γαλαστοιβή (Euphorbia acanthothamnos), το θυμάρι (Thymbra capitata), το θρούμπι
(Satureja thymbra), η αφάνα (Genista acanthoclada), το ρείκι (Erica manipuliflora), η
ασφάκα (Phlomis fruticosa), το φασκόμηλο (Salvia fruticosa), η μηλοσφακιά (Salvia
pomifera), το λυχναράκι (Ballota acetabulosa) κ.ά. Στη σύνθεση των φρυγανικών
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κοινοτήτων συχνά συμμετέχουν ενδημικά και στενότοπα ενδημικά φυτικά taxa, ενώ στις
πιο υποβαθμισμένες θέσεις, που χαρακτηρίζονται από την έντονη και μακροχρόνια
επίδραση της βόσκησης ιδιαίτερα κοινά είδη είναι η σκυλοκρέμμυδα (Drimia numidica), ο
ασφόδελος (Αsphodelus sp.) κ.ά.
Ο αυξητικός χώρος της Oleo-lentiscetum εμφανίζεται πάνω από την προηγούμενη ένωση,
καλύπτοντας τις υψηλότερες υπώρειες των πεδινών και ημιορεινών περιοχών. Ο
ψυχρότερος και υγρότερος αυξητικός χώρος της Oleo-lentiscetum υποστηρίζει θαμνώδη
βλάστηση, η οποία, όμως, αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από αείφυλλα σκληρόφυλλα.
Χαρακτηριστικά είδη είναι η αγριελιά (Olea europaea subsp. europaea), ο σχίνος (Pistacia
lentiscus), το ρείκι (Erica manipuliflora), η μυρτιά (Myrtus communis), το πουρνάρι (Quercus
coccifera), η κουμαριά (Arbutus unedo), το αγιόκλημα (Lonicera etrusca), η
αγριοτριανταφυλλιά (Rosa sempervirens), το θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenicea), ο
αρκουδόβατος (Smilax aspera) κ.ά. Στην περίπτωση ισχυρής υποβάθμισης του Oleo
lentiscetum από ανθρωπογενείς πιέσεις η χλωριδική του σύνθεση αρχίζει να προσομοιάζει
με εκείνη του Oleo ceratonietum.
Υποζώνη Quercion ilicis (υποζώνη Αριάς)
Η υποζώνη της αριάς ή μεσο-μεσογειακή ζώνη εμφανίζεται στη Βόρεια ηπειρωτική και
νησιωτική χώρα, καταλαμβάνοντας τις υγρότερες ακτές της Δυτικής Ελλάδας, τις ανατολικές
παρυφές του Πηλίου, της Όσσας και του Ολύμπου, τη λοφώδη Χαλκιδική και τις ακτές της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις περιοχές όπου η εμφάνισή της δεν ξεκινάει από
τη θάλασσα, αναπτύσσεται αμέσως υψηλότερα από τον αυξητικό χώρο της Oleolentiscetum. Τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στην υποζώνη αυτή είναι κυρίως αυτά
των αείφυλλων σκληρόφυλλων θάμνων. Οι αυξητικοί χώροι που διακρίνονται σε αυτή την
υποζώνη είναι: Adrachno-Quercetum ilicis, Orno-Quercetum ilicis και Lauro- Quercetum ilicis.
Στην ΠΝΑ η υποζώνη της Quercion ilicis εντοπίζεται κυρίως στην ημιορεινή ζώνη, με
εντονότερη εμφάνιση στα μεγαλύτερα νησιά όπως η Ρόδος. Σε αυτήν επικρατούν εκτάσεις
με αείφυλλη – σκληρόφυλλη βλάστηση (μακκία βλάστηση), όπου κυριαρχούν ο σχίνος, η
αγριελιά, το πουρνάρι, η χαρουπιά, η κουμαριά κ.ά. Στην υποζώνη της αριάς ανήκουν και
τα δάση κωνοφόρων που απαντούν στη Ρόδο. Εκτεταμένα δάση Τραχείας πεύκης (Pinus
brutia) εντοπίζονται στα πιο ορεινά τμήματα και στις πλαγιές του νησιού. Τα πευκοδάση της
Ρόδου χαρακτηρίζονται, κατά τόπους, από άριστη αντιπροσωπευτικότητα και αποτελούν
σημαντικά ενδιαιτήματα για τα είδη χλωρίδας και πανίδας του νησιού. Σημειώνεται
ωστόσο, ότι σημαντική έκταση των πευκοδασών έχει επηρεαστεί από πρόσφατες
πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα το πευκοδάσος εντός της περιοχής του Δικτύου Natura
2000 GR4210005“Όρη Αττάβυρος και Ακραμύτης, Ακρωτήρι Αρμενιστής και παράκτια ζώνη
Απολακκιάς”. Η Τραχεία πεύκη παρουσιάζει ικανοποιητική φυσική μεταπυρική αναγέννηση
(WWF Ελλάς 2010) και προβλήματα δημιουργούνται μόνο σε περιπτώσεις όπου το
μεσοδιάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών περιστατικών πυρκαγιάς δεν είναι αρκετό για την
επανάκαμψη του οικοσυστήματος (Spanos et al. 2000, WWF Ελλάς 2010). Η Τραχεία πεύκη,
συγκροτεί κατά τόπους μικτά δάση με οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια (Cupressus
sempervirens v. horizontalis). Τα μικτά αυτά δάση απαντώνται σε ελάχιστα μέρη στην
Ελλάδα (Δωδεκάνησα και Κρήτη) και στη Ρόδο απαντώνται σε μία από τις καλύτερες και πιο
αντιπροσωπευτικές τους μορφές. Μικτά δάση εντοπίζονται κυρίως Ατάβηρο αλλά και σε
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άλλες χαμηλότερες περιοχές (Ντάφης και συν. 2001). Στα δάση κυπαρισσιού και στα μικτά
δάση με Τραχεία πεύκη στον Προφήτη Ηλία, καθώς και σε λίγες θέσεις στο ανατολικό
τμήμα της Κεντρικής Ρόδου και στη Νότια Ρόδο πάνω από τον όρμο της Απολακκίας
απαντάται, μεταξύ άλλων, και η ενδημική η Paeonia clusii subsp. rhodia, γνωστή τοπικά ως
φλασκανούρα (Γεωργίου και Δεληπέτρου 2000).
Αζωνική βλάστηση
Οι αζωνικές διαπλάσεις είναι οι κατηγορίες βλάστησης που αναπτύσσονται κατά μήκος των
ποταμών και των υδατορεμάτων. Χαρακτηρίζονται ως αζωνικές λόγω του ότι δεν οφείλουν
την παρουσία τους μόνο στις υφιστάμενες κλιματικές συνθήκες, αλλά και στην ύπαρξη των
ρεόντων νερών.
Η βλάστηση κατά μήκος των ρεμάτων και των ποταμών της ΠΝΑ διαφέρει και εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και η υποβάθμιση λόγω των διαφόρων
ανθρωπογενών επιδράσεων. Στα περισσότερα νησιά του ΝΑ τα ρέματα είναι περιοδικής
ροής και χαρακτηρίζονται από την επικράτηση ειδών όπως η λυγαριά (Vitex agnus-castus),
η πικροδάφνη (Nerium oleander) και το αγριοκάλαμο (Phragmites australis). Στα
μεγαλύτερα ρέματα και στους ποταμούς η παραρεματία βλάστηση μπορεί να αποτελείται
και από πλατάνια (Platanus orientalis). Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η παρουσία της
λικιδάμβαρης (Liquidambar orientalis) ή ζητιάς όπως την αποκαλούν οι Ροδίτες. Η κατανομή
αυτού του δέντρου περιορίζεται στη Ρόδο και σε δύο περιοχές της ΝΔ Μικρά Ασίας.
Συνήθως, φύεται σε ποτάμια και ρεματιές που έχουν ροή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
(WWF Ελλάς 2010). Στον υπόροφο συχνή είναι η παρουσία της δάφνης (Laurus nobilis), ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις απαντάται και η κουτσουπιά (Cercis siliquastrum) (Carlstrom
1987).
6.1.13.2

Οικοσυστήματα- Τύποι οικοτόπων

Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποικιλότητα όσον αφορά στα οικοσυστήματα, με
χαρακτηριστική την επικράτηση των Μεσογειακού Τύπου Οικοσυστημάτων. Η σημαντική
ποικιλότητα και εναλλαγή όσον αφορά στα φυσικά οικοσυστήματα αντικατοπτρίζεται και
στους διαφορετικούς τύπους οικοτόπων που έχουν χαρτογραφηθεί στην περιοχή.
Ειδικότερα, λεπτομερής χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων έχει γίνει για τις περιοχές της
ΠΝΑ που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, και ειδικά για τις περιοχές που έχουν
χαρακτηρισθεί ως ΤΚΣ ή/ και ως ΕΖΔ (βλ. Κεφάλαιο 6.1.2.3).
Εντός των 35 περιοχών του Δικτύου Natura 2000 της ΠΝΑ έχουν χαρτογραφηθεί 41 φυσικοί
τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Εξ αυτών, οι έξη (6)
αποτελούν οικοτόπους προτεραιότητας. Πρόκειται για τους:
1120
1150
2250
3170
6220

Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
Λιμνοθάλασσες
Λόχμες των παραλίων με άρκευθους (Juniperus spp.)
Μεσογειακά εποχικά τέλματα
Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero−Brachypodietea
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91Ε0 Aλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό Αναγνώρισης των Ντάφη και συν. (2001) απαντούν
επιπλέον 11 ελληνικοί τύποι οικοτόπων. Το σύνολο των τύπων οικοτόπων που έχουν
χαρτογραφηθεί στην ΠΝΑ παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 6.1.13.1:
Κωδικός
1021

1110
1120
1150
1160
1170
119A
119B
1210
1240
1260
1270
1310
1410
1420
1430
2110
2120
2190
2195
2230
2250
2260
3140
3150
3170
3260
3290
5150
5210
5320
5330
5340
5420
6220

Τύποι οικοτόπων εντός της ΠΝΑ.
Ονομασία

Ανθρωπο-επηρεαζόμενες κοινότητες: πλούσιες σε ετήσια ποώδη είδη
των Stellarietea mediae και ξηρόφιλες, πλούσιες σε πολυετή και
ακανθώδη είδη των Artemisetea vulgaris
Αμμοσύρτεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό μικρού
βάθους
Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
Λιμνοθάλασσες
Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
Ύφαλοι
Αμμώδη υποστρώματα χωρίς βλάστηση
Αμμώδη υποστρώματα με βλάστηση
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας
Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά
Limonium spp.
Υποπαραλιακή ζώνη νησίδων (αλοφυτικά λιβάδια, φρυγανικές
αλοφυτικές κοινότητες, χασμοφυτικές-αλοφυτικές κοινότητες)
Παράκτιες κοινότητες των Saginetea σε σταθερό υπόστρωμα
Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη λασπωδών και αμμωδών
ζωνών
Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)
Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες
Αλο−νιτρόφιλες λόχμες (Pegano−Salsoletea)
Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες)
Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών
Κοιλότητες μεταξύ των θινών με κλίνες καλαμιών και βούρλων
Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia
Λόχμες των παραλίων με άρκευθους (Juniperus spp.)
Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto−Lavenduletalia
Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών
σχηματιμών με Chara spp.
Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή
Hydrocharition
Μεσογειακά εποχικά τέλματα
Ποταμοί από πεδινά σε ορεινά επίπεδα με βλάστηση Ranunculion
fluitantis και Callitricho−Batrachion
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
Χέρσες εκτάσεις με φτέρη
Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.
Χαμηλές διαπλάσεις με ευφόρβια κοντά σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές
Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες
Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου
Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum
Ψευδοστέπα
με
αγροστώδη
και
μονοετή
φυτά
από
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Ι
Ι
Ι
I
Ι*
I
I
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I
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Ι
I
Ι
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Κωδικός

Ονομασία

Παρ. Ι Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ

Thero−Brachypodietea
Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από Molinio Holoschoenion
Ι
Καλαμιώνες
Κοινωνίες υψηλών βούρλων
Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου
Ι
Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
Ι
Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
Ι
Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
I
Θαλάσσια σπήλαια εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την
I
επιφάνεια της θάλασσας
91E0
Aλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Ι*
Alnion incanae, Salicion albae)
9290
Δάση με Cupressus (Acero−Cupression)
Ι
92A0
Στοές με Salix alba και Populus alba
Ι
92C0
Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis)
I
92D0
Νότια παρόχθια δάση−στοές και λόχμες (Nerio−Tamaricetea και
Ι
Securinegion tinctoriae)
9320
Δάση ελιάς και χαρουπιάς
I
934Α
Ελληνικά δάση πρίνου
9350
Δάση Βαλανιδιάς Quercus macrolepis
Ι
9540
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου
Ι
Υπόμνημα πίνακα
Στη στήλη Παρ. Ι Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σημειώνονται οι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Με * σημειώνονται οι οικότοποι προτεραιότητας.
Οι ονομασίες των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δίνονται με βάση την ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π.
14849/853/Ε103 (ΦΕΚ 645/11.04.08), ενώ για τους υπόλοιπους σημαντικούς οικοτόπους που, όμως,
δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγία, ακολουθείται η ονομασία που δίνεται στον «Τεχνικό Οδηγό
Αναγνώρισης, Περιγραφής και Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων της Ελλάδας» (Ντάφης και συν.
2001).
6420
72A0
72Β0
8140
8210
8220
8310
8330

6.1.13.3

Χλωρίδα

Η χλωρίδα της ΠΝΑ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, με παρουσία σπάνιων,
απειλούμενων, προστατευόμενων και ενδημικών φυτικών taxa. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η χλωρίδα της ΠΝΑ και από φυτογεωγραφική άποψη. Στην ΠΝΑ
περιλαμβάνονται τμήματα τριών (3) φυτογεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας (βλ. Σχήμα
6.1.13.2). Ειδικότερα, η ΠΝΑ περιλαμβάνει το σύνολο της φυτογεωγραφικής περιοχής
Κυκλάδες (Kiklades - Kik), τμήμα των Νησιών Ανατολικού Αιγαίου (East Aegean- EAe) και
τμήμα της Κρήτης-Καρπάθου (Kriti, Karpathos).
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Σχήμα 6.1.13.2: Φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με την Flora Hellenica
(Strid and Tan 1997)
Στη φυτογεωγραφική περιοχή των Κυκλάδων έχουν καταγραφεί συνολικά 1768 φυτικά
taxa, εκ των οποίων τα 161 (146 είδη και 55 υποείδη) αφορούν σε ενδημικά. Στη
φυτογεωγραφική περιοχή των Νησιών Ανατολικού Αιγαίου έχουν καταγραφεί 2541 φυτικά
taxa, εκ των οποίων τα 160 (152 είδη και 50 υποείδη) αφορούν σε ενδημικά, ενώ στη
φυτογεωγραφική περιοχή Κρήτης- Καρπάθου έχουν καταγραφεί 2240 φυτικά taxa, εκ των
οποίων τα 395 (362 είδη και 122 υποείδη) αφορούν σε ενδημικά (Dimopoulos et al. 2013).
Στα Τυποποιημένα Δελτία Δεδομένων (ΤΔΔ) για τις περιοχές της ΠΝΑ που έχουν ενταχθεί
στο Δίκτυο Natura 2000, και ειδικά για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΤΚΣ ή/ και
ως ΕΖΔ περιλαμβάνονται 170 φυτικά taxa, εκ των οποίων πέντε (5) περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ακολουθεί, σύντομη περιγραφή τους.
•

Asyneuma giganteum

Το γιγάντιο Ασύνευμα (Asyneuma giganteum) είναι πολυετές ή διετές ποώδες φυτό
(ημικρυπτόφυτο) της Οικογένειας Campanulaceae. Πρόκειται για είδος ενδημικό του ΝΑ
Αιγαίου, γνωστό από τις νήσους Ρόδος, Χάλκη και Κάρπαθος. Φύεται κυρίως σε σχισμές και
επίπεδες προεξοχές Β και Δ έκθεσης σε ασβεστολιθικούς, σχεδόν κάθετους κρημνούς
(Γεωργίου και Δεληπέτρου 2000). Ανθίζει την περίοδο Μάιος- Ιούλιος. Σημαντικότερος
ανθρωπογενής παράγοντας πίεσης για το είδος είναι η βόσκηση, ενώ απειλή για το είδος
αποτελεί και η φωτιά, σε θέσεις όπου αυτό βρίσκεται κοντά σε πευκοδάσος (Δεληπέτρου
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και Γεωργίου 2009). Το Asyneuma giganteum περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ/IV της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ προστατεύεται και από την εθνική (Προεδρικό Διάταγμα- ΠΔ
67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και
καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών») και τη διεθνή
νομοθεσία (Σύμβαση της Βέρνης). Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού του βρίσκεται
εντός των ΕΖΔ GR4210005 και GR4210006. Με βάση το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των
Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (Φοίτος και συν. 2009) χαρακτηρίζεται ως
Τρωτό (VU).
•

Paeonia clusii subsp. rhodia

Η Παιώνια του Clusi (Paeonia clusii subsp. rhodia), γνωστή στη Ρόδο με το όνομα
φλασκανούρα, είναι γεώφυτο της Οικογένειας Paeoniaceae. Πρόκειται για είδος ενδημικό
της Ρόδου, όπου και εντοπίζεται κυρίως στα δάση του Προφήτη Ηλία, σε λίγες θέσεις στο
ανατολικό τμήμα της Κεντρικής Ρόδου και στη Νότια Ρόδο πάνω από τον όρμο της
Απολακκιάς. Κύριο ενδιαίτημα του είδους είναι τα δάση κυπαρισσιού (Cupressus
sempervirens) και τα μικτά δάση κυπαρισσιού-τραχείας πεύκης (Pinus brutia), ενώ
σπανιότερα εντοπίζεται σε αμιγή δάση τραχείας πεύκης, σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Η
Παιώνια του Clusi ανθίζει την περίοδο Μαρτίου- Μαΐου. Κύριες πιέσεις και απειλές για το
είδος είναι η συλλογή των ριζωμάτων για καλλιέργεια σε κήπους ή για εμπορικούς σκοπούς
και οι πυρκαγιές (Γεωργίου και Δεληπέτρου 2000). Περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ/IV
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ προστατεύεται και από την εθνική (ΠΔ 67/1981) και τη διεθνή
νομοθεσία (Σύμβαση της Βέρνης). Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού του βρίσκεται
εντός των ΕΖΔ GR4210005 και GR4210006.
•

Polygonum praelongum

Χαμαίφυτο της Οικογένειας Polygonaceae. Πρόκειται για είδος ενδημικό της Ανατολικής
Μεσογείου, γνωστό από τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και την Τουρκία (Greuter et al.,
1989). Φύεται σε παράκτια οικοσυστήματα (Dimopoulos et al. 2013). Στην Ελλάδα είναι
γνωστό από το Καστελόριζο και ειδικότερα από την ΕΖΔ GR4210004. Περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
•

Silene holzmannii

Η Σιληνή του Holzmann (Silene holzmannii) είναι μονοετής πόα της Οικογένειας
Caryophyllaceae. Πρόκειται για είδος ενδημικό του Κ., Ν. και Α. Αιγαίου. Το είδος έχει
αρκετά ευρεία εξάπλωση και μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί σε 34 νησίδες. Φύεται κυρίως
σε λιβάδια, σε βραχώδεις θέσεις της παραλιακής-υποπαραλιακής ζώνης των νησίδων, σε
φτωχά εδάφη συχνά, αλλά όχι πάντα, με χαμηλό ανταγωνισμό από άλλα φυτά, σε
ασβεστόλιθους και θεωρείται είδος ανθεκτικό στην αλατότητα. Κύρια απειλή για το είδος
είναι η βόσκηση από αιγοπρόβατα, κουνέλια και αρουραίους (Γεωργίου και Δεληπέτρου
2000, Δεληπέτρου και συν. 2009). Σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων
& Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ). Η Silene
holzmannii αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
ενώ προστατεύεται και από την εθνική (ΠΔ 67/1981) και τη διεθνή νομοθεσία (Σύμβαση της
Βέρνης). Εντός της ΠΝΑ απαντάται σε 6 ΕΖΔ: GR4210001, GR4210002, GR4210003,
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GR4210010, GR4210011 και GR4220004. Για το είδος έχουν γίνει τοπικά εξειδικευμένες
δράσεις παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα οι δράσεις παρακολούθησης και
διαχείρισης που έχουν υλοποιηθεί στην Προστατευόμενη Περιοχή Βόρειας ΚαρπάθουΣαρίας από τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου-Σαρίας (Φ.Δ.Κ.Σ).
•

Symphytum davisii subsp. cycladense

Πολυετής πόα της Οικογένειας Boraginaceae. Πρόκειται για τοπικό ενδημικό, γνωστό μόνο
από τη Σίκινο και τη γειτονική νησίδα Καρδιώτισσα των Κυκλάδων. Στη Σίκινο έχουν
εντοπισθεί 5 υποπληθυσμοί από το Κάστρο ως το δυτικό τμήμα του νησιού. Εντοπίζεται σε
ασβεστολιθικούς βράχους, συνήθως απόκρημνους και κοντά στη θάλασσα, σε υψόμετρο
από 90 έως 300m. Το είδος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει άμεση απειλή από ανθρώπινες
επεμβάσεις λόγω του δυσπρόσιτου και μη αξιοποιήσιμου οικιστικά ενδιαιτήματός του.
Ωστόσο, το μικρό μέγεθος των πληθυσμών του το καθιστά απειλούμενο σε οποιαδήποτε
τυχαία διατάραξη (Snogerup and Snogerup 2009, Γεωργίου και Δεληπέτρου 2000).
Σύμφωνα με το Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της
Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU). Ως είδος Symphytum cycladense περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και μάλιστα ως είδος προτεραιότητας.
Προστατεύεται επίσης από την εθνική (ΠΔ 67/1981) και τη διεθνή νομοθεσία (Σύμβαση της
Βέρνης). Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του εντοπίζεται εντός της ΕΖΔ GR4220004.
Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων φυτικών taxa στην ΠΝΑ εντοπίζεται και πλήθος άλλων
ενδημικών και απειλούμενων ειδών και υποειδών, όπως για παράδειγμα η Ferulago
sartorri, τοπικό ενδημικό της Άνδρου, η Silene ammophila subsp. carpathae, ενδημικό
υποείδος της Καρπάθου, η Fritillaria olbiqua subsp. tuntasia, ενδημικό των Δ. Κυκλάδων,
που χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU) κ.ά.
6.1.13.4

Πανίδα

Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό ενδιαφέρον και όσον αφορά στα είδη πανίδας. Η
σημαντική ποικιλότητα που παρατηρείται στα οικοσυστήματα, τη βλάστηση και τους
τύπους οικοτόπων, οι εναλλαγές του φυσικού τοπίου, η απομόνωση ορισμένων από τα
νησιά και η παρουσία οικολογικά σημαντικών περιοχών, έχουν ως αποτέλεσμα την
παρουσία πλήθους σημαντικών, απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών πανίδας, ενώ
εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η παρουσία ενδημικών ειδών όπως η Οχιά της Μήλου
(Macrovipera schweizeri), ενδημικό είδος των Κυκλάδων που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και μάλιστα ως είδος προτεραιότητας, η ενδημική
σαλαμάνδρα Κοχυλίνα (Lyciasalamandra helverseni), που απαντάται μόνο στην Κάρπαθο, τη
Σαρία και την Κάσο κ.ά.
Θηλαστικά
Τα σημαντικότερα είδη θηλαστικών που απαντούν στην ΠΝΑ, το καθεστώς προστασίας και
η κατάσταση διατήρησής τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.1.13.2. Τα δεδομένα
προέρχονται κυρίως από καταγραφές που έχουν λάβει χώρα εντός των εθνικών
προστατευόμενων περιοχών και τη βάση δεδομένων του Δικτύου Natura 2000. Σημειώνεται
ότι ο Πίνακα 6.1.13.2 δεν είναι εξαντλητικός.
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Στην ΠΝΑ απαντούν τουλάχιστον 33 είδη θηλαστικών. Εξ αυτών, 18 περιλαμβάνονται στα
Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, με τη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) να
αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ. Η παρουσία της Μεσογειακής φώκιας
στο θαλάσσιο τμήμα της ΠΝΑ είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελεί το πιο
απειλούμενο είδος φώκιας σε παγκόσμιο επίπεδο (Karamanlidis et al. 2008). Ο πιο
σημαντικός πληθυσμός του είδους ζει και αναπαράγεται στην ανατολική Μεσόγειο όπου
υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 300-350 άτομα (MOm 2009). Εντός των ορίων της ΠΝΑ
εντοπίζονται δύο από τους σημαντικότερους πληθυσμούς του είδους στην Ελλάδα.
Πρόκειται για την περιοχή της Κιμώλου-Πολυαίγου στις Κυκλάδες και την περιοχή
Καρπάθου- Σαρίας (MOm 2007). Ειδικότερα, στην περιοχή της Κιμώλου-Πολυαίγου ο
πληθυσμός της Μεσογειακής φώκιας ανέρχεται σε 49 άτομα (εκτός των νεογέννητων), ενώ
ο ετήσιος αριθμός νεογέννητων ανέρχεται σε 7,9. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την περιοχή
της Καρπάθου- Σαρίας είναι 23 άτομα (εκτός των νεογέννητων) και 3,7 ο ετήσιος αριθμός
νεογέννητων.
Όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης, 9 είδη χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα σε
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.
Ειδικότερα:
Η Μεσογειακή φώκια χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR).
Η Ασιατική τρανονυχτερίδα (Eptesicus bottae),ο Στεποποντικός (Apodemus witherbyi),
το Πλατώνι (Dama dama), ο αίγαγρος ή αγριοκάτσικο (Capra aegagrus), η φώκαινα
(Phocoena phocoena) και το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) χαρακτηρίζονται ως
Κινδυνεύοντα (ΕΝ).
Ο Ρινόλοφος του Mehely (Rhinolophus mehelyi) και το Ρινοδέλφινο (Tursiops
truncatus) χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU).
Επιπλέον, τέσσερα είδη Χειροπτέρων (Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Rhinolophus
χαρακτηρίζονται ως Σχεδόν Απειλούμενα (ΝΤ).
Συνοπτικά, η αξία της ΠΝΑ όσον αφορά στα είδη θηλαστικών έγκειται στην παρουσία
απειλούμενων και προστατευομένων θαλάσσιων θηλαστικών, στην παρουσία ενδημικών
υποειδών όπως ο ασβός της Ρόδου (Meles meles rhodius) και ο αίγαγρος της Αντιμήλου
(Capra aegagrus pictus), αλλά και στην παρουσία ειδών με περιορισμένη φυσική εξάπλωση
στην Ελλάδα όπως το πλατόνι (Dama dama), του οποίου ο μοναδικός ελεύθερος
πληθυσμός απαντάται στη Ρόδο. Αξιοσημείωτη είναι τέλος και η παρουσία σημαντικού
αριθμού νυχτερίδων (Χειρόπτερα).
Πίνακας 6.1.13.2

Σημαντικά είδη θηλαστικών της ΠΝΑ

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Erinaceus concolor

Ακανθοχοιρόμορφα
Σκαντζόχοιρος
Μυγαλόμορφα
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Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Crocidura leucodon
Suncus etruscus

Χωραφομυγαλίδα
Ετρουσκομυγαλίδα
Χειρόπτερα
Νυχτονόμος
Τρανορινόλοφος
Μικρορινόλοφος
Ρινόλοφος του Blasius
Μεσορινόλοφος
Ρινόλοφος του Mehely
Ασιατική τρανονυχτερίδα
Πτερυγονυχτερίδα
Μικρομυωτίδα
Τρανομυωτίδα
Λευκονυχτερίδα
Νανονυχτερίδα
Βουνονυχτερίδα
Λαγόμορφα
Λαγός
Αγριοκούνελο
Τρωκτικά
Βραχοποντικός
Δασοποντικός
Στεποποντικός
Αρουραίος, δεκατιστής
Μαυροποντικός
Σταχτοποντικός
Σαρκοφάγα
Αλεπού
Κουνάβι
Ασβός
Μεσογειακή φώκια
Αρτιοδάκτυλα
Πλατώνι
Αίγαγρος, Αγριοκάτσικο
Κητώδη
Φώκαινα
Κοινό δελφίνι
Ρινοδέλφινο

Tadarida teniotis
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Eptesicus bottae
Miniopterus schreibersi
Myotis blythi
Myotis myotis
Pipistrellus kuhli
Pipistrellus pipistrellus
Hypsugo savii (Pipistrellus savii)
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Apodemus mystacinus
Apodemus sylvaticus
Apodemus witherbyi
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Mus domesticus
Vulpes vulpes
Martes foina
Meles meles
Monachus monachus
Dama dama
Capra aegagrus
Phocoena phocoena
Delphinus delphis
Tursiops truncatus

Καθεστώς
προστασίας
92/43 ΠΔ ΔΣ
*
*
*
*
IV
II/IV
II/IV
II/IV
II/IV
II/IV
IV
II/IV
II/IV
II/IV
IV
IV
ΙV

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ΚΟΚ ΒΙΒ
NE
ΝΕ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LC
LC
LC
NT
ΝΤ
VU
EN
ΝΤ
LC
NT
LC
DD
LC

*

NE

NE
NE
ΕΝ
NE
NE
NE

ΙΙ*/ΙV

*

II/IV
II/IV
IV
II/IV

*
*
*

*
*
*

NE
NE
NE
CR

*
*

ΕΝ
EN

*
*
*

ΕΝ
EN
VU

Υπόμνημα πίνακα
Οι ονομασίες των ειδών παρουσιάζονται με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ενώ για τα είδη που δεν
περιλαμβάνονται στην Οδηγία η ονομασία παρουσιάζεται με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις και Μαραγκού 2009).
Στη στήλη Οδηγία 92/43 σημειώνονται τα είδη που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα
της Οδηγίας.
Παράρτημα ΙΙ: Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλει τον καθορισμό
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. Με * σημειώνονται τα είδη προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ.
Παράρτημα IV: Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία.
Παράρτημα V: Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η σύλληψη στη φύση και η εκμετάλλευση
υπόκεινται, ενδεχομένως, σε διαχειριστικά μέτρα.
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Στη στήλη ΠΔ σημειώνονται με * τα είδη που προστατεύονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος
67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισμού
διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών».
Στη στήλη ΔΣ σημειώνονται με * τα είδη που προστατεύονται βάσει Διεθνών Συμβάσεων (Βέρνης,
Βόννης, Βαρκελώνης, CITES).
Στη στήλη ΚΟΚ ΒΙΒ σημειώνεται η Κατάσταση Διατήρησης με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας όπου:
CR: Κρισίμως Κινδυνεύον
ΕΝ: Κινδυνεύον
VU: Τρωτό
ΝΤ: Σχεδόν απειλούμενο
LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος
DD: Ανεπαρκώς γνωστό
NE: Μη αξιολογηθέν.

Ερπετοπανίδα
Η ΠΝΑ παρουσιάζει υψηλή ποικιλότητα και όσον αφορά στα είδη ερπετών και αμφιβίων.
Από τα αμφίβια εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η παρουσία των δύο ενδημικών ειδών:
•

Βάτραχος της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis)
Ο Βάτραχος της Καρπάθου είναι γνωστός μόνο από την Κάρπαθο. Μέχρι πρόσφατα,
θεωρούνταν πως το είδος υπήρχε και στη Ρόδο. Ωστόσο, με βάση τα πιο πρόσφατα
δεδομένα ο πληθυσμός της Ρόδου τοποθετείται στο είδος Pelophylax bedriagae
(Σωτηρόπουλος 2009, Beerli et al. 2009). Ο Pelophylax cerigensis, τόσο σε εθνικό, όσο
και σε διεθνές επίπεδο, χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR).

•

Κοχιλίνα (Lyciasalamandra helverseni)
Η Κοχιλίνα ή Κανακάρα ή Σαύρα είναι ενδημικό είδος, γνωστό από την Κάρπαθο, τη
Σαρία και την Κάσο. Στην Κάρπαθο, είναι κοινό και απαντάται σε πλήθος
διαφορετικών ενδιαιτημάτων: φρυγανικά οικοσυστήματα, μακκία βλάστηση,
πευκοδάση, σε εδάφη ασβεστολιθικά καρστωμένα, καθώς και σε πέτρινους
μαντρότοιχους, φράχτες, μισογκρεμισμένα σπίτια κ.ά. Σε εθνικό επίπεδο και
σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας χαρακτηρίζεται
ως Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ), ενώ σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον Κόκκινο
Κατάλογο της IUCN, χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU).

Και τα δύο είδη περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα II/IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ
προστατεύονται και από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία.
Από τα συνολικά 8 είδη αμφιβίων της ΠΝΑ, αυξημένο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία του
Κουρκούταβλου η Νυφίτσα (Lyciasalamandra luschani) που με βάση, τόσο το Κόκκινο
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας, όσο και τον Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών
της IUCN χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU). Ο Κουρκούταβλος εξαπλώνεται στα νότια παράλια
της Τουρκίας, ενώ στην Ελλάδα υπάρχει μόνο στο Καστελόριζο, ο οποίος και αποτελεί τον
μοναδικό ευρωπαϊκό πληθυσμό του (Παφίλης και Βαλάκος 2012).
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Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή και όσον αφορά στα είδη ερπετών με
παρουσία απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών όπως η θαλάσσια χελώνα (Caretta
caretta) και η πράσινη θαλασσοχελώνα (Chelonia mydas), είδη προτεραιότητας του
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Και τα δύο είδη θαλάσσιων χελωνών
χαρακτηρίζονται ως Κινδυνεύοντα (ΕΝ), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ είναι και η Οχιά της Μήλου (Macrovipera
schweizeri), η οποία χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ), τόσο σε εθνικό (Λεγάκις και
Μαραγκού 2009) όσο και σε διεθνές επίπεδο (IUCN 2013). Η εξάπλωσή της περιορίζεται στα
νησιά Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος και Σίφνος (Adamopoulou et al. 1997), ενώ ο συνολικός
πληθυσμός της εκτιμάται σε περίπου 3.000 άτομα, με τα 2.500 εξ αυτών να εντοπίζονται
στη Δυτική Μήλο (Böhme et al. 2009).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία της Σαύρα της Μήλου ή Χρυσοφυλλίδας
(Podarcis milensis), ενδημικό είδος του Αρχιπελάγους της Μήλου (Μήλος, Κίμωλος,
Πολύαιγος, Αντίμηλος και Ανάνες), που εντοπίζεται επίσης και στα πιο απομακρυσμένα
νησιά Φαλκονέρα και Βελοπούλα (Παφίλης και Βαλάκος 2012). Σε εθνικό επίπεδο
χαρακτηρίζεται ως Σχεδόν Απειλούμενο (ΝΤ), ενώ σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο της
IUCN χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU).
Ως Τρωτό (VU) σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίζεται και το Φίδι της Γυάρου (Hierophis
viridiflavus). Πρόκειται για είδος με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση (Ανδόρα, Κροατία,
Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία) (Vogrin et al. 2009), ενώ στην Ελλάδα
απαντάται μόνο στη νήσο Γυάρο (Γιούρα). Η παρουσία του στη Γυάρο εκτιμάται ότι είναι
αποτέλεσμα παλαιάς, ίσως αρχαίας, εισαγωγής από τον άνθρωπο (Δημητρόπουλος και
Ιωαννίδης 2009)
Συνολικά, στην ΠΝΑ απαντούν 37 είδη ερπετών, ενώ υπάρχουν και ενδημικά υποείδη όπως
τα: Cyrtopodion kotschyi oertzeni, Ablepharus kitaibelii fabichi κ.ά.
Στον Πίνακα 6.1.13.3 παρουσιάζονται τα είδη αμφιβίων και ερπετών της ΠΝΑ, το καθεστώς
προστασίας και η κατάσταση διατήρησής τους.
Πίνακας 6.1.13.3

Είδη αμφιβίων και ερπετών της ΠΝΑ

Επιστημονική ονομασία
ΑΜΦΙΒΙΑ
Ουρόδηλα
Lyciasalamandra luschani
Lyciasalamandra helverseni (x)
Άνουρα
Bufo bufo
Bufo
viridis
(Pseudepidalea
viridis)
Hyla arborea
Pelophylax bedriagae
Rana
cerigensis
(Pelophylax
cerigensis) (x)
Rana kurtmuelleri (Pelophylax

Κοινή ονομασία

Οδηγία
92/43/ΕΟΚ

ΠΔ

ΔΣ

ΚΟΚ ΒΙΒ

Κουρκούταβλος
Κοχυλίνα, Κανακάρα, Σαύρα

II/IV
II/IV

*
*

*
*

VU
ΝΤ

*

*

LC

Μπράσκα, Βούζα
Πρασινόφρυνος

IV

*

*

LC

Δενδροβάτραχος
Ασιατικός βάτραχος

IV

*

*
*

LC
ΝΕ

Βάτραχος της Καρπάθου

V

*

CR

Βαλκανοβάτραχος

V

*

LC
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Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

kurtmuelleri)
ΕΡΠΕΤΑ
Χελώνες
Caretta caretta
Θαλάσσια χελώνα
Chelonia mydas
Πράσινη θαλασσοχελώνα
Mauremys rivulata
Ποταμοχελώνα
Testudo graeca
Γραικοχελώνα
Testudo marginata
Κρασπεδοχελώνα
Σαύρες
Laudakia stellio
Κροκοδειλάκι
Ophisaurus apodus (Pseudopus
Φιδόσαυρα
apodus)
Cyrtodactylus
kotschyi
Σαμιαμίδι
(Cyrtopodion kotschyi )
Hemidactylus turcicus
Μολυντήρι
Anatololacerta oertzeni
Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata
Τρανόσαυρα, Τρανογουστέρα
Podarcis erchardii
Σιλιβούτι, Χρυσοφυλλίδα
Podarcis milensis (x)
Σαύρα της Μήλου, Χρυσοφυλλίδα
Ophisops elegans
Οφίσωψ
Ablepharus kitaibelii
Αβλέφαρος
Chalcides ocellatus
Λιακόνι
Trachylepis aurata
Χρυσόσαυρα
Ophiomorus punctatissimus
Οφιόμουρος
Φίδια
Typhlops vermicularis
Τυφλίνος, Ανήλιαστος
Eryx jaculus
Ερημόφιδο, Λουρίτης
Dolichophis caspius
Αστραπόφιδο
Coluber jugularis (Dolichophis
Ζαμένης
jugularis)
Eirenis modestus
Θαμνόφιδο
Elaphe quatuorlineata
Λαφιάτης
Hemorrhois nummifer
Λεβαντόφιδο
Hierophis gemonensis
Δενδρογαλιά
Hierophis viridiflavus
Φίδι της Γυάρου
Malpolon monspessulanus
Μαυρόφιδο, Σαπίτης
Natrix natrix
Νερόφιδο
Natrix tessellata
Λιμνόφιδο
Platyceps najadum (Coluber
Σαίτα
najadum)
Telescopus fallax
Αγιόφιδο
Zamenis situlus (Elaphe situla)
Σπιτόφιδο
Macrovipera schweizeri (x)
Οχιά της Μήλου
Vipera xanthina (Montivipera
Οθωμανική οχιά
xanthina)
Vipera ammodytes
Οχιά
Αμφισβαίνια
Blanus strauchi
Αμφίσβαινα
Υπόμνημα πίνακα
Βλ. Υπόμνημα Πίνακα 6.1.13.2.
Με (x) σημειώνονται τα ενδημικά είδη.
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ΠΔ

ΔΣ

ΚΟΚ ΒΙΒ

ΙΙ*/IV
ΙΙ*/IV
II/IV
II/IV
II/IV

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

ΕΝ
ΕΝ
LC
LC
LC

IV

*

*

LC

*

LC

*

*

LC

*

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

*

IV

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IV
IV

*

*
*
*

LC
LC
LC

IV

*

*

LC

II/IV
IV

*

IV

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

IV

*

*

LC

IV
II/IV
ΙΙ*/IV

*
*
*

*
*
*

LC
LC
ΕΝ

IV

*

LC

IV

*

LC

*

LC

*
*
*
*

*
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Ορνιθοπανίδα
Η σημασία της ΠΝΑ όσον αφορά στην Ορνιθοπανίδα έχει αναγνωριστεί τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, 34 περιοχές της ΠΝΑ, έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura
2000 ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα, βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Τα είδη χαρακτηρισμού των 34
ΖΕΠ, το καθεστώς προστασίας και η κατάσταση διατήρησής τους παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.1.13.4.
Πίνακας 6.1.13.4
Επιστημονική ονομασία

Είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ εντός των ορίων της ΠΝΑ
Κοινή ονομασία

Οδηγία
2009/147/EK
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IIB
I
I
I
I
I

ΒΕΡ

ΒΟΝ

ΚΟΚ ΒΙΒ

Buteo rufinus
Αετογερακίνα
II
II
Calonectris diomedea
Αρτέμης
III
Coracias garrulus
(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα
II
II
Emberiza caesia
Φρυγανοτσίχλονο
II
Falco biarmicus
Χρυσογέρακο
ΙΙ
ΙΙ
Falco eleonorae
Μαυροπετρίτης
ΙΙ
ΙΙ
Falco naumanni
Κιρκινέζι
II
II
Falco peregrinus
Πετρίτης
II
II
Hieraaetus fasciatus
Σπιζαετός
ΙΙ
ΙΙ
Larus audouinii
Αιγαιόγλαρος
II
I/II
Larus cacchinans
Ασημόγλαρος
III
Numenius tenuirostris
Λεπτομύτα
II
I/II
Phalacrocorax aristotelis
Θαλασσοκόρακας
II
Puffinus yelkouan
Μύχος
ΙΙ
Sylvia rueppelli
Αιγαιοτσιροβάκος
ΙΙ
ΙΙ
Tadorna ferruginea
Καστανόπαπια
II
II
Υπόμνημα πίνακα
Οι επιστημονικές ονομασίες των ειδών παρουσιάζονται με βάση την Οδηγία 2009/147/EK, ενώ οι
κοινές ονομασίες παρουσιάζονται με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
(Λεγάκις & Μαραγκού 2009).
Στη στήλη 2009/147/EK σημειώνονται τα είδη που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα Παραρτήματα
της Οδηγίας 2009/147/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου
2009 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», η οποία αντικατέστησε την Οδηγία 79/409:
«Κοινοτική Οδηγία περί διατήρησης των αγρίων ειδών πτηνών και των βιοτόπων τους».
Παράρτημα Ι: Είδη για τα οποία προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον
οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη
εξαπλώσεώς τους.
Παράρτημα IΙ: Είδη που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων στα
πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η θήρα αυτών των ειδών να μην
υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.

ΙΙΒ: Περιλαμβάνει είδη τα οποία είναι δυνατόν να θηρεύονται μόνο στα κράτη μέλη για τα
οποία έχουν σημειωθεί.
Στήλη ΒΕΡ: Σύμβαση Βέρνης για την προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των βιοτόπων της
Ευρώπης.
Παράρτημα ΙΙ: είδη των οποίων οι πληθυσμοί και οι βιότοποι προστατεύονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Παράρτημα ΙΙΙ: είδη των οποίων επιτρέπεται η λελογισμένη εκμετάλλευση.
Στήλη ΒΟΝ: Σύμβαση Βόννης για την προστασία των «αποδημητικών ειδών».
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Παράρτημα Ι: είδη οι πληθυσμοί των οποίων αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης σε ολόκληρη την
περιοχή εξάπλωσής τους
Παράρτημα ΙΙ: είδη οι πληθυσμοί των οποίων βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που απαιτεί διεθνή
συνεργασία για την προστασία και διαχείρισή τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διασφάλιση
κατάλληλων βιοτόπων στις μεταναστευτικές διαδρομές.
Στη στήλη ΚΟΚ ΒΙΒ σημειώνεται η Κατάσταση Διατήρησης με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των
Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Βλ. Υπόμνημα Πίνακα 6.1.13.2.

Από τα 16 είδη χαρακτηρισμού τα 14 έχουν αξιολογηθεί ως προς την κατάσταση
διατήρησής τους σε εθνικό επίπεδο (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Ειδικότερα, οκτώ από τα
είδη χαρακτηρισμού χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα με:
•
•
•

Τη Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris) να χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον
(CR)
Το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), να χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ)
Έξη είδη χαρακτηρίζονται ως Τρωτά (VU), ενώ δύο είδη χαρακτηρίζονται ως Σχεδόν
Απειλούμενα (ΝΤ).

Εκτός από τις ΖΕΠ η σημαντικότητα της ΠΝΑ για την Ορνιθοπανίδα καθίσταται εμφανής και
από την ένταξη 28 περιοχών στο Δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της
Ελλάδας (ΣΠΠΕ). Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Important Bird Areas, IBA)
αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά
κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά μήκος των
μεταναστευτικών δρόμων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας των IBA εγκαινιάστηκε το
1989 στο συμπόσιο του ευρωπαϊκού τμήματος της ICBP, «προγόνου» του σημερινού Birdlife
International και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 4.000 IBA. Στην Ελλάδα έχουν
καθοριστεί 196 ΣΠΠΕ. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα
αναγνώρισης, καταγραφής, και παρακολούθησης των ΣΠΠ στην Ελλάδα με στόχο την
προώθηση των κατάλληλων μέτρων διατήρησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το
Πρόγραμμα των ΣΠΠ της Ορνιθολογικής είναι μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος της
BirdLife International (Important Bird Areas/ IBAs), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που
στοχεύει στην καταγραφή και προστασία όλων των περιοχών που είναι ζωτικές για την
διατήρηση των πουλιών του πλανήτη (ΕΟΕ 1994).
Οι κωδικοί, οι ονομασίες και η ορνιθολογική σημασία των 28 ΣΠΠΕ εντός των ορίων της
ΠΝΑ παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.1.13.5. Τα στοιχεία των ΣΠΠΕ προέρχονται
από την Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας[45].
Πίνακας 6.1.13.5

ΣΠΠΕ εντός των ορίων της ΠΝΑ

Κωδικός
GR147

Ονομασία
Κεντρική Άνδρος

GR148

Βορειοανατολική Τήνος

Ορνιθολογική σημασία
Σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά και είδη των
γκρεμών και των θαμνώνων.
Σημαντική περιοχή για είδη των παράκτιων γκρεμών
και των θαμνώνων.

Σημαντικές
Περιοχές
για
45
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=875
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Κωδικός
GR149
GR150
GR151

Ονομασία
Βόρεια Σύρος
Νήσος Σέριφος
Βόρεια Σίφνος

GR152

Δυτική Μήλος, Αντίμηλος και
Πολύαιγος

GR153
GR154

Πάρος, Αντίπαρος και γύρω
νησιά
Όρη Δίας, Μαυροβούνι, Κόρωνος

GR155

Μικρές Κυκλάδες

GR156

Νήσος Αμοργός

GR157
GR158

Νησιωτικό Σύμπλεγμα
Σίκινου - Φολέγανδρου
Νησίδες Χριστιανά

GR159

Νήσος Ανάφη

GR160

Νησίδες
και
βραχονησίδες
Βορείων Δωδεκανήσων

GR161

Βόρεια και Νότια Πάτμος και
νησίδες
Βόρεια και ανατολική Κάλυμνος,
Τέλενδος,
Καλόλιμνος
και
νησίδες
Κίναρος,
Λέβιθα
και
βραχονησίδες
Νήσος Αστυπάλεα και γύρω
νησίδες
Νήσος Σύρνα και γύρω νησίδες

GR162

GR163
GR164
GR165
GR166
GR167
GR168
GR169
GR170
GR171

GR172
GR173

Ίου

-

Βουνό Δίκιος, Ακρωτήρι, Λίμνη
Ψαλίδι και Αλυκή
Νήσος Νίσυρος και νησίδες
Νήσος Τήλος
Νήσος Σύμη και γειτονικές
νησίδες
Νήσος Χάλκη και νησίδες
Κεντρική Ρόδος και περιοχές
Λίνδου,
Μεσαναγρού
και
Καταβιάς - Πρασονησίου
Νήσος
Σαρία
και
Βόρεια
Κάρπαθος
Νησίδες Καρπάθιου πελάγους
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Ορνιθολογική σημασία
Σημαντική περιοχή για διαβατικά αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για τα αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά
και μεταναστευτικά πουλιά.
Σημαντική περιοχή για διαβατικά υδρόβια και είδη
των παράκτιων απόκρημνων πλαγιών και των
θαμνώνων.
Σημαντική περιοχή για τα μεταναστευτικά υδρόβια
και τα αναπαραγόμενα αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για τα μεταναστευτικά πουλιά,
πουλιά των θαμνώνων και για τα αναπαραγόμενα
αρπακτικά, ημερόβια και νυκτόβια. Στην θαλάσσια
ζώνη η περιοχή είναι σημαντική και για τα
θαλασσοπούλια.
Σημαντική
περιοχή
για
αναπαραγόμενα
θαλασσοπούλια και αρπακτικά των απόκρημνων
βραχωδών ακτών.
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα και
μεταναστευτικά αρπακτικά, καθώς και για είδη των
θαμνώνων και των απόκρημνων ακτών.
Σημαντική
περιοχή
για
αναπαραγόμενα
θαλασσοπούλια και αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για είδη των γκρεμών και για
νησιωτικά είδη.
Σημαντική
περιοχή
για
αναπαραγόμενα
θαλασσοπούλια.
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά
και θαλασσοπούλια, καθώς και για μεταναστευτικά
είδη.
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα αρπακτικά
και είδη των θαμνώνων και των απόκρημνων
βράχων.
Σημαντική περιοχή για θαλασσοπούλια και
αρπακτικά.
Σημαντική
περιοχή
για
αναπαραγόμενα
θαλασσοπούλια.
Σημαντική
περιοχή
για
μεταναστευτικά,
αναπαραγόμενα θαλασσοπούλια και αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για αναπαραγόμενα και
διαβατικά αρπακτικά.
Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά είδη.
Σημαντική περιοχή για επιδημητικά αρπακτικά και
είδη των λοχμών της Μεσογείου.
Σημαντική περιοχή για θαλασσοπούλια.
Σημαντική περιοχή για είδη των παράκτιων
θαμνώνων και απόκρημνων πλαγιών.
Σημαντική περιοχή για είδη των λοχμών της
Μεσογείου.
Σημαντική τοποθεσία για είδη των λοχμών της
Μεσογείου και για αναπαραγόμενα θαλασσοπούλια.
Σημαντική
περιοχή
για
αναπαραγόμενα
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Κωδικός

Ονομασία

GR174

Νήσος Κάσος

Ορνιθολογική σημασία
θαλασσοπούλια και για αρπακτικά που απαντώνται
σε απόκρημνες βραχώδεις ακτές.
Σημαντική
περιοχή
για
αναπαραγόμενα
θαλασσοπούλια.

Οκτώ (8) από τις 28 ΣΠΠΕ της ΠΝΑ περιλαμβάνονταν στο Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69
σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής
Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (Δημαλέξης και συν. 2009). Επτά (7) από τις ΣΠΠΕ που
επαναξιολογήθηκαν χαρακτηρίσθηκαν ως ΖΕΠ, ενώ η ΣΠΠΕ με ονομασία «Βόρεια Σίφνος»
και κωδικό GR151 δεν προτάθηκε η οριοθέτηση της ΣΠΠΕ ως ΖΕΠ (Προμπονάς 2009). Οι
επτά ΣΠΠΕ που χαρακτηρίσθηκαν ως ΖΕΠ είναι:
GR147 «Κεντρική Άνδρος». Είδη χαρακτηρισμού είναι ο Θαλλασοκόρακας
(Phalacrocorax aristotelis) και ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ενώ είδη
οριοθέτησης είναι ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) και ο Πετρίτης (Falco
peregrinus).
•
GR148 «Βορειοανατολική Τήνος». Είδος χαρακτηρισμού είναι ο Μαυροπετρίτης
(Falco eleonorae), ενώ είδη οριοθέτησης είναι ο Θαλλασοκόρακας (Phalacrocorax
aristotelis), ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) και ο Πετρίτης (Falco peregrinus).
•
GR149 «Βόρεια Σύρος». Είδος χαρακτηρισμού είναι η Αετογερακίνα (Buteo rufinus),
ενώ είδη οριοθέτησης είναι ο Θαλλασοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) και ο
Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus).
•
GR150 «Νήσος Σέριφος». Είδος χαρακτηρισμού είναι ο Αιγαιόγλαρος (Larus
audouinii), ενώ είδος οριοθέτησης είναι ο Θαλλασοκόρακας (Phalacrocorax
aristotelis).
•
GR152 «Δυτική Μήλος, Αντίμηλος και Πολύαιγος». Είδος χαρακτηρισμού είναι ο
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ενώ είδη οριοθέτησης είναι ενώ είδη οριοθέτησης
είναι ο Θαλλασοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis) και ο Σπιζαετός (Hieraaetus
fasciatus).
•
GR159 «Νήσος Ανάφη». Είδος χαρακτηρισμού είναι ο Μαυροπετρίτης (Falco
eleonorae), ενώ είδη οριοθέτησης είναι ενώ είδη οριοθέτησης είναι ο
Θαλλασοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis), ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) και ο
Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii).
•
GR167 «Νήσος Νίσυρος και νησίδες». Είδη χαρακτηρισμού είναι η Αετογερακίνα
(Buteo rufinus), η Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus) και το Φρυγανοτσίχλονο
(Emberiza caesia), ενώ είδη οριοθέτησης είναι ενώ είδη οριοθέτησης είναι ο
Θαλλασοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis), ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) και ο
Πετρίτης (Falco peregrinus).
Ιχθυοπανίδα
•

Το θαλάσσιο τμήμα της ΠΝΑ παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά στα είδη
ιχθύων, τόσο από οικολογική όσο και από αλιευτική άποψη. Η περιοχή των νήσων
Κυκλάδων- Δωδεκανήσων και γενικότερα το Αιγαίο, εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ποικιλότητα
βενθικών ειδών (Λαμπροπούλου 2007). Σύμφωνα με παλαιότερες καταγραφές του
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε 1998) στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου
(Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) έχουν αναγνωρισθεί 170 taxa ιχθύων. Εξ αυτών, το 85% είναι
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Ατλαντο-Μεσογειακού χαρακτήρα, το 6% αφορά σε ενδημικά taxa, το 8% είναι
κοσμοπολίτικα και το 1% λεσσεψιανοί μετανάστες. Στο Αιγαίο απαντάται πλήθος
απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, μεταξύ των οποίων έχουν καταγραφεί και
διάφορα απειλούμενα είδη Χονδιχθύων όπως η αλεπού της θάλασσας ή αλεπόσκυλο
(Alopias vulpinus), ο ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus), ο οξύνωτος (Oxynotus centrina)
κ.ά.
Όσον αφορά στην ιχθυοπανίδα εσωτερικών υδάτων της ΠΝΑ, η παρουσία της περιορίζεται
στην περιορισμένη διαθεσιμότητα των νησιωτικών υγροτόπων. Εξαιρετικά σημαντική είναι
η παρουσία του είδους Ladigesocypris ghigii. Το γκιζάνι είναι ενδημικό των εσωτερικών
υδάτων της Ρόδου και με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ), ενώ στον Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της IUCN
χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU). Προστατεύεται βάση της εθνικής νομοθεσίας (Π.Δ.
67/1981), ενώ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και μάλιστα ως
είδος προτεραιότητας. Το είδος εμφανίζει σαφή ρεόφιλο χαρακτήρα. Εντούτοις, επιβιώνει
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σε περιβάλλον ήρεμων νερών. Δράσεις διαχείρισης και
προστασίας του είδους έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος Life
(Stouboudi 2003). Σήμερα το είδος φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο αφανισμού,
ιδιαίτερα επειδή οι πληθυσμοί του Γαδουρά, των Επτά Πηγών και της Απολλακιάς, αν και
πιθανώς δεν είναι αυτόχθονες, διαθέτουν μεγάλο ζωτικό χώρο στις μικρές φραγμαλίμνες ή
υδατοδεξαμενές που έχουν δημιουργηθεί. Ο πληθυσμός της Καλαβάρδας (δυτικός
υδροκρίτης) είναι ο πλέον απειλούμενος, ενώ οι πληθυσμοί στους Μύλους Κοσκινούς και
στο Μανδράκι, καθώς και μερικοί άλλοι (ανατολικός υδροκρίτης), έχουν εκλείψει
(Οικονομίδης και Χρυσοπολίτου 2009).
Ασπόνδυλα
Η ασπόνδυλη πανίδα της ΠΝΑ δεν έχει μελετηθεί πλήρως όπως ισχύει και σε εθνικό
επίπεδο. Καλύτερα μελετημένες είναι ορισμένες Τάξεις ασπονδύλων, ενώ πιο πλήρη
δεδομένα υπάρχουν για τις προστατευόμενες περιοχές, όπως την Π.Π. Βόρειας ΚαρπάθουΣαρίας και τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.
Στην Π.Π. Βόρειας Καρπάθου-Σαρίας απαντούν τουλάχιστον 13 σημαντικά είδη
ασπονδύλων, μεταξύ των οποίων και το Δίθυρο Μαλάκιο Πίνα (Pinna nobilis), η οποία
περιλαμβάνεται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παράρτημα IV), προστατεύεται από την εθνική
και τη διεθνή νομοθεσία, ενώ με βάση το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της
Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU). Στην Π.Π. Βόρειας Καρπάθου-Σαρίας εντοπίζεται το
ενδημικό Λεπιδόπτερο της Καρπάθου Hipparchia christenseni, το οποίο επίσης
χαρακτηρίζεται ως Τρωτό (VU), καθώς και το χερσαίο γαστερόποδο Zonites sariae, ενδημικό
των Δωδεκανήσων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR). Το ορθόπτερο
Ovaliptila kinzelbachi (Discoptila kinzelbachi= συνώνυμο) (Gorochov 2006) είναι γνωστό
μόνο από την Κάρπαθο, όπου έχει βρεθεί στο σπήλαιο του «Αγίου Ιωάννη» στη Βρουκούντα
(Φ.Δ.Κ.Σ.), ενώ το χερσαίο γαστερόποδο Deroceras lasithionensis είναι γνωστό μόνο από την
Κρήτη και την Κάρπαθο.
Στα ΤΔΔ για τις περιοχές της ΠΝΑ που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000, και ειδικά
για τις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ΤΚΣ ή/ και ως ΕΖΔ περιλαμβάνονται 30 είδη
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ασπονδύλων, με την πεταλούδα της Ρόδου Euphlagia quadripunctaria (Callimorpha
quadripunctaria= συνώνυμο) να αποτελεί είδος προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Σε κάθε περίπτωση και παρότι η ασπόνδυλη πανίδα δεν έχει μελετηθεί πλήρως, η ΠΝΑ
παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά στα ενδημικά είδη. Σύμφωνα με τους
Sfenthourakis and Legakis (2001) τα περισσότερα ενδημικά είδη ασπονδύλων στην Ελλάδα
απαντούν στην Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων και τα βουνά της ηπειρωτικής ενδοχώρας.
Αναφέρεται για παράδειγμα ότι μόνο στις Κυκλάδες απαντούν τουλάχιστον 40 ενδημικά
είδη χερσαίων γαστεροπόδων, τα οποία αφορούν σε ενδημικά των Κυκλάδων ή σε
ευρύτερα ενδημικά είδη (Βαρδινογιάννη και συν. 2009).
Πολλά από τα είδη ασπονδύλων της ΠΝΑ, ενδημικά και μη, έχουν αξιολογηθεί στο Κόκκινο
Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα.
Αναφέρονται ενδεικτικά:
•
•

•

το Λεπιδόπτερο Pelopidas thrax που στην Ελλάδα απαντάται μόνο στη Ρόδο και τη
Σάμο και το οποίο χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον (ΕΝ),
το Οδοντόγναθο Cordulegaster helladica buchholtzi, ενδημικό υποείδος των
Κυκλάδων, γνωστό από την Άνδρο, τη Νάξο και την Τήνο, που χαρακτηρίζεται ως
Τρωτό (VU)
το Χειλόποδο Lithobius nudus, ενδημικό της Ελλάδας, το οποίο εκτός από την
ηπειρωτική Ελλάδα περιορίζεται στο νότιο Αιγαίο, με μοναδική παρουσία στη Σίφνο
και το οποίο χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) κ.ά.
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6.1.14 Διοικητική δομή
Η ΠΝΑ εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος)
έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο). Αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία
κατοικούνται τα 48 και 178 βραχονησίδες. Η συνολική της έκταση είναι 5.286 Km2 (ποσοστό
4% της επιφάνειας της Ελλάδας) και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 309.015 μονίμους
κατοίκους (Απογραφή 2011). Αποτελείται από τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Ο νομός Δωδεκανήσου έχει έκταση 2.714 Km2. Τα κυριότερα νησιά που αποτελούν το
νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα είναι, κατά σειρά μεγέθους, τα εξής: Ρόδος, Κάρπαθος, Κως,
Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Τήλος, Σύμη, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Λειψοί,
Μεγίστη ή Καστελόριζο και Αγαθονήσι. Υπάρχουν και άλλα νησάκια από τα οποία
ξεχωρίζουν τα νησιά : Ψέραμος, Αγαθονήσι, Λέβιθα, , Αλιμιά και Αρκοί. Σαριά, Τέλενδος,
Κίναρος, Οφιούσσα, Σύρνα, Αρμαθιά, Φαρμακονήσι, Κουνούποι, Νίμος, Ρω, Αστακίδα,
Σέσκλιο και άλλα πολύ μικρότερα. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου.

Εικόνα 6.1.14.1:

Νομοί ΠΝΑ

Ο Νομός Κυκλάδων, έχει έκταση 2.572 Km2. Αποτελείται από τα παρακάτω κατά τάξη
μεγέθους νησιά: Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Κέα, Αμοργός, Ίος, Κύθνος,
Μύκονος, Σύρος, Θήρα, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος,
Φολέγανδρος, Ηρακλειά, Θηρασία, Σχοινούσα και Κουφονήσια. Υπάρχουν και άλλα νησιά
και νησίδες όπως: Μακρόνησος, Γυάρος, Δεσποτικό, Δήλος, Πολύαιγος, Κάρος, Ρήνεια,
Δονούσα, Αννάνες, Φαλκονέρα, Άνυδρος, Στρογγυλό, Τραγονήσι, Σεριφόπουλο, Καράβι,
Παλαιά και Νέα Καμένη, κ.α. Η Άνδρος είναι η μεγαλύτερη μετά τη Νάξο νήσος των
Κυκλάδων.
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Διοικητική Διαίρεση
Η ΠΝΑ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, χωρίζεται σε 13 Περιφερειακές Ενότητες
(ΠΕ) αποτελούμενες από 34 Δήμους που είναι τα αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα οι Κυκλάδες αποτελούνται από 9 ΠΕ και 19 Δήμους, ενώ τα
Δωδεκάνησα αποτελούνται από 4 ΠΕ και 15 Δήμους. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι Περιφερειακές Ενότητες της ΠΝΑ.
Πίνακας 6.1.14.1
Α/Α
ΠΕ
Κυκλάδες

1

Άνδρου

Νησιά

Άνδρος

Διοικητική Διαίρεση ΠΝΑ
Α/Α ΠΕ
Δωδεκάνησα

1

Ανάφη
2
Θήρα
Θηρασιά
2
Θήρας
3
Ίος
Σίκινος
Φολέγανδρος
Κέα
4
Κέας 3
Κύθνου
Κύθνος
Κίμωλος
Μήλος
4
Μήλου
Σέριφος
Σίφνος
5
Μυκόνου
Μύκονος
Αμοργός
Δονούσα
Ηρακλειά
6
Νάξου
Κουφονήσια
Σχοινούσα
Νάξος
Αντίπαρος
7
Πάρου
Πάρος
8
Σύρου
Σύρος
9
Τήνου
Τήνος
Σύνολο Περιφερειακών Ενοτήτων ΠΝΑ: 13
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Καλύμνου

Καρπάθου
Κω

Ρόδου

Νησιά
Αγαθονήσι
Αστυπάλαια
Καλύμνου
Λειψοί
Λέρος
Πάτμος
Αρκίοι
Κάρπαθος
Κάσος
Κως
Νίσυρος
Μεγίστη
Ρόδος
Σύμη
Τήλος
Χάλκη
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Εικόνα 6.1.14.2:

Οι 13 ΠΕ της ΠΝΑ

Στον πίνακα 6.1.1.4.2 εμφανίζονται οι Δήμοι, οι ΔΕ και τα νησιά της ΠΝΑ.
Πίνακας 6.1.14.2 Δήμοι ΠΝΑ
Α/Α

Δήμοι

1

Άνδρου

2

Ανάφης

3

Θήρας

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιητών
Σίκινου
Φολεγάνδρου
Κέας
Κύθνου
Κιμώλου
Μήλου
Σερίφου
Σίφνου
Μυκόνου
Αμοργού
Νάξου και
Μικρών
Κυκλάδων

15

Δημοτικές
Ενότητες
Κυκλάδες
Άνδρου
Κορθίου
Υδρούσας
Θήρας
Οίας*
Δονούσης
Ηρακλειάς
Κουφονησίων

Νησιά

Άνδρος
Ανάφη
Θήρα
Θηρασιά
Ίος
Σίκινος
Φολέγανδρος
Κέα
Κύθνος
Κίμωλος
Μήλος
Σέριφος
Σίφνος
Μύκονος
Αμοργός
Δονούσα
Ηρακλειά
Κουφονήσια
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Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Δημοτικές
Ενότητες
Δωδεκάνησα
Αγαθονησίου
Αστυπάλαιας
Καλυμνίων
Λειψών
Λέρου
Πάτμου
Καρπάθου
Καρπάθου
Ολύμπου
Κάσου
Δικαίου
Κω
Ηρακλειδών
Κω
Νισύρου
Μεγίστης
Αρχάγγελου
Αταβύρου
Αφάντου
Ρόδου
Ιαλυσού
Καλλιθέας
Δήμοι

Νησιά
Αγαθονήσι
Αστυπάλαια
Καλύμνου
Λειψοί
Λέρος
Πάτμος
Αρκίοι**
Κάρπαθος
Κάσος
Κως
Νίσυρος
Μεγίστη

Ρόδος
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Α/Α

Δήμοι

16
17

Αντίπαρου
Πάρου

18

ΣύρουΕρμούπολης

19

Τήνου

Δημοτικές
Ενότητες
Σχοινούσας
Δρυμαλίας
Νάξου
Άνω Σύρου
Ερμουπόλεως
Ποσειδωνίας
Εξωμβούργου
Πανόρμου
Τήνου

Νησιά

Α/Α

Δήμοι

13
14
15

Σύμης
Τήλου
Χάλκης

Σχοινούσα
Νάξος
Αντίπαρος
Πάρος
Σύρος

Δημοτικές
Ενότητες
Καμείρου
Λινδίων
Νότιας Ρόδου
Πεταλούδων
Ρόδου
-

Νησιά

Σύμη
Τήλος
Χάλκη

Τήνος
Σύνολο Δήμων ΠΝΑ:34

Προέλευση: Υπουργείο Εσωτερικών
*Τα όρια της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, εκτείνονται πέραν της Θήρας και στη
Θηρασία.
**Οι Αρκίοι ανήκουν Διοικητικά στον Δήμο Πάτμου, χωρίς να αποτελούν ξεχωριστή Δημοτική
Ενότητα.
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6.1.15 Ανθρωπογενές περιβάλλον
6.1.15.1

Δημογραφικά στοιχεία

Στις επόμενες παραγράφους, δίνονται στοιχεία σχετικά με τα δημογραφικά δεδομένα της
ΠΝΑ, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων ,Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων που την
αποτελούν.
Εξέλιξη πληθυσμού
Ο μόνιμος πληθυσμός της ΠΝΑ, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014)
ανέρχεται σε 309.015 άτομα. Πιο συγκεκριμένα 190.988 κατοικούν στα Δωδεκάνησα και
118.027 στις Κυκλάδες. Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Περιφέρειας μεταξύ των ετών 1991–
2011 παρουσιάζει μια ανάπτυξη της τάξης του 21,09%, αντίστοιχα η ανάπτυξη των
επιμέρους Νομών της για την ίδια περίοδο είναι της τάξεως του 26,47% για τις Κυκλάδες
και 17,99% για τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 6.1.15.1:

Πληθυσμιακή Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού ΠΝΑ
ΠΝΑ

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Σύνολο Χώρας

1991

255.192

93.322

161.870

10.223.392

2001

298.462

109.956

188.506

10.934.097

2011

309.015

118.027

190.988

10.816.286

% μεταβολή
1991-2001

16,96%

17,82%

16,46%

6,95%

% μεταβολή
2001-2011

3,54%

7,34%

1,32%

-1,08%

% μεταβολή
1991-2011

21,09%

26,47%

17,99%

5,80%

Προέλευση: ΕΛΣΤΑΤ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μόνιμος πληθυσμός για το 2011 της ΠΝΑ κατά
Περιφερειακή Ενότητα και Νομό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς
και η συμμετοχή της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και Νομού στον συνολικό πληθυσμό της
Περιφέρειας.
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Πίνακας 6.1.15.2:
Χωρική
Ενότητα

Α/Α

Μόνιμος Πληθυσμός ΠΝΑ κατά Περιφερειακή Ενότητα (Έτος 2011)
Περιφερειακή Ενότητα

1
Άνδρου
2
Θήρας
3
Κέας-Κύθνου
4
Μήλου
Κυκλάδων
5
Μυκόνου
6
Νάξου
7
Πάρου
8
Σύρου
9
Τήνου
Σύνολο Κυκλάδων
10
Καλύμνου
11
Καρπάθου
Δωδεκανήσου
12
Κω
13
Ρόδου
Σύνολο Δωδεκανήσου
Σύνολο ΠΝΑ

Πληθυσμός
9.221
18.883
3.911
9.932
10.134
20.877
14.926
21.507
8.636
118.027
29.452
7.310
34.396
119.830
190.988
309.015

% Συμμετοχή Πληθυσμού
Περιφερειακών Ενοτήτων
2,98%
6,11%
1,27%
3,21%
3,28%
6,76%
4,83%
6,96%
2,79%
38,19%
9,53%
2,37%
11,13%
38,78%
61,81%
100%

Προέλευση: ΕΛΣΤΑΤ

Από τα στοιχεία που προηγήθηκαν φαίνεται ότι ο Νομός Δωδεκανήσου έχει το 61,81% του
μόνιμου συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Επίσης η ΠΕ της Ρόδου είναι εκείνη με τη
μεγαλύτερη συμμετοχή στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, γεγονός αναμενόμενο
αφού η Ρόδος σα νησί κατέχει σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας.
Τη δεύτερη και την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι ΠΕ της Κω και της Καλύμνου αντίστοιχα.
Όσον αφορά τον Νομό Κυκλάδων οι ΠΕ με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό
πληθυσμό της Περιφέρειας είναι αυτές της Νάξου και της Σύρου, που καταλαμβάνουν την
τέταρτη και την πέμπτη θέση στη κατάταξη συμμετοχής στον συνολικό πληθυσμό της
Περιφέρειας.
Σε επίπεδο νησιών από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα νησιά της περιφέρειας
είναι πολύ μικρού μεγέθους, γεγονός που περιγράφει την πολυδιάσπαση του νησιωτικού
χώρου.
Σε γενικές γραμμές η φυσιογνωμία του νησιωτικού αυτού χώρου είναι ενιαία, με κύριο
χαρακτηριστικό τον κατακερματισμό και την μεγάλη ποικιλία νησιών διαφορετικού
μεγέθους και χαρακτηριστικών, παρατηρούνται και ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο
συστατικών χωρικών ενοτήτων- Νομών (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων).
Η βασική διαφορά είναι η ανισότητα στην έκταση και στον πληθυσμό του Νομού
Δωδεκανήσου, με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία της Ρόδου. Ωστόσο, μεγαλύτερο
κατακερματισμό παρουσιάζουν οι Κυκλάδες, γεγονός που αντανακλάται και στην
αντίστοιχη διοικητική διαμέριση σε Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα, οι Κυκλάδες
αποτελούνται από 9 ΠΕ και 19 Δήμους, ενώ τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από μόλις 4 ΠΕ,
με 15 Δήμους.
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Σύμφωνα με στοιχεία της πρόσφατης απογραφής πληθυσμού του 2011 (ΦΕΚ 699/Β/2014),
ο πραγματικός (De facto) πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 366.837
άτομα και αποτελεί περίπου το 3,35% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.15.3, δίνονται στοιχεία αναφορικά με τη μεταβολή του
πραγματικού πληθυσμού που έλαβε χώρα κατά την τελευταία δεκαετία (2001-2011) στις
Δημοτικές Ενότητες, στους Δήμους, στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) και στο σύνολο της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Πίνακας 6.1.15.3: Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού των Δημοτικών Ενοτήτων, Δήμων,
Περιφερειακών Ενοτήτων και του συνόλου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
Περιοχή
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕ ΣΥΡΟΥ
Δ. ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΔΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ
Δ. ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΠΕ ΘΗΡΑΣ
Δ. ΑΝΑΦΗΣ
Δ. ΘΗΡΑΣ
ΔΕ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ ΟΙΑΣ
Δ. ΙΗΤΩΝ
Δ. ΣΙΚΙΝΟΥ
Δ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
Δ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Δ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Δ. ΛΕΙΨΩΝ
Δ. ΛΕΡΟΥ
Δ. ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ. ΚΑΣΟΥ
ΠΕ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
Δ. ΚΕΑΣ
Δ. ΚΥΘΝΟΥ
ΠΕ ΚΩ

Πραγματικός Πληθυσμός
2001
2011
10.964.020
10.940.777
302.686
366.837
19.782
21.475
19.782
21.475
3.376
3.810
13.400
13.795
3.006
3.870
10.009
9.128
10.009
9.128
4.107
3.889
2.547
1.886
3.355
3.353
16.686
21.187
273
294
13.670
17.752
12.440
16.039
1.230
1.713
1.838
2.084
238
270
667
787
29.786
29.715
158
186
1.238
1.270
16.441
16.073
698
784
8.207
7.925
3.044
3.477
7.501
7.818
6.511
6.748
5.750
6.212
761
536
990
1.070
4.025
3.916
2.417
2.480
1.608
1.436
31.895
47.102
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Μεταβολή %
2001-2011
-0,21%
21,19%
8,56%
8,56%
12,86%
2,95%
28,74%
-8,80%
-8,80%
-5,31%
-25,95%
-0,06%
26,97%
7,69%
29,86%
28,93%
39,27%
13,38%
13,45%
17,99%
-0,24%
17,72%
2,58%
-2,24%
12,32%
-3,44%
14,22%
4,23%
3,64%
8,03%
-29,57%
8,08%
-2,71%
2,61%
-10,70%
47,68%

ΜΕΡΜ %
2001-2011
-0,02%
1,94%
0,82%
0,82%
1,22%
0,29%
2,56%
-0,92%
-0,92%
-0,54%
-2,96%
-0,01%
2,42%
0,74%
2,65%
2,57%
3,37%
1,26%
1,27%
1,67%
-0,02%
1,64%
0,26%
-0,23%
1,17%
-0,35%
1,34%
0,41%
0,36%
0,78%
-3,44%
0,78%
-0,27%
0,26%
-1,12%
3,98%
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Περιοχή
Δ. ΚΩ
ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΔΕ ΚΩ
Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΕ ΜΗΛΟΥ
Δ. ΚΙΜΩΛΟΥ
Δ. ΜΗΛΟΥ
Δ. ΣΕΡΙΦΟΥ
Δ. ΣΙΦΝΟΥ
ΠΕ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ. ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΕ ΝΑΞΟΥ
Δ. ΑΜΟΡΓΟΥ
Δ. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΗΣ
ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΔΕ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ
ΠΕ ΠΑΡΟΥ
Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Δ. ΠΑΡΟΥ
ΠΕ ΡΟΔΟΥ
Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Δ. ΡΟΔΟΥ
ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ
ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ
ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ
ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ
ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
ΔΕ ΡΟΔΟΥ
Δ. ΣΥΜΗΣ
Δ. ΤΗΛΟΥ
Δ. ΧΑΛΚΗΣ
ΠΕ ΤΗΝΟΥ
Δ. ΤΗΝΟΥ
ΔΕ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΔΕ ΤΗΝΟΥ

Πραγματικός Πληθυσμός
2001
2011
30.947
46.099
6.094
8.726
6.963
12.062
17.890
25.311
948
1.003
9.396
9.788
769
901
4.771
4.966
1.414
1.378
2.442
2.543
9.320
14.189
9.320
14.189
20.933
21.295
1.859
1.950
19.074
163
6.099
151
366
12.089
206
13.890
1.037
12.853
120.889
430
117.007
7.779
3.225
6.712
10.107
10.251
5.145
3.633
4.313
12.133
53.709
2.606
533
313
8.574
8.574
2.692
679
5.203

19.345
176
5.313
150
412
13.069
225
14.890
1.196
13.694
157.635
496
152.538
7.801
2.441
11.044
19.288
18.992
5.235
7.918
7.038
15.470
57.311
3.070
829
702
8.699
8.699
2.499
499
5.701

Μεταβολή %
2001-2011
48,96%
43,19%
73,23%
41,48%
5,80%
4,17%
17,17%
4,09%
-2,55%
4,14%
52,24%
52,24%
1,73%
4,90%

ΜΕΡΜ %
2001-2011
4,07%
3,66%
5,65%
3,53%
0,57%
0,41%
1,60%
0,40%
-0,26%
0,41%
4,29%
4,29%
0,17%
0,48%

1,42%
7,98%
-12,89%
-0,66%
12,57%
8,11%
9,22%
7,20%
15,33%
6,54%
30,40%
15,35%
30,37%
0,28%
-24,31%
64,54%
90,84%
85,27%
1,75%
117,95%
63,18%
27,50%
6,71%
17,81%
55,53%
124,28%
1,46%
1,46%
-7,17%
-26,51%
9,57%

0,14%
0,77%
-1,37%
-0,07%
1,19%
0,78%
0,89%
0,70%
1,44%
0,64%
2,69%
1,44%
2,69%
0,03%
-2,75%
5,11%
6,68%
6,36%
0,17%
8,10%
5,02%
2,46%
0,65%
1,65%
4,52%
8,41%
0,14%
0,14%
-0,74%
-3,03%
0,92%

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 2001 και 2011)
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα, κατά την τελευταία δεκαετία (2001-2011), η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφάνισε μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση σε ποσοστό 21,19% σε
αντίθεση με την πληθυσμιακή μείωση του συνόλου της χώρας (-0,21%). Οι Περιφερειακές
Ενότητες με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση ήταν αυτές της Μυκόνου, Κω, και Ρόδου
με ποσοστά 52,24, 47,68 και 30,40 αντίστοιχα Η Περιφερειακή Ενότητα με την μεγαλύτερη
πληθυσμιακή μείωση ήταν η ΠΕ Άνδρου με ποσοστό 8,8%.
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (ΜΕΡΜ), για την περίοδο 2001-2011, για το σύνολο της
χώρας είναι -0,02%, ενώ ο ίδιος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι από 1,94%
Όσον αφορά στους Δήμους, τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση εμφάνισε ο Δήμος
Κύθνου, με ποσοστό 10,7 % με ΜΕΡΜ -1,12% και την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση ο
Δήμος Χάλκης σε ποσοστό 124,28% με ΜΕΡΜ 8,41%.
Στον ακόλουθο Πίνακα 6.1.15.4, δίνονται στοιχεία για τις εκτάσεις, καθώς και για την
πυκνότητα κατοίκησης των Δημοτικών Ενοτήτων, των Δήμων και των Περιφερειακών
Ενοτήτων (ΠΕ) της ΠΝΑ.
Πίνακας 6.1.15.4: Έκταση και πυκνότητα κατοίκησης, των Δημοτικών Ενοτήτων, των
Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΝΑ

Επιφάνεια (τ.χμ.)
Περιοχή

Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕ ΣΥΡΟΥ
Δ. ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΔΕ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΔΕ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ
ΠΕ ΑΝΔΡΟΥ
Δ. ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΚΟΡΘΙΟΥ
ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΠΕ ΘΗΡΑΣ
Δ. ΑΝΑΦΗΣ
Δ. ΘΗΡΑΣ
ΔΕ ΘΗΡΑΣ
ΔΕ ΟΙΑΣ
Δ. ΙΗΤΩΝ
Δ. ΣΙΚΙΝΟΥ
Δ. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
Δ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Δ. ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Δ. ΛΕΙΨΩΝ

Με εσωτερικά
ύδατα
5.286,0
101,9
101,9
67,0
11,2
23,7
380,0
380,0
102,8
81,9
195,4
314,7
40,4
90,6
71,2
19,4
109,0
42,5
32,2
399,7
14,5
114,1
134,5
17,4
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Χωρίς εσωτερικά
ύδατα
5.285,9
101,9
101,9
67,0
11,2
23,7
380,0
380,0
102,8
81,9
195,4
314,7
40,4
90,6
71,2
19,4
109,0
42,5
32,2
399,7
14,5
114,1
134,5
17,4

Πυκνότητα
Πραγματικού
πληθυσμού ανά
τ.χμ. (2011)
2011
69,4
210,7
210,7
56,9
1233,8
163,3
24,0
24,0
37,8
23,0
17,2
67,3
7,3
195,9
225,3
88,1
19,1
6,4
24,4
74,3
12,8
11,1
119,5
45,2
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Επιφάνεια (τ.χμ.)
Περιοχή

Δ. ΛΕΡΟΥ
Δ. ΠΑΤΜΟΥ
ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Δ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΕ ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ. ΚΑΣΟΥ
ΠΕ ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ
Δ. ΚΕΑΣ
Δ. ΚΥΘΝΟΥ
ΠΕ ΚΩ
Δ. ΚΩ
ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
ΔΕ ΚΩ
Δ. ΝΙΣΥΡΟΥ
ΠΕ ΜΗΛΟΥ
Δ. ΚΙΜΩΛΟΥ
Δ. ΜΗΛΟΥ
Δ. ΣΕΡΙΦΟΥ
Δ. ΣΙΦΝΟΥ
ΠΕ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ. ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΕ ΝΑΞΟΥ
Δ. ΑΜΟΡΓΟΥ
Δ. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΗΣ
ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΔΕ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ
ΠΕ ΠΑΡΟΥ
Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Δ. ΠΑΡΟΥ
ΠΕ ΡΟΔΟΥ
Δ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ
Δ. ΡΟΔΟΥ
ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ
ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ
ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ
ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ
ΔΕ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Πυκνότητα
Πραγματικού
πληθυσμού ανά
τ.χμ. (2011)

Με εσωτερικά
ύδατα
74,2
45,0
394,3
324,8
219,9
104,9
69,5
249,1
148,9
100,2
340,4
290,3
62,6
160,5
67,2
50,1
362,5
53,3
160,1
75,2
73,9
105,2
105,2
622,2
126,3

Χωρίς εσωτερικά
ύδατα
74,2
45,0
394,3
324,8
219,9
104,9
69,5
249,1
148,9
100,2
340,4
290,3
62,6
160,5
67,2
50,1
362,5
53,3
160,1
75,2
73,9
105,2
105,2
622,2
126,3

106,8
77,2
19,8
20,8
28,2
5,1
15,4
15,7
16,7
14,3
138,4
158,8
139,4
75,1
376,7
20,0
27,0
16,9
31,0
18,3
34,4
134,9
134,9
34,2
15,4

495,9
13,8
302,8
17,8
26,0
127,0
8,5
241,5
45,2
196,3
1.580,0
12,0
1.400,7
115,4
234,4
46,1
16,7
109,8
211,8
178,9
379,1

495,8
13,8
302,8
17,8
26,0
126,9
8,5
241,5
45,2
196,3
1.580,0
12,0
1.400,7
115,4
234,4
46,1
16,7
109,8
211,8
178,9
379,1

39,0
12,8
17,5
8,4
15,8
102,9
26,4
61,7
26,5
69,8
99,8
41,4
108,9
67,6
10,4
239,6
1155,0
173,0
24,7
44,3
18,6
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Επιφάνεια (τ.χμ.)
Περιοχή

ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
ΔΕ ΡΟΔΟΥ
Δ. ΣΥΜΗΣ
Δ. ΤΗΛΟΥ
Δ. ΧΑΛΚΗΣ
ΠΕ ΤΗΝΟΥ
Δ. ΤΗΝΟΥ
ΔΕ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΔΕ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΔΕ ΤΗΝΟΥ

Με εσωτερικά
ύδατα
89,2
19,5
65,8
64,5
37,0
194,5
194,5
138,2
33,4
22,9

Χωρίς εσωτερικά
ύδατα
89,2
19,5
65,8
64,5
37,0
194,5
194,5
138,2
33,4
22,9

Πυκνότητα
Πραγματικού
πληθυσμού ανά
τ.χμ. (2011)
2011
173,5
2941,9
46,7
12,8
19,0
44,7
44,7
18,1
14,9
249,2

(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού, 2001 και 2011).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα, η πυκνότητα κατοίκησης στην
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 69,4 κατοίκους/km2. Όσον αφορά στις ΠΕ, η
μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού εμφανίζεται στην ΠΕ Σύρου (210,7 κάτοικοι/km2) και η
μικρότερη στην ΠΕ Κέας – Κύθνου (15,7 κάτοικοι/km2).
Τα ποσοστά του πραγματικού πληθυσμού της κάθε ΠΕ, σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011,
παρουσιάζονται στο ακόλουθο Σχήμα 6.1.15.1. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα, η ΠΕ Ρόδου,
είναι η πολυπληθέστερη ΠΕ της περιφέρειας και συγκεντρώνει το 43% του πληθυσμού της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

462

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Σχήμα 6.1.15.1: Ποσοστό πραγματικού πληθυσμού ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. – Απογραφή πληθυσμού
2011).
Διάρθρωση πληθυσμού
Η ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εμφανίζει πολλές
ομοιότητες με την διάρθρωση στο σύνολο της Χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι, όπως και η
χώρα συνολικά, έτσι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιμετωπίζει, σε μικρότερο όμως
βαθμό, το πρόβλημα της πληθυσμιακής γήρανσης, όπως αποτυπώνεται και στη σχετική
πυραμίδα ηλικιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε σχέση με την αντίστοιχή της χώρας.
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Σχήμα 6.1.15.2: Πυραμίδα ηλικιών - σύνολο χώρας (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. –Απογραφή
πληθυσμού 2011)
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Σχήμα 6.1.15.3: Πυραμίδα ηλικιών - ΠΝΑ (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. –Απογραφή πληθυσμού 2011)
Η ανάλυση των επιμέρους δημογραφικών δεικτών καταδεικνύει ότι το πρόβλημα της
πληθυσμιακής γήρανσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι μικρότερο σχέση με το σύνολο
της χώρας. Ειδικότερα, από τον υπολογισμό του δείκτη γήρανσης για την Περιφέρεια
προκύπτει ότι κατά το έτος 2011 σε 100 παιδιά αντιστοιχούσαν 98,81 ηλικιωμένοι, ενώ για
τη χώρα η αναλογία αυτή ανέρχεται σε 134,4. Ο δείκτης αυτός αποδεικνύεται μεγαλύτερος
για τις γυναίκες (αντιστοιχία 105,5 ηλικιωμένων γυναικών σε 100 κορίτσια). Όπως είναι
φυσικό αυτό συμβαδίζει με το επίπεδο του κατά ηλικία δείκτη αναλογίας φύλων. Ο δείκτης
αυτός, αποτελεί αποτέλεσμα της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των γυναικών, καθώς
προσχωρούμε από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πράγματι, ενώ για την ηλικιακή
ομάδα 0-14 ετών 104,3 αγόρια αντιστοιχούν σε 100 κορίτσια, η αναλογία αυτή
αντιστρέφεται προοδευτικά για να φθάσει στην κατηγορία 65 και άνω στην αντιστοιχία
91,29 άνδρες σε 100 γυναίκες. Το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού έχει άμεση
επίπτωση στο δείκτη εξάρτησης που υποδηλώνει ότι κατά το ίδιο έτος σε 100 άτομα
εργάσιμης ηλικίας αντιστοιχούσαν 47,67 άτομα που χαρακτηρίζονται ως οικονομικά
εξαρτώμενα (ηλικιωμένοι και παιδιά).

Πίνακας 6.1.15.5: Δημογραφικοί δείκτες του συνόλου της χώρας46- Μόνιμος πληθυσμός
2011.
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Επεξεργασία από τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ «Πίνακας 4α. Απογραφή Πληθυσμού 2011.
Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών Μεγάλες Γεωγραφικές Ενότητες (NUTS 1),
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες (NUTS 2), Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι, Δημοτικές
Ενότητες». Στα στοιχεία δεν έχουν ενσωματωθεί οι διορθώσεις του ΦΕΚ 698/Β/2014.
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Οικονομικές επιδόσεις
Η ΠΝΑ κατατάσσεται στις πλέον εύπορες Περιφέρειες της χώρας αλλά και συνολικά της
Ευρώπης, με κ.κ.ΑΕΠ που ανέρχεται σε 26.300 ΜΑΔ (2η καλύτερη επίδοση μεταξύ των
Περιφερειών της χώρας), που αντιστοιχεί στο 123% του μέσου κ.κ.ΑΕΠ της χώρας και στο
107% του μέσου ευρωπαϊκού κ.κ. ΑΕΠ των 27 (Eurostat 2010, ΕΕ27=100). Η πορεία εξέλιξης
του κ.κ.ΑΕΠ της Περιφέρειας κατά την τελευταία δεκαετία καταδεικνύει ότι η Περιφέρεια
μέχρι και το 2007 παρουσίασε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης του κ.κ.ΑΕΠ. Αντίθετα,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σε σχέση με το 2008, όπου εμφανίστηκαν οι
πρώτες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καταγράφεται μείωση
περίπου 8% του κ.κ. ΑΕΠ (ΜΑΔ) της Περιφέρειας. Το 54% περίπου του Α.Ε.Π. της
Περιφέρειας παράγεται στις Π.Ε Δωδεκανήσου και το 46% στις αντίστοιχες των Κυκλάδων,
εικόνα που είναι αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης δυναμικής των Κυκλάδων έναντι
των Δωδεκανήσων.
Η ΠΝΑ παράγει το 3,3% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της χώρας
και το 0,06% της ΕΕ27. Κατά το 2009, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στο σύνολο των
παραγωγικών κλάδων της Περιφέρειας ανήλθε στο ποσό των 6.819,5 εκατ. Ευρώ,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,46% σε σχέση με το 2008.
Από την ανάλυση της κατανομής της ΑΠΑ στους τρεις παραγωγικούς τομείς της
Περιφέρειας φαίνεται ότι η συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην συνολική ΑΠΑ της
Περιφέρειας ανέρχεται σε 84,9%, ενώ ο δευτερογενής και ο πρωτογενής τομέας
συμμετέχουν κατά 12,8% και 2,3% αντίστοιχα. Η σημαντική συνεισφορά του τριτογενή
τομέα στη συνολική ΑΠΑ αναδεικνύεται από τη σύγκριση των αντίστοιχων ποσοστών σε
επίπεδο χώρας (77,7%) και σε επίπεδο Ε.Ε. 27 (73,4%).
Η υψηλή συγκέντρωση της ΑΠΑ στον τριτογενή τομέα αντανακλάται και την απασχόληση
όπου συγκεντρώνει το 2012 (β’ τρίμηνο), σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, το 72,8% των συνόλου των απασχολούμενων στην Περιφέρεια, με
το 19,2% να συγκεντρώνεται στο δευτερογενή τομέα και το 8% στον πρωτογενή.
Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της ΑΠΑ βοηθά στην αποτύπωση του «προφίλ» της
οικονομίας της Περιφέρειας, η οποία συγκεντρώνεται στις υπηρεσίες του Τριτογενή Τομέα
και ιδιαίτερα στο τουριστικό κλάδο, παραμένοντας μια τουριστική περιφέρεια. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος του εμπορίου, των επισκευών οχημάτων και ειδών οικιακής
χρήσης, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, των μεταφορών και επικοινωνιών, εμφανίζει
συμμετοχή κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της χώρας ως προς την κατανομή της
ΑΠΑ. Ειδικότερα η συμμετοχή του κλάδου διαχρονικά ανέρχεται περίπου στο 50%, ενώ της
χώρας περίπου στο 25%. Αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων
συγκεντρώνεται στο κλάδο “Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές οχημάτων και
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ειδών οικιακής χρήσης», ενώ ακολουθεί ο κλάδος «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης ή Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και ο κλάδος των
Κατασκευών (βλ. Σχήμα 5). Ενδεικτικό της σημασίας των κλάδων αυτών είναι η διαφορά
του μεριδίου των απασχολούμενων που συγκεντρώνονται στους κλάδους αυτούς
συγκριτικά με την εικόνα που παρουσιάζει η χώρα συνολικά.
Σημαντικό ρόλο για την οικονομία της ΠΝΑ, διαδραματίζει και ο κλάδος της
Χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης και
λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σημαντικά ποσοστά συμμετοχής στην ΑΠΑ
(13,8%), υπολειπόμενη όμως από την αντίστοιχη σε επίπεδο χώρας (22,9%).
Στην ΠΝΑ καταγράφεται μικρότερη «ένταση συμμετοχής» του ανθρώπινου δυναμικού στην
παραγωγική διαδικασία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα το μερίδιο
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας ηλικίας 15-64
ετών ανέρχεται στο 71,91% (Eurostat 2012), επίπεδο οριακά χαμηλότερο σε σχέση με την
Ελλάδα (72,82%) αλλά αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε. 27 (76,2%),
ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής σε σχέση με τους
άνδρες (56,66% έναντι 86,25% των ανδρών).
Η ΠΝΑ απέχει σημαντικά, αλλά λιγότερο σε σχέση με την χώρα, από τον στόχο της
απασχόλησης που έχει τεθεί στο ΕΠΜ για το 2020 (70%). Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία
της Eurostat από το 2010 έως το 201247, η συνολική απασχόληση στην Περιφέρεια
μειώθηκε κατά 9.121 άτομα ή 7,5%, με την αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο χώρας να
ανέρχεται στο 14,3%. Τελικά για το 2012 στην ΠΝΑ το ποσοστό απασχόλησης του
πληθυσμού 20-64 ετών ανήλθε στο 61,2%, στην Ελλάδα στο 55,3%, ενώ στην Ε.Ε. 27 στο
68,4%. Στις γυναίκες απασχολούμενες της Περιφέρειας καταγράφεται σημαντικά μικρότερο
ποσοστό απασχόλησης έναντι των ανδρών (45,5% έναντι 76,1% για τους άνδρες).
Στην ΠΝΑ καταγράφεται σημαντική αύξηση των ανέργων αλλά με μικρότερη ένταση σε
σχέση με τη χώρα. Από το 2010 έως το 201248, οι άνεργοι στην Περιφέρεια αυξήθηκαν κατά
3.632 άτομα ή 21,8%, με την αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο χώρας να ανέρχεται στο 96,8%.
Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ οι γυναίκες πλήττονται
σημαντικά περισσότερο με το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών είναι
μεγαλύτερο σε σχέση με την Ε.Ε. 27, αλλά μικρότερο σε σχέση με τη χώρα. Με βάση τα
συγκριτικά στοιχεία της Eurostat για το 2012 στην Περιφέρεια το ποσοστό ανεργίας του
πληθυσμού 20-64 ετών ανήλθε στο 14,8%, στην Ελλάδα στο 24,1%, ενώ στην Ε.Ε. 27 στο
10,2%. Η ανεργία των γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (19,7%
έναντι 11,8% για τους άνδρες).
Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των νέων
γυναικών με το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 20-24 ετών είναι μεγαλύτερο σε σχέση
με την Ε.Ε. 27, αλλά μικρότερο σε σχέση με τη χώρα. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της
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Eurostat για το 2012 στην Περιφέρεια το ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε στο 41,4%,
στην Ελλάδα στο 55,3%, ενώ στην Ε.Ε.27 στο 22,9%.
Η ΠΝΑ χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας συγκριτικά με την
χώρα, με δύο στους δέκα άνεργους της Περιφέρειας να είναι μακροχρόνια άνεργος
(21,14%), δηλαδή άνεργος πάνω από 12 μήνες. Η αναλογία αυτή των μακροχρόνια ανέργων
είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τη χώρα (59,31%) και την Ε.Ε. 27 (44,6%) και
συνδέεται άμεσα με τη δυναμική της Περιφέρειας στον Τομέα του Τουρισμού και την
εποχικότητα των θέσεων εργασίας.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών της Περιφέρειας είναι υψηλότερο από εκείνο των
ανδρών και το ποσοστό ανεργίας των νεότερων είναι υψηλότερο από εκείνο των
μεγαλύτερων σε ηλικία αν και η οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει σημαντικά και ομάδες
του πληθυσμού που παραδοσιακά είχαν μικρά ποσοστά ανεργίας π.χ. άτομα 30-34 ετών και
40-44 ετών. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανέρχεται σε 20,1% έναντι
12,4% των ανδρών, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων 15-19 ετών διαμορφώθηκε στο
56,9%, των νέων 20-24 ετών διαμορφώθηκε στο 36,8%, των 25-29 ετών στο 10,9%, των 3034 ετών στο 17,3%, των 35-39 ετών στο 10,9% των 40-44 ετών στο 17,3% κ.ο.κ.
Το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού της Περιφέρειας με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο
είναι χαμηλότερο από εκείνο των ομάδων με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Έτσι, το
γενικό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση διαμορφώθηκε στο 11%,
έναντι 18% των ατόμων μέσης εκπαίδευσης και 16% των ατόμων ανώτατης εκπαίδευσης.
6.1.15.2

Παραγωγικοί τομείς

Στην ΠΝΑ το μοντέλο ανάπτυξης που έχει επικρατήσει, τις τελευταίες δεκαετίες, ως
χαρακτηριστικό του έχει τη δραστική μείωση της συμμετοχής του Πρωτογενή Τομέα
Παραγωγής τόσο στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος, όσο και
στην απασχόληση. Η φυσική διαμόρφωση της Περιφέρειας έχει σημαντικές επιπτώσεις στη
διάρθρωση των τομέων παραγωγής, αποτελώντας παράγοντα καθοριστικό της μορφής και
του ρυθμού ανάπτυξής της. Η κυριαρχία των Υπηρεσιών, είναι ξεκάθαρη στην ΠΝΑ,
συγκεντρώνοντας για το 2006, το 82,1% του Α.Ε.Π. για τη Π.Ε. Δωδεκανήσου και το 75,7%
για τη Π.Ε. Κυκλάδων. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά ο τομέας της Βιομηχανίας και των
Κατασκευών, ενώ η Γεωργία καταλαμβάνει ένα μικρό ποσοστό.
Ως προς την αναπτυξιακή εξέλιξη και το επίπεδο ανάπτυξης, οι δύο χωρικές ενότητες
υπερτερούν σε σχέση με άλλες της χώρας. Κατατάσσονται μάλιστα στις πιο αναπτυγμένες
της χώρας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που υπερβαίνει αρκετά το αντίστοιχο εθνικό. Η υπεροχή
αυτή οφείλεται στην τουριστική ανάπτυξη, οποία δεν είναι ισόρροπη χωρικά και κλαδικά.
Πρωτογενής τομέας
Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούν παραδοσιακούς κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας για την ΠΝΑ. Από τα στοιχεία της μορφολογίας του εδάφους του
νησιωτικού συμπλέγματος, προκύπτει ότι η Περιφέρεια είναι κυρίως ορεινή και ημιορεινή.
Το 72,5% του εδάφους, είναι ορεινό και ημιορεινό (το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της
χώρας είναι 61,3%). Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
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Αειφόρου Ανάπτυξης για την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφέρεια
καλλιεργείται το 16,7% της συνολικής εδαφικής επιφάνειας (στη χώρα το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 29,9%), ενώ το 51,6% χρησιμοποιείται ως κτηνοτροφική γη. Οι δασικές
εκτάσεις καλύπτουν το 13,2% της ολικής επιφάνειας εκ των οποίων μόλις το 1,7 εντοπίζεται
στο Νομό Κυκλάδων. Για το έτος 2007, στην ΠΝΑ μόλις το 19,8% από τη συνολική
χρησιμοποιούμενη γεωργική γη χαρακτηρίστηκε ως αρδευόμενη έναντι του 56% της χώρας,
ενώ οι αρδευθείσες εκτάσεις είναι ακόμη λιγότερες.
Οι περιορισμένες αρδευόμενες εκτάσεις στην περιφέρεια, καλύπτουν το 7% της συνολικής
καλλιεργούμενης έκτασης, υπολειπόμενης του μέσου όρου της χώρας που ανέρχεται σε
30%. Από το σύνολο των καλλιεργουμένων εκτάσεων:
1.
2.
3.

οι ετήσιες καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 57%.
οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαμβάνουν το 36%.
η αμπελοκαλλιέργεια καταλαμβάνει το 7%.

Από τις ετήσιες καλλιέργειες το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν τα σιτηρά και οι
ζωοτροφές , ακολουθεί η πατάτα και τα λαχανικά υπαίθρου και τα λαχανικά υπό κάλυψη.
Από τις δενδρώδεις καλλιέργειες το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η καλλιέργεια της
ελιάς και δευτερευόντως των εσπεριδοειδών. Όσο αναφορά την αμπελοκαλλιέργεια, η
συντριπτική πλειοψηφία είναι οινάμπελοι (πάνω από 95%) και η υπόλοιπη επιτραπέζια.
Οι κυριότερες αγροτικές περιοχές βρίσκονται στα νησιά Άνδρος, Τήνος, Θήρα, Νάξος,
Πάρος, Κάλυμνος, Κως, Ρόδος. Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, έντονη είναι η παρουσία
των ετήσιων καλλιεργειών, των σιτηρών για καρπό, καθώς και ορισμένων λαχανικών και
οπωροκηπευτικών. Στην ομάδα των μόνιμων φυτειών το οικονομικό ενδιαφέρον
επικεντρώνεται στα οινοστάφυλλα, τα εσπεριδοειδή και τους ελαιώνες.
Ο αγροτικός τομέας στην ΠΝΑ παρουσιάζει σε μεγάλη έκταση τις εγγενείς αδυναμίες, τα
μειονεκτικά χαρακτηριστικά και τα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα της
χώρας, όπως:
μικρός / πολυτεμαχισμένος κλήρος,
ηλικιακή διάρθρωση αγροτικού πληθυσμού,
ελλιπής εκπαίδευση/ κατάρτιση αγροτών,
αδυναμίες του τομέα εμπορίας / διακίνησης αγροτικών προϊόντων χαμηλής
ανταγωνιστικότητας λόγω υψηλού κόστους και όχι αντίστοιχης ποιότητας των
προϊόντων,
πλημμελής οργάνωση αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων κ.α.
Πρόσθετα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα που εμφανίζονται στην ΠΝΑ σχετίζονται με
τα εξής:
Γεωγραφική ασυνέχεια (νησιωτικότητα)
Γεωμορφολογική ιδιαιτερότητα
Διπλή νησιωτικότητα - απομόνωση μικρών νησιών, μέσα στους Νομούς και στην
Περιφέρεια
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Απόσταση από την ηπειρωτική χώρα και τις μεγάλες αγορές της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η κτηνοτροφία αποτελεί τον πρώτο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για τον πρωτογενή
τομέα, με εντονότερη την παρουσία του στο Νομό Κυκλάδων. Σε επίπεδο Περιφέρειας, οι
εκμεταλλεύσεις που αφορούν τα αιγοειδή, τους χοίρους, τα ιπποειδή και τις κυψέλες
μελισσών, εμφανίζουν περισσότερο ενδιαφέρον από άλλες εκμεταλλεύσεις. Οι
σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές εντοπίζονται στην Αμοργό, Άνδρο, Κύθνο, Νάξο,
Τήνο, Κάσο, Κάρπαθο και Κω.
Στην ΠΝΑ λειτουργούν είκοσι (20) σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, με φορέα λειτουργίας
κατά κύριο λόγο τον οικείο δήμο. Οι εγκαταστάσεις αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στις
Κυκλάδες (δώδεκα συνολικά) και δη στα νησιά Σύρο, Πάρο, Τήνο, Νάξο (τρία συνολικά εκ
των οποίων ένα ιδιωτικό), Μύκονο, Άνδρο (δύο συνολικά), Κέα, Κύθνο και Ίο. Στα
Δωδεκάνησα λειτουργούν δύο σφαγεία στη Ρόδο και από ένα σφαγείο στα Νησιά Κω,
Κάλυμνο, Λέρο, Αστυπάλαια, Σύμη και Κάρπαθο.
Για το έτος 2011 η συνολική παραγωγή αγελαδινού γάλατος για την περιφέρεια ανήλθε σε
52.921.661. Ως προς τις συνολικές παραδόσεις παραγωγών σε πρόβειο και γιδινό γάλα, σε
επίπεδο Περιφέρειας, το Νότιο Αιγαίο παρήγαγε 641.308 πρόβειο γάλα και 849.679 γίδινο,
ποσότητα που αντιστοιχεί στο μικρότερο ποσοστό ως προς τη Χώρα για το πρόβειο και στο
δεύτερο μικρότερο μετά την Αττική για το γίδινο.
Στην Περιφέρεια λειτουργούν συνολικά δέκα οκτώ επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών
προϊόντων, η πλειονότητα των οποίων είναι εγκατεστημένη στις Κυκλάδες και στα νησιά
Άνδρο (τρεις επιχειρήσεις), Νάξο(τρεις επιχειρήσεις), Σύρο, Πάρο, Τήνο, Μύκονο Σίφνο και
Ίο. Μόλις έξι επιχειρήσεις λειτουργούν στα Δωδεκάνησα και δη δύο επιχειρήσεις στη Ρόδο
και στη Κως και από μια επιχείρηση στα νησιά Κάλυμνο και Κάσο.
Η μελισσοκομία αποτελεί και αυτή έναν σημαντικό κλάδο για την Περιφέρεια. Στην ΠΝΑ
παράγονται συνολικά 1.050 τόνοι ετησίως. Στα Δωδεκάνησα απασχολούνται συνολικά 595
μελισσοκόμοι με 50.138 κυψέλες, ενώ στις Κυκλάδες απασχολούνται συνολικά 1.229
μελισσοκόμοι με 49.497 κυψέλες. Η Ρόδος και η Κάλυμνος παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα
ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο με 183 μελισσοκόμους και 15.605 κυψέλες και 126
μελισσοκόμους και 7.447 κυψέλες αντίστοιχα. Στις Κυκλάδες η Άνδρος και η Νάξος είναι τα
νησιά που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης με 218 μελισσοκόμους και
11.016 κυψέλες και 136 μελισσοκόμους και 7.630 κυψέλες αντίστοιχα.
Το Νότιο Αιγαίο είναι μια από τις 3 ελληνικές και συνολικά 11 ευρωπαϊκές περιφέρειες, που
είναι χαρακτηρισμένες, ως Περιφέρειες Εξάρτησης από την Αλιεία. Η Περιφέρεια έχει
σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στην Αλιεία όσο και στις υδατοκαλλιέργειες.
Συνολικά, στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιούνται 175 επιχειρήσεις, ο κύκλος
εργασιών των οποίων ανέρχεται σε 43,6 εκ. € (ΕΛΣΤΑΤ,2008).
Ο τομέας της Αλιείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, η παραγωγή του οποίου απολαμβάνει
προτίμησης στην εγχώρια αγορά και έχει καταλάβει καλή θέση στις εξαγωγικές αγορές.
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Μάλιστα η Περιφέρεια ανήκει στις Περιφέρειες με σημαντική συνεισφορά στον εθνικό
αλιευτικό στόλο.
Συγκρίνοντας τις ποσότητες που αλιεύτηκαν κατά το 2009, με αυτές του 2004, παρατηρείται
μείωση των αλιευμάτων κατά 1,1% (7.502,90 τόνους το 2004 και 7.421,8 το 2009),
ενδεικτικό των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.
Η σημασία της αλιείας για τα μικρότερα νησιά είναι μεγάλη προκειμένου να στηριχθεί μία
παραγωγική βάση που θα συμπληρώνει τη μικρής διάρκειας τουριστική περίοδο. Ο τομέας
αυτός θεωρείται σημαντικός για την οικονομία της Περιφέρειας, καθώς συμβάλει σε
σημαντικό βαθμό στη διατήρηση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού των νησιωτικών
κοινοτήτων. Σε πολλά νησιά σημαντικό μέρος του πληθυσμού ασχολείται με αλιευτικές
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η αλιευτική δραστηριότητα αναπτύσσεται κυρίως στα νησιά
Αμοργός, Κύθνος, Μήλος, Πάρος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κάλυμνος, Κάσος, Κως και Λειψοί.
Ο αλιευτικός στόλος αποτελείται κυρίως από παλαιά σκάφη μικρής χωρητικότητας και
ιπποδύναμης, που αλιεύουν τα παράκτια αποθέματα κατά μήκος των νησιών της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και ορισμένα αποθέματα της Μεσογείου. Ο
επαγγελματικός αλιευτικός στόλος που δραστηριοποιείται στη Περιφέρεια, σύμφωνα με
στοιχεία του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου (έτος αναφοράς 2013), αποτελείται από
2.055 σκάφη με το 98,20% (του συνολικού στόλου) να είναι σκάφη μικρής παράκτιας
αλιείας και το υπόλοιπο 1,80% να είναι σκάφη μέσης αλιείας. Η μέση ηλικία των αλιευτικών
σκαφών υπερβαίνει τα 30 έτη.
Η παράκτια αλιεία στη Περιφέρεια έχει κυρίως τη μορφή παραδοσιακής οικογενειακής
δραστηριότητας που συνδυάζεται και με άλλες ασχολίες, ενώ ασκείται κατά κύριο λόγο από
μεγάλης ηλικίας και μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες αλιείς. Από το 2000 μέχρι σήμερα ,
ο αλιευτικός στόλος της Περιφέρειας έχει μειωθεί κατά 260 (11,23%) σκάφη.
Από οικονομικής απόψεως, ο τομέας της αλιείας είναι ευάλωτος σε διαφορετικούς
παράγοντες που αφορούν τόσο την ικανότητα εξασφάλισης ικανοποιητικής παραγωγής όσο
και τις συνθήκες της αγοράς. Παροδικές χαμηλές αλιευτικές αποδόσεις, απρόβλεπτες
αυξήσεις του λειτουργικού κόστους (υψηλές τιμές καυσίμων), προβλήματα που σχετίζονται
με την εξεύρεση κατάλληλου έμπειρου προσωπικού επιδεινώνουν την βιωσιμότητα των
επαγγελματιών του κλάδου.
Επιπλέον, η κατάσταση των αποθεμάτων τα τελευταία τριάντα χρόνια παρουσιάζει τάσεις
μείωσης λόγω της σημαντικής εξέλιξης της αλιευτικής τεχνολογίας σε αλιευτικά εργαλεία
και άλλα μέσα. Με αποτέλεσμα, τα αποθέματα των κυριότερων και σημαντικότερων - από
οικονομικής απόψεως – ειδών (πχ. γαύρος, σαρδέλα, μπαρμπούνι, κουτσομούρα,
μπακαλιάρος, λιθρίνι, γλώσσα) να έχουν υποστεί σχετική αλιευτική πίεση.
Η μείωση της αλιευτικής ικανότητας με την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών
διαχείρισης του αλιευτικού στόλου μειώνει σε κάποιο βαθμό την πίεση στα
ιχθυοαποθέματα, μολονότι απαιτείται αρκετός χρόνος εφαρμογής του κάθε διαχειριστικού
σχεδίου για να διαπιστωθούν τα πραγματικά αποτελέσματα στους πληθυσμούς των
αποθεμάτων. Επιπλέον, η επέκταση της αλιείας της μηχανότρατας στα βαθιά νερά
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μεταφέρει την αλιευτική πίεση από τα μικρότερα βάθη και εφοδιάζει την αγορά με νέα
αλιεύματα π.χ. κόκκινες γαρίδες.
Η σχετική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων εξαιτίας της υπεραλίευσης και της ρύπανσης των
θαλασσών, η έλλειψη οριοθετημένων αλιευτικών πεδίων, ο αργός ρυθμός εκσυγχρονισμού
του αλιευτικού στόλου σε συνδυασμό με την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και η ενίσχυση της τάσης για υγιεινή
διατροφή, είναι αιτίες που ώθησαν την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
Σήμερα οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την οικονομία
της Περιφέρειας, έναν κλάδο που είναι και εξαγωγικός (τουλάχιστον τα 2/3 της παραγωγής
εξάγονται), κατέχοντας την 3η θέση στη χώρα, με την Ελλάδα να είναι στην 1η θέση στην
παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού καταλαμβάνοντας το 48% της παγκόσμια αγοράς των
δύο αυτών ψαριών με ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 7.4% το χρόνο.. Περίπου το 95% της
παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού εξάγεται χύμα ή σε ελαφρώς κατεργασμένη μορφή.
Αντίθετα σε παγκόσμιο επίπεδο τα δίκτυα λιανικής ζητούν πλήρως επεξεργασμένα ή
συσκευασμένα γεύματα προϊόντων ψαριού. Επίσης συγκρινόμενα με τους ανταγωνιστές
ακόμα και στην κατηγορία των χύμα ή ημικατεργασμένων, τα ελληνικά προϊόντα πωλούνται
σε χαμηλότερες τιμές παρόλο ότι θεωρούνται υψηλότερης ποιότητας. Η αδυναμία να
επιτύχουν τις υψηλότερες δυνατές τιμές οφείλεται τόσο στην έλλειψη ισχυρού brand name
όσο και στην απουσία πιστοποίησης ποιότητας για τα Ελληνικά προϊόντα.
Πρώτο σε παραγωγή είδος ψαριού των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου, είναι η τσιπούρα με 3.292.700 κιλά (το 89.5% του συνόλου παράγεται στα
Δωδεκάνησα με 32% παραγωγή στην Λέρο) και ακολουθεί δεύτερο το λαβράκι με 2.675.260
κιλά (το 80% της παραγωγής αποτελεί δραστηριότητα των Δωδεκανήσων, με το 28.5% να
παράγεται στην Λέρο). Σε πολύ μικρή ποσότητα εκτρέφονται επίσης το φαγκρί (26130 κιλά),
ο κρανιός (10.000 κιλά), το μιτάκι (8.420 κιλά) ΚΑΕ πολύ μικρές ποσότητες η συναγρίδα και
το λυθρίνι.
Τα τελευταία χρόνια η συμμετοχή της περιφέρειας στην αλυσίδα αξίας των
υδατοκαλλιεργειών έχει μεταβληθεί καθώς έκλεισαν οι υπάρχοντες ιχθυογεννητικοί
σταθμοί. Έτσι η δραστηριότητα περιορίζεται στα στάδια πάχυνσης, συσκευασίας και
μεταποίησης.
Το έτος 2011, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δραστηριοποιήθηκαν συνολικά είκοσι έξι
(26) επιχειρήσεις από τις οποίες οι είκοσι τέσσερις (24) στα Δωδεκάνησα και μόνο δύο (2)
στις Κυκλάδες. Επίσης δύο επιχειρήσεις οι Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ και η
Ιχθυοκαλλιέργειες Σελόντα ΑΕΓΕ είναι πανελλαδικής εμβέλειας με έδρας την Αθήνα και
διατηρούν εκτροφεία και ιχθυοπαραγωγικούς σταθμούς εκτός περιφέρειας.
Η πλειοψηφία των μονάδων πάχυνσης είναι θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες εντατικής
εκτροφής μεσογειακών ιχθύων με το σύστημα των πλωτών ιχθυοκλωβών. Μια μονάδα
είναι χερσαία ιχθυοκαλλιέργεια εντατικής εκτροφής μεσογειακών ιχθύων με το σύστημα
των δεξαμενών και μία είναι χερσαία ιχθυοκαλλιέργεια εντατικής εκτροφής διακοσμητικών
ψαριών.
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Οι ευνοϊκές γεωμορφολογικές, κλιματολογικές και υδροβιολογικές συνθήκες της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιτρέπουν την ταχύτερη ανάπτυξη των ψαριών μειώνοντας
το συνολικό κύκλο κατά 2 έως 3 μήνες γεγονός το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό συγκριτικό
πλεονέκτημα. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται πρόθεση επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να ενισχύσουν την παραγωγή τους
στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου για να μειώσουν το χρόνο ανάπτυξης των ψαριών.
Οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις συσκευασίας, μεταποίησης και επεξεργασίας των
αλιευτικών και υδατοκαλιεργητικών προϊόντων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
αποτελούνται από δύο (2) πλωτά συσκευαστήρια, δεκατρία (13) εγκεκριμένα
Συσκευαστήρια Νωπών & Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (S), από τα οποία τα τέσσερα (4) στη
νήσο Κάλυμνο, τρία (3) στη νήσο Λέρο, δύο (2) στη νήσο Ρόδο, καθώς και από ένα (1) σε Κω
και Αστυπάλαια. Επιπλέον, τέσσερις (4) εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νωπών
& Κατεψυγμένων Αλιευμάτων (ΚΝ), από τις οποίες (2) στη νήσο Ρόδο, μία (1) στο νησί της
Καρπάθου και μία (1) στην Κάλυμνο. Επίσης, δύο (2) εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις
Μεταποίησης Αλιευμάτων (αλίπαστα, καπνιστά, κονσερβοποιημένα) (Α) σε Ρόδο και Λέρο
και ένα (1) εγκεκριμένο Κέντρο Αποστολής Δίθυρων Μαλακίων (ΚΑ) στην νήσο Ρόδο. Στις
Κυκλάδες δεν υφίστανται εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τυποποίησης ή μεταποίησης
αλιευμάτων. Επιπλέον, σε ότι αφορά τον κλάδο της εμπορίας, λειτουργεί μία (1)
ιχθυόσκαλα στο νησί της Καλύμνου.
Τα σημαντικά θέματα προς επίλυση για τον κλάδο είναι:
•
•
•
•
•

•

Η βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης των αλιευμάτων και να διασφαλιστεί
ασφάλεια και η υγιεινή των αλιευμάτων ως τρόφιμα.
Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών (αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά
καταφύγια, οργανωμένες ιχθυαγορές, ιχθυόσκαλες)
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη
μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων.
Η μείωση του κόστους εκτροφής και μεταφοράς και δημιουργία πιο ανταγωνιστικής
τιμής των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας,
Βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής με στόχο την ευζωία των εκτρεφόμενων
οργανισμών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα
του τελικού προϊόντος,
Βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και των διαδικασιών
πιστοποίησης των προϊόντος.

Δευτερογενής τομέας
Η αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας υπήρξε πάντα ο βασικός ανασταλτικός
παράγοντας στην ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα παραγωγής της Περιφέρειας του
Νοτίου Αιγαίου. Το μικρό μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί και
την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, δεν επιτρέπει την αξιοποίηση προγραμμάτων για την
εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που κατ’ ουσίαν αναφέρονται σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη
επιχειρήσεων.
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Η δραστηριότητα των περισσότερων μεταποιητικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
εντοπίζεται στα προϊόντα που σχετίζονται με την τοπική παράδοση και τον πρωτογενή
τομέα και αφορούν μια μικρή και περιορισμένη αγορά. Ως προς την απασχόληση, από το
1991 στο 2001, η Περιφέρεια παρουσιάζει μια σχετική άνοδο, ενώ την ίδια περίοδο σε
επίπεδο χώρας, παρουσιάζεται κάμψη. Η άνοδος αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον
κλάδο των κατασκευών (υλικά οικοδομών) και του τουρισμού (αρτοποιία, ζαχαροπλαστική,
είδη λαϊκής τέχνης). Η μεταποιητική δραστηριότητα της Περιφέρειας αφορά κυρίως
βιοτεχνικές μονάδες μικρού μεγέθους, με εξαίρεση τα ναυπηγεία του Νεωρίου της Σύρου
και τα μεταλλεία της Σύρου. Οι μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ετοίμων
ενδυμάτων, χυμών-αναψυκτικών, κεραμικών, επίπλων και χρυσοχοΐας έχουν σχετικά
σημαντική παρουσία στην Περιφέρεια, ενώ σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα
αναπτύσσεται στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων με έμφαση στη Μήλο, Κίμωλο, Πάρο,
Νάξο, Τήνο, καθώς και Νίσυρο, Γυαλί, Ρόδο και Κω. Στον πίνακα που ακολουθεί,
παρουσιάζεται η χωρική διάρθρωση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων για το 2006.
Πίνακας6.1.15.7:

Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις, 2006

Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις

%Συμμετοχή στο σύνολο
των επιχειρήσεων

Νομός Δωδεκανήσου

6.244

25,46%

Νομός Κυκλάδων

3.276

ΠΝΑ

9.520

20,44%
23,48%

Πηγή: Μητρώα επιχειρήσεων Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου- ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου
2006

Αριθμητικά, ο Νομός Δωδεκανήσων υπερέχει συγκριτικά με το Νομό Κυκλάδων, ως προς
τον αριθμό των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το 26% περίπου των
επιχειρήσεων του Νομού για το 2006, εν συγκρίσει με το 20% περίπου του Νομού
Κυκλάδων. Ως προς την απασχόληση των βιομηχανικών καταστημάτων, με προσωπικό
πάνω από 10 άτομα, για το 2008, ο Νομός Δωδεκανήσου υπερέχει αριθμητικά, όπως επίσης
και στις πωλήσεις των προϊόντων (ποσοστό 64,5% και 66% αντίστοιχα) της Περιφέρειας,
ενώ ο Νομός Κυκλάδων υπερτερεί ως προς τη συμμετοχή του στο σύνολο των
απασχολουμένων της Περιφέρειας (ποσοστό 54%), όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα
που ακολουθεί.
Πίνακας 6.1.15.8:

Βιομηχανικά καταστήματα με απασχόληση πάνω από 10 άτομα και
πωλήσεις, 2008
Αριθμός
Καταστημάτων

Σύνολο
Απασχολουμένων

Πωλήσεις
Προϊόντων €

Νομός Δωδεκανήσου

20

633

42.814.947

Νομός Κυκλάδων

11

741

22.092.161

ΠΝΑ

31

1.374

64.907.108

3.376

206.793

29.944.093.384

64,52%

46,07%

65,96%

Ελλάδα
% συμμετοχή Δωδεκανήσου
στο
σύνολο
της
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Περιφέρειας
% συμμετοχή Κυκλάδων στο
35,48%
σύνολο της Περιφέρειας
% συμμετοχή του Νοτίου
Αιγαίου στο σύνολο της
0,92%
Χώρας
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. – επεξεργασία στοιχείων

53,93%

34,04%

0,66%

0,22%

Τριτογενής τομέας-Τουρισμός
Ο τριτογενής τομέας παραγωγής αναδεικνύεται ο σημαντικότερος της οικονομίας της ΠΝΑ.
Επιμέρους κλάδοι όπως οι κλάδοι διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης,
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ξενοδοχείων-εστιατορίων παράγουν τη μεγαλύτερη
Α.Π.Α. στον τομέα, ενώ η κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα
αναδεικνύει την υπεροχή του εμπορίου και του τουρισμού.
Ο Τριτογενής Τομέας πλην τουρισμού49
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, το 24,12% ανήκει στον
Εμπορικό Τομέα, το 37,22% στον Επαγγελματικό, το 23,48% στον Βιοτεχνικό και το 15,2%
στον Τουριστικό Τομέα, για το έτος 2006. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται
αναλυτικά ο συνολικό αριθμός επιχειρήσεων ανά Νομό και δραστηριότητα.
Πίνακας 6.1.15.9:
Δραστηριότητα
Εμπορική
Επαγγελματική
Βιοτεχνική
Τουριστική
Σύνολο
Δραστηριότητα
Εμπορική
Επαγγελματική
Βιοτεχνική
Τουριστική
Σύνολο
Δραστηριότητα
Εμπορική
Επαγγελματική
Βιοτεχνική
Τουριστική
Σύνολο

Διάρθρωση Επιχειρήσεων ανά Νομό και Δραστηριότητα, 2006
Νομός Δωδεκανήσου
6.129
8.769
6.244
3.381
24.523
Νομός Κυκλάδων
3.651
6.324
3.276
2.777
16.028
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
9.780
15.093
9.520
6.158
40.551

%Συμμετοχή ως προς το Νομό
24,99%
35,76%
25,46%
13,79%
100%
%Συμμετοχή ως προς το Νομό
22,78%
39,46%
20,44%
17,33%
100%
%Συμμετοχή ως προς τη Περιφέρεια
24,12%
37,22%
23,48%
15,19%
100%

Πηγή: Μητρώα επιχειρήσεων Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου- ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου
2006

Από την διάρθρωση των επιχειρήσεων προκύπτει πως το 76,5% του συνολικού αριθμού των
επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα, αποδεικνύοντας την υπεροχή του στο

49

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναθεωρημένο
Τεύχος VΙ, 2012
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παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας (αντίστοιχο ποσοστό για τους Νομούς είναι για τα
Δωδεκάνησα 74,5% και για τις Κυκλάδες 79,56%).
Ως προς τη διάρθρωση των επιχειρήσεων με βάση τη νομική τους μορφή, το μεγαλύτερο
μέρος αυτών είναι ατομικές επιχειρήσεις και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες και οι Ανώνυμες
Εταιρίες.
Πίνακας 6.1.15.10:

Διάρθρωση Επιχειρήσεων ανά Νομό και Νομική Μορφή, 2006

Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου
ΑΕ
772
333
1.105
Ατομικές Επιχειρήσεις (ΑΤΜ)
13.379
33.203
19.824
ΕΕ
457
375
832
ΕΠΕ
248
683
435
ΟΕ
2.896
1.603
4.499
ΣΥΝ
32
32
Άλλη Μορφή
139
58
197
Σύνολο
24.523
16.028
40.551
Πηγή: Μητρώα επιχειρήσεων Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου- ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου
2006
Νομός
Δωδεκανήσου

Νομική Μορφή

Νομός
Κυκλάδων

Ειδικότερα ως προς την κατανομή των επιχειρήσεων του εμπορίου κατά ομάδα οικονομικής
δραστηριότητας, για τη Περιφέρεια, το έτος 2007, περίπου το 71,6% των επιχειρήσεων
αφορά των κλάδο του λιανικού εμπορίου και επισκευής ειδών ατομικής και οικιακής
χρήσης, ακολουθεί το χονδρικό εμπόριο με 19,5% και τέλος η κατηγορία εμπόριο,
συντήρηση και επισκευή οχημάτων, μοτοσικλετών και λιανική πώληση καυσίμων, όπως
προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 6.1.15.11:

Κατανομή των επιχειρήσεων του εμπορίου κατά ομάδα οικονομικής
δραστηριότητας,2007

Ομάδα Οικονομικής
Δραστηριότητας

Σύνολο
επιχειρήσεων
Χώρας

%Συμμετοχή
ως προς τη
Χώρα

Σύνολο
Επιχειρήσεων
Περιφέρειας
Νοτίου
Αιγαίου

%Συμμετοχή ως
προς τη
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου

37.010

2,91%

1.076

8,88%

74.549

3,17%

2.366

19,52%

194.164

4,47%

8.679

71,60%

305.724

3,96%

12.122

100%

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή
οχημάτων,
μοτοσικλετών
και
λιανική πώληση καυσίμων
Χονδρικό εμπόριο
Λιανικό εμπόριο και επισκευή
ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
Σύνολο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. – επεξεργασία στοιχείων
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O Τουρισμός
Ο δυναμισμός του κλάδου του Τουρισμού, κατατάσσει την ΠΝΑ, μαζί µε τις Περιφέρειες
Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας, στις 4 «τουριστικές Περιφέρειες» της
χώρας. Με κριτήριο την απασχόληση, το «δυναμισμό» και την προεξάρχουσα
δραστηριότητα, η ΠΝΑ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενιαία «τουριστική ζώνη» σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι διακριτές περιοχές µε σχεδόν αποκλειστική χρήση την
τουριστική, συναντώνται κυρίως σε ορισμένα νησιά όπως Ρόδο, Κω, Μύκονο, Σαντορίνη,
Σύρο, και Νάξο, Ίο, Κάρπαθο, Άνδρο δευτερευόντως, ενώ στα υπόλοιπα νησιά η χρήση αυτή
αναμιγνύεται και λειτουργεί μαζί µε την κατοικία μόνιμη ή παραθεριστική (Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής Ενότητας Κρήτης- Νήσων Αιγαίου 2007-2013).
Ως αποτέλεσμα του δυναμισμού του κλάδου, για το έτος 2010, σύμφωνα με επίσημα
στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, η Περιφέρεια συγκεντρώνει 2.062
καταλύματα, ποσοστό 21% της χώρας και 192.399 κλίνες, ποσοστό 22,63%. Μεταξύ των
Νομών, οι Κυκλάδες υπερέχουν ως προς τα Τουριστικά Κάμπινγκ, ενώ τα Δωδεκάνησα ως
προς τα Ξενοδοχεία και τα ομοειδή καταλύματα, όπως προκύπτει και από τον πίνακα που
ακολουθεί.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυναμικότητα της Περιφέρειας, ως προς το
Ξενοδοχειακό Δυναμικό κατά κατηγορία. Στο Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνεται το 21%
περίπου των Ξενοδοχείων, το 23,9% των δωματίων και το 24% των κλινών, ενώ ως προς τα
Ξενοδοχεία 5 αστέρων έως και 2 αστέρων, συγκεντρώνει πολύ υψηλά συμμετοχής ως προς
τη χώρα
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Πίνακας6.1.15.12: Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, 2010
Αριθμός καταλυμάτων
Χωρική Ενότητα

Νομός
Δωδεκανήσου
Νομός
Κυκλάδων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Ελλάδα

Ξενοδοχεία
και ομοειδή
καταλύματα

Τουριστικά
κάμπινγκ

Αριθμός κλινών

Σύνολο

Ξενοδοχεία
και ομοειδή
καταλύματα

Τουριστικά
κάμπινγκ

Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ Αλλοδαπών
και Ημεδαπών, 2009
Σύνολο

Διανυκτερεύσεις
Αλλοδαπών

%

Διανυκτερεύσεις
Ημεδαπών

%

1.033

3

1.036

137.158

396

137.554

12.672.727

19,71

1.023.143

5,57

996

30

1.026

46.185

8.660

54.845

1.871.011

2,91

748.903

4,08

2.029

33

2.062

183.343

9.056

192.399

14.543.738

22,62

1.772.046

9,65

9.732

314

10.046

763.407

86.958

850.365

64.292.443

100

18.366.858

100

Οι Διανυκτερεύσεις αφορούν το έτος 2009
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο – επεξεργασία στοιχείων
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Πίνακας 6.1.15.13:

Ξενοδοχειακό Δυναμικό ανά κατηγορία, 2010

Κατηγορία

5*****

4****

3***

2**

1*

ΣΥΝΟΛΟ

Ξενοδοχεία
Δωμάτια
Κλίνες
Ξενοδοχεία
Δωμάτια
Κλίνες
Ξενοδοχεία
Δωμάτια
Κλίνες
Ξενοδοχεία
Δωμάτια
Κλίνες
Ξενοδοχεία
Δωμάτια
Κλίνες
Ξενοδοχεία
Δωμάτια
Κλίνες

Αριθμός
Ξενοδοχείων
Περιφέρειας
Νοτίου
Αιγαίου
80
12327
25042
328
34510
66751
442
18506
35600
928
25685
48528
251
3814
7422
2029
94842
183343

% Συμμετοχή
ως προς τη
Χώρα
25,64
24,12
24,45
26,58
33,89
33,91
19,49
19,93
20,01
21,34
20,94
21,07
16,00
13,05
13,29
20,85
23,85
24,02

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο – επεξεργασία στοιχείων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατάσσεται στην πρώτη θέση των 13 περιφερειών όσον
αφορά τον αριθμό κλινών, καλύπτοντας το 22,63% των κλινών της χώρας (2010). Στις
διανυκτερεύσεις αλλοδαπών καλύπτει το 22,62% της χώρας, ενώ στις διανυκτερεύσεις
ημεδαπών καλύπτει το 9,65%. Η Δωδεκάνησος εμφανίζεται (το 2009) με κυρίαρχη θέση στις
διανυκτερεύσεις αλλοδαπών με 20% περίπου της χώρας.
Εντούτοις ο κλάδος παρουσιάζει και ιδιαίτερα προβλήματα για την ανάπτυξη του Νοτίου
Αιγαίου, τα σημαντικότερα των οποίων είναι:
•
•

•

Η Εποχική Απασχόληση, με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της.
Η εκροή εισοδημάτων με την συστηματική απασχόληση και την επιχειρηματική
δραστηριοποίηση κατοίκων άλλων περιφερειών, κυρίως της Αττικής, οι οποίοι δεν
διαμένουν στο Νότιο Αιγαίο τους χειμερινούς μήνες.
Η μη δηλωμένη εργασία.

Αναμφισβήτητα όμως ο κλάδος του Τουρισμού αποτελεί τον κατεξοχήν δυναμικό κλάδο
οικονομικής ανάπτυξης της ΠΝΑ, της οποίας η οικονομία βασίζεται εδώ και χρόνια στην
τουριστική δραστηριότητα. Αναλυτικότερη παρουσίαση του τομέα του τουρισμού, με
ειδική αναφορά στις ειδικές μορφές, γίνεται σε ειδικό συμπληρωματικό Τεύχος.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυναμικότητα της Περιφέρειας, ως προς το
Ξενοδοχειακό Δυναμικό κατά κατηγορία. Στο Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνεται το 28,7%
περίπου των Ξενοδοχείων, το 29,2% των δωματίων και το 29,8% των κλινών των
Ξενοδοχείων 5 αστέρων της χώρας, ενώ ως προς τα Ξενοδοχεία 4 αστέρων έως και 2
αστέρων, συγκεντρώνει πολύ υψηλά συμμετοχής ως προς τη χώρα.
Στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε ξενοδοχειακά καταλύματα καλύπτει το 24,9% της
χώρας, ενώ στις διανυκτερεύσεις ημεδαπών καλύπτει το 8,8%. Αντίστοιχα οι
διανυκτερεύσεις σε campings της Περιφέρειας αποτελούν το 5,3% της χώρας. Σημειώνεται
ότι σε σχέση με το 2010 η Περιφέρεια εμφάνισε σημαντικότερο ρυθμό αύξηση των
διανυκτερεύσεων σε σχέση με τη χώρα (αύξηση 8,9% έναντι 6,3% της χώρας).
Οι διεθνείς τάσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού αναμένονται θετικές τουλάχιστον στον
χρονικό ορίζοντα της νέας προγραμματικής περιόδου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ έως
το 2021 οι διεθνείς αφίξεις στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 31% αγγίζοντας τα 24
εκατομμύρια τουριστών και δημιουργώντας μία αύξηση στον κύκλο εργασιών του
τουρισμού κατά 50%. Την ίδια περίοδο η δαπάνη ανά επίσκεψη αναμένεται να αυξηθεί
κατά 11% αντιστοιχώντας σε €750-€800.
Παρά το δυναμισμό του, ο τουρισμός αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα50 τα οποία
σχετίζονται τόσο με το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις υπάρχουσες υποδομές
όσο και με επιλογές που έχουν γίνει εντός του κλάδου. Οι αδυναμίες μπορούν να
συνοψισθούν στις ακόλουθες:
•

•
•
•

•

•

50

Η τουριστική κίνηση επηρεάζεται άμεσα από τα προβλήματα στις θαλάσσιες και
εναέριες μεταφορές που σχετίζονται με τη συχνότητα των δρομολογίων, το κόστος
μεταφοράς, την ταχύτητα πρόσβασης και την εποχική διαφοροποίηση. Το εσωτερικό
δίκτυο και η ποιότητα των χερσαίων μεταφορών αποτελεί επίσης πρόβλημα για
αρκετά νησιά.
Υπάρχει έλλειμμα λιμενικών εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών
τουρισμού όπως τα σκάφη αναψυχής.
Η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες τόσο των επιχειρηματιών για επιχειρηματικά
θέματα του τουρισμού όσο και των επισκεπτών είναι δύσκολη.
Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη οι οποίες επηρεάζουν
την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα των ειδικών
μορφών του.
Το μικρό μέγεθος των περισσότερων νησιών δεν επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας αυξάνοντας το κόστος και περιορίζει τις θετικές δευτερογενείς επιδράσεις
(spillover effects) στις άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
Η έντονη εποχικότητα δημιουργεί έντονο πρόβλημα στην απασχόληση, αυξάνοντας
την ανεργία και μειώνοντας τον πληθυσμό κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την ΠΝΑ, 2013
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•

•

Παρατηρείται σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου στα τουριστικά επαγγέλματα
προσωπικού ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Η έλλειψη είναι εμφανείς σε επαγγέλματα τα
οποία σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών μορφών τουρισμού.
Υπάρχει σημαντική έλλειψη εκπαιδευτικών υποδομών που σχετίζονται με τον
τουρισμό.

Τομέα της έρευνας και καινοτομίας
Η ΠΝΑ ανήκει στις Περιφέρειες της χώρας με υψηλές δυνατότητες στον τομέα του
τουρισμού και με εξαιρετικά χαμηλές καινοτομικές επιδόσεις γεγονός που σημαίνει ότι θα
πρέπει να καταβάλει σημαντικότερη προσπάθεια στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η ΠΝΑ εμφανίζει πολύ χαμηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α το οποίο διατηρείται σε
σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, καθώς και της Ε.Ε..
Ειδικότερα, η ΠΝΑ εμφανίζει τη 2η χειρότερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας
σε δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Περιφέρεια δαπάνησε το 2011 μόλις το 0,15%
ή €11,8 εκ. του Περιφερειακού ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του εθνικού μέσου
όρου που ανέρχεται σε 0,67% ή €1,4 δις, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 2,05%
(Eurostat 2013).
Το 92% της ερευνητικής δραστηριότητας στην ΠΝΑ διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο του
Αιγαίου και στα τοπικά ερευνητικά ιδρύματα, κυρίως στο ΕΛΚΕΘΕ (€10,8εκατ./€11,8εκατ.)
περίπου με μοιρασμένη συμμετοχή, ενώ η αντίστοιχη αναλογία σε επίπεδο χώρας
ανέρχεται στο 69% ενδεικτικό της χαμηλής συμμετοχής των επιχειρήσεων. Ο
επιχειρηματικός τομέας της Περιφέρειας διεξήγαγε περίπου μόνο το 6% της έρευνας
(€0,659 εκατ.) το 2011 παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2005 όπου το ποσοστό
ανήλθε στο 9.6%. Αντίστοιχα το 2011 ο μέσος όρος στην E.Ε. 27 ανήλθε σε περίπου 63% και
στην Ελλάδα στο 35%.
Την περίοδο 2007-2013, 5 επιχειρήσεις της Περιφέρειας και το Παν. Αιγαίου συμμετείχαν
σε ερευνητικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 994.750€ με την ιδιωτική συμμετοχή να
ανέρχεται στα 340.700 € και τη δημόσια χρηματοδότηση στα 654050 €. Από αυτά το 97%
διοχετεύθηκε σε επιχειρήσεις.
Στην ΠΝΑ συγκεντρώνεται το 2,4% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Ο μαθητικός
πληθυσμός αντιστοιχεί μόλις στο 16,8% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας,
αναλογία σημαντικά μικρότερη σε σχέση με αυτή της χώρας (19,2%). Η ΠΝΑ εμφανίζει ένα
υψηλό ποσοστό νέων 18-24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση (16,7%),
ενώ η διαχρονική της εξέλιξη δείχνει ότι δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 9,7%
που αποτελεί στόχο της χώρας στο ΕΠΜ για το 2020. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο
χώρας ανέρχεται σε 11,4% και σε επίπεδο Ε.Ε. 27 σε 12,8% (Eurostat 2012). Σε
περιφερειακό επίπεδο η επίδοση αυτή αποτελεί τη 2η χειρότερη. Η ΠΝΑ αποτελεί την
μικρότερη Περιφέρεια της χώρας σε ποσοστό συγκέντρωσης σπουδαστών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό πληθυσμού της Περιφέρειας με γνώσεις τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης υπολείπεται σε σχέση με τη χώρα.
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Η ΠΝΑ καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό
σε θέσεις Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ειδικότερα, αν και το ποσοστό των ανθρώπινων
πόρων Επιστήμης και Τεχνολογίας (HRST) στην Περιφέρεια, αυξήθηκε από το 18,2% του
τοπικού εργατικού δυναμικού το 2005 σε 21,2% το 2011, εντούτοις η επίδοση αυτή υστερεί
σημαντικά από τον εθνικό μέσο όρο (μέσος όρος για την Ελλάδα το 2011: 32,4). Ως
Ανθρώπινοι Πόροι Επιστήμης και Τεχνολογίας (HRST), νοούνται τα άτομα που είτε έχουν
επιτυχώς ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε απασχολούνται σε τομέα όπου
συνήθως απαιτείται εκπαίδευση τέτοιου επιπέδου.
Και τα δύο παραπάνω κριτήρια προσδιορισμού των ανθρωπίνων πόρων της ΠΝΑ
πληρούνται από το 10,3% του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας, (η χαμηλότερη
επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας), ενώ σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό
ανέρχεται στο 16,9% (Eurostat, 2011) και στην Ε.Ε. 27 στο 18.5%.
Σε άμεση συνάρτηση με τις πολύ χαμηλές δαπάνες σε Ε&Α, η ΠΝΑ αποτελεί μία από τις
Περιφέρειες με το μικρότερο αριθμό ερευνητών και απασχολουμένων σε θέσης έρευνας,
ενώ ως ποσοστό επί του συνολικού εργατικού δυναμικού και της συνολικής απασχόλησης
υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τον εθνικό και τον κοινοτικό μέσο όρο.
Ο αριθμός των πανεπιστημιακών τμημάτων και εργαστηριών είναι πολύ περιορισμένος,
καθώς στην Περιφέρεια λειτουργούν μόνο οι Πανεπιστημιακές Μονάδες Σύρου και Ρόδου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο έχει την έδρα του στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Στην παραγωγή γνώσης συμβάλλουν και τα ερευνητικά εργαστήρια της Πανεπιστημιακής
Μονάδα της Σύρου (Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων, Εργαστήριο
Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού).
Επίσης, υπάρχει ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου (ΥΣΡ), που αποτελεί ταυτόχρονα
ερευνητική μονάδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και δημόσιο ενυδρείο/μουσείο. Αν και το Νότιο Αιγαίο
φιλοξενεί μόνο τον Υδροβιολογικό Σταθμό, το ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες
στην Περιφέρεια κινητοποιώντας του απαραίτητους πόρους από άλλα Ινστιτούτα. Για το
λόγο αυτό παρουσιάζουμε πολύ σύντομα τα Ινστιτούτα και την ερευνητική εξειδίκευση του
Κέντρου.
Ακόμη, στην Περιφέρεια λειτουργεί ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ρόδου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Στο Νομό Δωδεκανήσων λειτουργεί η Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου
(Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.). Επίσης, στη Σύρο λειτουργεί μια εκ των 10 ακαδημιών εμπορικού ναυτικού της
Ελλάδας, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου (Α.Ε.Ν. Σύρου).
Σύμφωνα με την σχετική έρευνα του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα», με τίτλο
«Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» (Μάρτιος 2010), το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται
στην 2η θέση σχετικά με το ποσοστό (45,4%) χρήσης Η/Υ και επίσης στην 2η θέση σχετικά
με το ποσοστό (47,2%) χρήσης του Διαδικτύου. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η %
μεταβολή χρήσης του Διαδικτύου την περίοδο 2005 - 2008 είναι 129% για το Νότιο Αιγαίο.
Σε επίπεδο νοικοκυριών, το ποσοστό κατ' οίκον σύνδεσης στο διαδίκτυο για την ΠΝΑ είναι
44,1% (2η θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας).

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

482

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Επίσης, στην Περιφέρεια καταγράφεται η υψηλότερη τιμή με 43,5% (1η θέση ανάμεσα σε
όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας) όσον αφορά σε επενδύσεις που έχουν γίνει σε ΤΠΕ από
επιχειρήσεις κατά το 2011 σύμφωνα με έρευνα του «Παρατηρητηρίου για την Διοικητική
Μεταρρύθμιση». Ως προς τις συνολικές δαπάνες των επιχειρήσεων που αφορούσε ο
προϋπολογισμός για ΤΠΕ κατά το 2011 το Νότιο Αιγαίο κατέχει την 3η θέση με ποσοστό
17,7%.
Οι επιδόσεις που περιεγράφησαν στις προηγούμενες ενότητες κατατάσσουν την ΠΝΑ στην
τελευταία ομάδα των Modest innovators σύμφωνα με το Regional Innovation Scoreboard.
Στην ομάδα αυτή ανήκουν όλες οι Ελληνικές περιφέρειες εκτός της Αττικής.

6.1.16 Πολιτιστικά στοιχεία
Και τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό πολύ αξιόλογων
πολιτιστικών πόρων όλων των ειδών και εποχών που μπορεί να κατηγοριοποιηθούν κυρίως,
αλλά όχι αποκλειστικά, με χρονολογικά κριτήρια:
•

•

•

•

Χώροι και μνημεία της αρχαιότητας. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (πόλεις, ιερά, ταφικά μνημεία) από τους
προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Ιδιαίτερη
αναφορά πρέπει να γίνει για τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, που συγκαταλέγεται
στον Κατάλογο Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Άλλοι πολύ
γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι είναι η προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου στη
Σαντορίνη, η Ακρόπολη της Λίνδου στη Ρόδο και η αρχαία πόλη και το Ασκληπιείο
στην Κω. Εκτός από αυτούς δεκάδες είναι οι αρχαιολογικοί χώροι σε μεγάλα (Άνδρος,
Πάρος), μεσαίου μεγέθους (Κάλυμνος, Αμοργός, Κέα , Ίος) αλλά ακόμη και σε πολύ
μικρά ακατοίκητα νησιά, όπως το Δεσποτικό κοντά στην Αντίπαρο.
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και
μνημεία της Παλαιοχριστιανικής εποχής (κυρίως στην Κάλυμνο και την Αστυπάλαια).
Από τα πολυάριθμα βυζαντινά μνημεία ξεχωρίζουν η περίφημη Μονή του Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, η οποία έχει ανακηρυχτεί μνημείο της
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο και
η Μονή της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.
Μεσαιωνικά μνημεία ξένης κυριαρχίας (Ιπποτοκρατίας στα Δωδεκάνησα,
Ενετοκρατίας στις Κυκλάδες). Η περίοδος της Ιπποτοκρατίας (1306-1522) υπήρξε
ιδιαίτερα σημαντική για τα Δωδεκάνησα. Στην περίοδο αυτή ανήκουν η μεσαιωνική
πόλη της Ρόδου, μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα Ιπποτικά κάστρα που
βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα νησιά (π.χ. Αστυπάλαια, Κως, Χάλκη, Καστελόριζο κ.ά.).
Στις Κυκλάδες από την εποχή που τα νησιά υπάγονταν στην κυριαρχία των Ενετών
(κυρίως 12ο – 16ο αι.) διατηρούνται κυρίως κάστρα και άλλα μνημεία σε όλα σχεδόν
τα νησιά (Αντίπαρος, Κέα, Νάξος, Φολέγανδρος κ.ά.).
Παραδοσιακοί οικισμοί – νεοκλασικά κτήρια - κτήρια της Ιταλοκρατίας. Η κατηγορία
αυτή συμπεριλαμβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) παραδοσιακούς οικισμούς που
απαντώνται σε όλα σχεδόν τα νησιά, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όμως σε κάθε μία
από τις μεγάλες χωρικές ενότητες (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες), β) κτήρια (δημόσια και
ιδιωτικά) του νεοκλασικού ρυθμού, σε πολλά από τα νησιά και κυρίως στη Σύρο και
τη Σύμη, και γ) κτήρια (κατά κύριο λόγο δημόσιου χαρακτήρα) χτισμένα με το
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•

•

•

•

•

χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στυλ της περιόδου της Ιταλοκρατίας (πόλη Ρόδου,
Λακκί Λέρου).
Κτήρια, τόποι και μουσεία βιομηχανικής κληρονομιάς. Υλικά κατάλοιπα της
βιομηχανικής ή και προβιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης (ανενεργά
βιομηχανικά συγκροτήματα, ορυχεία, ναυπηγεία κ.ά.). Στα Δωδεκάνησα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εργοστάσια στο νησί της Ρόδου. Στις Κυκλάδες
ξεχωρίζει η βιομηχανική κληρονομιά στην Ερμούπολη, η οποία διαθέτει και σχετικό
Μουσείο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται το Μεταλλευτικό Μουσείο στη Μήλο, τα
σμυριδωρυχεία στη Νάξο, οι εγκαταστάσεις για την εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων
στη Σέριφο και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας στην Τήνο.
Θρησκευτικά προσκυνήματα. Συμπεριλαμβάνονται δεκάδες εκκλησίες και μονές, μία
συνήθως σε κάθε νησί. Ορισμένα από τα προσκυνήματα αυτά έχουν αποκτήσει
υπερτοπικό χαρακτήρα (π.χ. Μονή Ταξιάρχη Πανορμίτη στη Σύμη, Μονή
Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό ) ή και πανελλήνιο (Μονή Αγ. Ιωάννου Πάτμου, Παναγία
Τήνου, Εκατονταπυλιανή Πάρου).
Μουσεία – Συλλογές. Περιλαμβάνονται δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά Μουσεία και
Συλλογές (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, τέχνης, εκκλησιαστικά, βιομηχανικά
κ.ά.). Από τα Μουσεία τα περισσότερα είναι Αρχαιολογικά (σχεδόν ένα σε κάθε νησί)
από τα οποία τα μεγαλύτερα και αξιολογότερα είναι εκείνα της Ρόδου, της Δήλου,
της Προϊστορικής Θήρας κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα Ειδικά
Θεματικά Μουσεία όπως το Πολεμικό Μουσείο στη Λέρο, το Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης στην Άνδρο και τα μουσεία για την βιομηχανική κληρονομιά που
αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Ηφαίστεια. Ειδική για τη Νίσυρο και τη Σαντορίνη κατηγορία, καθώς τα ηφαίστειά
τους αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση και την ιστορική
εξέλιξη των δύο νησιών.
Εκδηλώσεις – Φεστιβάλ. Ανάμεσα στα δεκάδες θερινά τοπικά φεστιβάλ των νησιών
εντοπίζονται ορισμένα τα οποία τόσο από την άποψη της διοργάνωσης, όσο και από
την άποψη του περιεχομένου και των τομέων καλλιτεχνικής δημιουργίας που
αναπτύσσουν καθώς και της προβολής τους στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μπορεί
να χαρακτηριστούν ως υπερτοπικής εμβέλειας και καινοτόμου χαρακτήρα. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα Φεστιβάλ της Καλύμνου (Αναρρίχησης, Καταδυτικό), το Μεσαιωνικό
Φεστιβάλ της Ρόδου και το πολύ σημαντικό φεστιβάλ στη Σύρο (Ερμουπόλεια).

Η δυνατότητα πρόσβασης και επισκεψιμότητας και η πληροφόρηση για τους
αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους στην
προσπάθεια αξιοποίησής τους, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού51. Στην
πραγματικότητα, όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από λίγους
οργανωμένους και επισκέψιμους, οι περισσότεροι παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης,
χωρίς την απαραίτητη περίφραξη και σηματοδότηση, ενώ η πρόσβαση σ’ αυτούς γίνεται με
δυσκολία. Η κατάσταση δεν είναι δυστυχώς καλλίτερη για ορισμένα μεσαιωνικά κάστρα
που απειλούνται με κατάρρευση, όπως και αρκετά μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς.

51

Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικού Τουρισμού για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ντόρα Κόνσολα,
Ομ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, 2008
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Εξάλλου, και τα περισσότερα μουσεία στην Περιφέρεια παρουσιάζουν πολλές ελλείψεις και
έτσι μερικώς μόνον επιτελούν το ρόλο τους. Τα βασικά τους προβλήματα μπορούν να
συνοψισθούν σε ανεπάρκεια εκθεσιακών χώρων, σε ελλείψεις στις υπηρεσίες
εξυπηρέτησης επισκεπτών (πωλητήρια, τουαλέτες, αναψυκτήρια κ.λπ.), σε έλλειψη
επαρκούς και κατανοητού υπομνηματισμού των εκθεμάτων καθώς και πληροφοριακού
υλικού. Επιπλέον ο μεγαλύτερος αριθμός των μουσείων στερείται ιστότοπων στο διαδίκτυο
και εμφανίζει εξαιρετικά περιορισμένη εισαγωγή νέων ερμηνευτικών τεχνολογιών. Άμεση
συνέπεια των ελλείψεων αυτών είναι η χαμηλή επισκεψιμότητα.
Στις παραπάνω παρατηρήσεις πρέπει να προστεθούν τα μειωμένα ωράρια λειτουργίας και
η σχεδόν ανύπαρκτη πληροφόρηση για το θέμα αυτό.
Οι γενικές αυτές διαπιστώσεις αναδεικνύουν την έκταση και το βάθος του προβλήματος όχι
μόνον της προστασίας και συντήρησης των πολιτιστικών αυτών πόρων, αλλά και της
προβολής και ερμηνείας τους. Σ’ αυτό το τελευταίο επικεντρώνει και το Στρατηγικό Σχέδιο
με προτάσεις δέσμης μέτρων που μπορεί να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες αυτές σε
τοπικό και τομεακό επίπεδο με τη χρήση των κατάλληλων μέσων.
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6.2 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεαστούν
σημαντικά
Όπως αναφέρεται αναλυτικά και στο Κεφ. 7, οι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται
να επηρεαστούν σημαντικά από την εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου είναι οι εξής:
•
•
•

Οι χρήσεις γης
Η βιοποικιλότητα και εν γένει το φυσικό περιβάλλον
Ο τομέας των μεταφορών

Οι παραπάνω παράμετροι σε στρατηγικό επίπεδο θα επηρεαστούν θετικά από την
εφαρμογή των προνοιών του Σχεδίου.
Οι πρόνοιες του Σχεδίου ενδέχεται να επιφέρουν παράλληλα και κάποιες έμμεσες πιέσεις
και αρνητικές επιπτώσεις μη στρατηγικού χαρακτήρα στις χρήσεις γης, στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας (θόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση) ενδεχομένως στο
τοπίο και το έδαφος καθώς και στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Οι πιέσεις θα ασκηθούν
κυρίως, λόγω των έργων υποδομής τα οποία θα υλοποιηθούν στην ΠΝΑ, και τα οποία
δεσμεύουν ένα σημαντικό μέρος του ΠΕΠ. Οι παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις εκτιμάται
ότι θα είναι μικρής έκτασης και έντασης, συνδεόμενες κυρίως με τη φάση κατασκευής των
έργων, και ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα.
Τα λιμενικά έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ, καθώς και οι οδικές
προσβάσεις προς αυτά (τα οποία αποτελούν κατά κανόνα οδικά έργα μικρής κλίμακας)
συμβάλλουν στην άρση της αίσθησης απομόνωσης για πολλά από τα νησιά της
περιφέρειας και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου για εδαφική συνοχή.
Στην άρση της αίσθησης απομόνωσης αλλά και στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της περιφέρειας θα συμβάλουν σημαντικά και οι χρηματοδοτήσεις στον
τομέα της υγείας, γεγονός πολύ σημαντικό για τη συγκράτηση του πληθυσμού ιδιαίτερα
στα μικρά και απομονωμένα νησιά.
Τέλος, στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου θα συμβάλουν τόσο τα μέτρα στήριξης
της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την
προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους όσο και οι
χρηματοδοτήσεις προς έργα επεξεργασίας λυμάτων για την αύξηση του εξυπηρετούμενου
πληθυσμού από αντίστοιχες μονάδες.
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6.3 Πιθανή εξέλιξη περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίπτωση
της μη εφαρμογής του Σχεδίου
Σε περίπτωση επιλογής μη εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου, η υφιστάμενη σήμερα
κατάσταση θα δυσμενοποιηθεί σημαντικά, δεδομένου ότι μια σειρά από έργα θα
παραμείνουν ημιτελή, ενώ επίσης σημαντικές παρεμβάσεις που προκύπτουν από την
υποχρεωτική υιοθέτηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δεν θα καταστεί
δυνατόν να εφαρμοσθούν.
Συγκεκριμένα:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Συνέχιση μια ασυντόνιστης ανάπτυξης ,μέσα από διάφορα τοπικά, περιφερειακά και
εθνικά σχέδια και πολιτικές που δεν εξασφαλίζουν ότι οι προγραμματισμένες
επενδύσεις θα συμβάλλουν στην προώθηση μιας ισορροπημένης ανάπτυξης της
ΠΝΑ.
Διατήρησης μιας μονοεπίπεδης και αποσπασματικής προσέγγισης στην αστική
ανάπτυξη και το δομημένο περιβάλλον, όπου οι πόλεις γίνονται αθροίσματα παλιών
και νέων κτιρίων που περιβάλλονται από οδικούς άξονες, περικλείουν ζώνες
αποκλεισμού για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και γενικά περιέχουν όλα τα
προβλήματα που επισημάνθηκαν για την αστική ανάπτυξη στο Χάρτη της Λειψίας.
Μη αναβάθμιση της ευρωπαϊκής και διεθνούς ακτινοβολίας της περιφέρειας. Η κρίση
χρέους και η δημοσιονομική προσαρμογή που ακολούθησε μετά το 2009, επηρέασε
αρνητικά την περιφερειακή οικονομία, τα εισοδήματα και την απασχόληση.
Ειδικότερα, η σχετική θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΕΕ, υποχώρησε
κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες [από το 109% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε PPS) της ΕΕ
των 27 το 2009 στο 89% το 2011] ενώ συνολικά το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 10,4% σε
τρέχουσες τιμές.
Λόγω της οικονομικής κρίσης (ή με πρόσχημα την οικονομική κρίση) θα συνεχίζει η
συγκυριακή και χωρίς προγραμματισμό ανάπτυξη της οικονομίας και της παραγωγής
σε ένα πλαίσιο μη ανταγωνιστικό και ποιοτικό, σε ένα μη σχεδιασμένο χωρικό
περιβάλλον, που δεν αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα (φυσικά,
πολιτιστικά, παραγωγικά), στις διάφορες χωρικές του ενότητες (από τις μεγαλύτερες
ως τις τοπικές), με βάση τις αρχές και κατευθύνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής.
Μη ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, μη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται με εστίες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το
ΕΛΚΕΘΕ κλπ, με αποτέλεσμα την καθήλωση της Περιφέρειας και στον τομέα αυτό,
στον οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.
Δε θα δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στις τουριστικές επιχειρήσεις για αναβάθμιση
του τουριστικού προϊόντος και προσαρμογή τους στα νέα τεχνολογικά και οικονομικά
παγκόσμια δεδομένα, με αποτέλεσμα την υστέρησή τους έναντι των ανταγωνιστών
και την συν τω χρόνω απαξίωση και μαρασμό τους.
Διατήρηση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών με αρνητικές
επιπτώσεις τόσο στη γεωργική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον όσο και στο
αστικό και δομημένο περιβάλλον αλλά και τις αστικές και κοινωνικές υποδομές.
Διατήρηση της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών υποδομών και των υποδομών υγείας
και πρόνοιας που καταγράφεται ακόμα και σε αστικά κέντρα της περιφέρειας.
Δεν επιτυγχάνεται η ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και η εδαφική συνοχή, η οποία
επιδιώκεται σε κάποιο βαθμό μέσω των έργων μεταφορών που προγραμματίζονται
(λιμενικά και οδικά), με αποτέλεσμα να παραμείνει η αίσθηση απομόνωσης για
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•

•

πολλά από τα νησιά της περιφέρειας με συνέπεια να κινδυνεύει να διαρραγεί η
κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της περιφέρειας.
Συνέχιση των μεγάλων καθυστερήσεων των αναπτυξιακών έργων που είναι
απαραίτητα για την εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων ανάπτυξης της ΠΝΑ,
την άρση της σχετικής απομόνωσής της και την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου
της στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο.
Με τη συντελούμενη κλιματική αλλαγή, οι φυσικοί πόροι αλλά και οι οικότοποι της
ΠΝΑ δύναται να απειληθούν σοβαρά από τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων
νερού, όπως επίσης και από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να
οδηγήσουν στα όριά του το φυσικό σύστημα.
Εν κατακλείδι:

Η μη εφαρμογή του προτεινόμενου Σχεδίου θα οδηγήσει σε συνθήκες μη αειφορικής
ανάπτυξης της ΠΝΑ , με συνακόλουθες επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον (περιοχές
υψηλής οικολογικής αξίας, προστατευόμενες περιοχές, τοπίο κλπ) όσο και στο
ανθρωπογενές και οικονομικό περιβάλλον (απαξίωση τουριστικού και αγροτικού προϊόντος,
έκθεση σε κινδύνους φυσικών καταστροφών, ελλείψεις σε υποδομές εκπαίδευσης και
υγείας κλπ).
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7.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΩΝ

7.1 Γενικά
Μέχρι το σημείο αυτό, η μελέτη έχει αναλύσει τις βασικές συνιστώσες που οριοθετούν το
υπόστρωμα, τη βάση του αντικειμένου της:
Την υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΝΑ και τη συσχέτιση αυτής με τους στόχους και τις
επιδιώξεις του υπό μελέτη προγράμματος.
Την περιγραφή του Προγράμματος με ανάλυση τόσο των στρατηγικών όσο και των
επιμέρους θεματικών στόχων του.
Την περιγραφή της σημερινής κατάστασης του περιβάλλοντος, κατά την οποία
διαγνώστηκαν τα επίπεδα των περιβαλλοντικών παραμέτρων και εντοπίσθηκαν τα
ευαίσθητα και μη σημεία, ενώ εξετάστηκε ο πιθανός επηρεασμός κάθε μιας
περιβαλλοντικής παραμέτρου από τη μη εφαρμογή του προτεινόμενου
Προγράμματος.
Στις ενότητες που ακολουθούν, οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν μέχρι το σημείο αυτό,
συντίθενται μέσω μιας λεπτομερούς μεθοδολογικής προσέγγισης, ώστε να εκτιμηθούν οι
ενδεχόμενες επιπτώσεις του προτεινόμενου Προγράμματος στο περιβάλλον.
Στην αμέσως επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκτίμησης των επιπτώσεων,
ενώ στις ενότητες που την ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης
και η τεκμηρίωσή τους.
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7.2 Μεθοδολογία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των
επιπτώσεων
7.2.1 Γενικά
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) των επιπτώσεων αποτελεί ένα σχετικά νέο
αντικείμενο μελέτης. Το γεγονός αυτό, αλλά κυρίως το μεγάλο εύρος διαφοροποίησης,
τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το επίπεδο σχεδιασμού, που παρουσιάζεται
στα σχέδια και προγράμματα που υπόκεινται σε ΣΠΕ, έχουν καταστήσει ανέφικτη την
παγίωση βέλτιστων μεθόδων για τη διερεύνηση του αντικειμένου. Αντίθετα, η πρακτική
που ακολουθείται στις περισσότερες ΣΠΜ που έχουν εκπονηθεί σε Κράτη – Μέλη, είναι η
αναζήτηση των κάθε φορά καταλληλότερων μεθόδων εκτίμησης, ανάλογα με
• το περιεχόμενο και τον τομεακό προσανατολισμό του προγράμματος ή σχεδίου,
• το επίπεδο ποσοτικοποίησης που έχει ενσωματωθεί στην γνώση για την υφιστάμενη
κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως
• το επίπεδο ωριμότητας στο οποίο έχει φθάσει η εκπόνηση του προγράμματος ή σχεδίου
πριν την έναρξη διενέργειας της ΣΠΕ.
Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (τόσο των συγγραμμάτων που προσφέρουν
κατευθύνσεις και οδηγίες για την εκπόνηση ΣΠΜ, όσο και των σχετικών μελετών που έχουν
προετοιμαστεί για σχέδια ή προγράμματα σε κράτη – μέλη), δείχνει ότι:
• Στις μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια της ΣΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο
ποσοτικές όσο και ποιοτικές μέθοδοι εκτίμησης, ενώ συχνότερος είναι ο συνδυασμός
τους.
• Δεν εμφανίζεται προτίμηση σε συγκεκριμένες μεθόδους. Αντίθετα, τα συγγράμματα
κατευθύνσεων και οδηγιών περιγράφουν σημαντικό εύρος μεθόδων, ενώ οι μελέτες
επιλέγουν ή συνθέτουν την κάθε φορά κατάλληλη προσέγγιση.
• Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων είναι η ωριμότητα του
σχεδίου, κυρίως στο επίπεδο των χαρακτηριστικών των έργων και δράσεων που
συναποτελούν το σχέδιο. Παράλληλα, προαπαιτούνται ποσοτικές καταγραφές των
κυριότερων στοιχείων της τρέχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης. Όταν μια εκ των δύο
αυτών προϋποθέσεων δεν ικανοποιείται, επιλέγονται ποιοτικής φύσης μέθοδοι.
Μια οριοθέτηση της έννοιας των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων ίσως είναι χρήσιμη για
τη διασαφήνιση των συγκεκριμένων όρων:
• Στις ποσοτικές μεθόδους, τα ζητήματα εκτίμησης των επιπτώσεων τίθενται συνήθως με
τη μορφή «Πόσο θα αλλάξει η περιβαλλοντική παράμετρος x από την υλοποίηση του
μέρους του σχεδίου y;». Μέσω σύνθετων υπολογιστικών εργαλείων, στα οποία έχει
ενσωματωθεί σημαντικός αριθμός παραδοχών, αναζητούνται απαντήσεις στα
ερωτήματα της μορφής αυτής, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι για την περιβαλλοντική
παράμετρο x (π.χ. συγκεντρώσεις ανεπιθύμητων ουσιών στα νερά, αριθμοί και
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πληθυσμοί ειδών που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα, συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών
ρύπων), υπάρχουν διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα. Παράλληλα, μια ακόμη βασικότερη
προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει για να είναι δυνατή η εξαγωγή ποσοτικής
απάντησης είναι η συγκεκριμενοποίηση του μέρους του προγράμματος y, δηλαδή τα
χαρακτηριστικά των έργων και δράσεων και η κατανομή των πόρων.
Όπως γίνεται εμφανές, οι ποσοτικές μέθοδοι προσομοιάζουν ιδιαίτερα στην προσέγγιση
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η
αιτία των αλλαγών δεν εντοπίζεται σε ένα μεμονωμένο έργο αλλά σε οργανωμένα
σύνολα έργων και δράσεων.
• Στις ποιοτικές μεθόδους δε χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία, αλλά
υποκειμενικές εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες μεταβολές. Η εγκυρότητα των εκτιμήσεων
διασφαλίζεται με τη διεξοδική τους τεκμηρίωση, αλλά και το βάθος ανάλυσης στο οποίο
προχωρούν. Ειδικότερα, ως προς το τελευταίο ζήτημα, η αντιδιαστολή γενικεύσεων του
τύπου «δεν μεταβάλλεται η βιοποικιλότητα» και εξειδικεύσεων που εξετάζουν μία προς
μια την κατάσταση των παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την βιοποικιλότητα και
εκτιμούν τη φύση και την έκταση των μεταβολών που ενδέχεται να επέλθουν στους
παράγοντες αυτούς από την υλοποίηση κάθε μέρους του σχεδίου, καθιστά προφανές ότι
το βάθος ανάλυσης είναι απαραίτητο στοιχείο διασφάλισης της εγκυρότητας.
Οι ποιοτικές μέθοδοι επιλέγονται όταν η τρέχουσα περιβαλλοντική κατάσταση είναι
γνωστή με περιγραφικούς όρους αλλά χωρίς ποσοτικές καταγραφές. Επίσης
αξιοποιούνται όταν το επίπεδο ωριμότητας της εκπόνησης του σχεδίου δεν έχει φθάσει
στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών μεγεθών σε επίπεδο έργων και δράσεων. Στο
στάδιο αυτό, στο οποίο είναι γνωστά μόνο τα είδη των έργων και δράσεων που είναι
αναγκαία για την επίτευξη των προγραμματικών στόχων και η κατ’ αρχήν κατανομή των
πόρων, είναι αδύνατη μεν η ποσοτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών αλλά
είναι εφικτός ο προσδιορισμός μιας σειράς ιδιοτήτων των μεταβολών αυτών όπως η
κατεύθυνση (θετική ή αρνητική), ή έκταση και η ένταση (συνήθως με αξιολογικούς
όρους τάξης μεγέθους), η δυνατότητα πρόληψης ή αναστροφής κ.ά.
Με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
• ενώ για αρκετές παραμέτρους της σημερινής περιβαλλοντικής κατάστασης έχει
επιτευχθεί λεπτομερής βαθμός ποσοτικοποίησης, για άλλες, εξίσου σημαντικές,
περιβαλλοντικές παραμέτρους το επίπεδό τους είναι γνωστό κυρίως με περιγραφικούς
όρους,
• το τρέχον στάδιο εκπόνησης του προγράμματος κινείται στο επίπεδο διατύπωσης των
ειδικότερων στόχων, της επιλογής του είδους και πλήθους των παρεμβάσεων που
χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τις
παρεμβάσεις αυτές, χωρίς εξειδίκευση των χαρακτηριστικών μεγεθών των
παρεμβάσεων,
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στην παρούσα μελέτη ακολουθείται μια ποιοτικής φύσης αλλά λεπτομερούς ανάλυσης
μέθοδος ως προσφορότερη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του
προτεινόμενου Προγράμματος.

7.2.2 Μεθοδολογία του προσδιορισμού των περιβαλλοντικών μεταβολών και του
χαρακτήρα αυτών
Για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, δηλαδή τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών
συνιστωσών που ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω της υλοποίησης του προτεινόμενου
Προγράμματος επιλέγεται σε πρώτη φάση η μέθοδος των κρίσιμων ερωτήσεων, η οποία
συστήνεται σε σημαντικά συγγράμματα του σχετικού επιστημονικού πεδίου. Οι κρίσιμες
ερωτήσεις έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνονται προς τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους, αντί των εναλλακτικών κατευθύνσεων, είτε προς τους περιβαλλοντικούς
στόχους, είτε προς τα έργα και δράσεις του Προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα
πρώτο φιλτράρισμα των επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου άξονα του Προγράμματος σε
κάθε μία περιβαλλοντική παράμετρο. Το επόμενο ουσιαστικό ζήτημα που είναι καθοριστικό
για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας αφορά στο επίπεδο ομαδοποίησης των δράσεων που
θα πρέπει να εξετασθεί ώστε να εξασφαλισθεί ισορροπία μεταξύ σφαιρικότητας και
αναλυτικότητας στην εκτίμηση. Στην παρούσα μελέτη κρίνεται ότι η βέλτιστη ισορροπία
μεταξύ των δύο αυτών αντίρροπων θεωρήσεων επιτυγχάνεται με την επιλογή της εξέτασης
των επιπτώσεων κατά ομοειδείς ομάδες παρεμβάσεων (ή κατά θεματικούς στόχους στην
προκειμένη περίπτωση), που αναφέρονται σε ένα οργανωμένο σύνολο δράσεων,
σχεδιασμένων να αλληλοσυμπληρώνονται και να οδηγούν στην επίτευξη συγκεκριμένων
και συχνά μετρήσιμων στόχων.
Οι ερωτήσεις που έχουν επιλεγεί παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 7.2.2-1:

Κωδικοποίηση κρίσιμων ερωτήσεων για την αξιολόγηση των
επιπτώσεων ανά περιβαλλοντική παράμετρο

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Ερώτηση αξιολόγησης
Η υλοποίηση του προγράμματος:

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα

Ύδατα

Έδαφος – Τοπίο

− θα δημιουργήσει συνθήκες μεταβολής της βιοποικιλότητας;
− θα μεταβάλει τον αριθμό ή την εξάπλωση απειλούμενων ή
ενδημικών ειδών χλωρίδας ή πανίδας;
− θα μεταβάλει την κατανάλωση και τα αποθέματα νερού ή την
ποιότητα των επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων;
− θα μεταβάλει την υδρομορφολογία ποτάμιων σωμάτων;
− θα μεταβάλει το βαθμό επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων;
− θα μεταβάλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους;
− θα μεταβάλει την παραγωγή, σύσταση, διάθεση και ανακύκλωση
των στερεών απορριμμάτων;
− θα μεταβάλει το ανάγλυφο σημαντικών εκτάσεων;
− θα μεταβάλει την εικόνα περιοχών με φυσικό κάλλος ή/και με
αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;
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Χρήσεις γης –
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα –
Κλίμα

Πληθυσμός –
Υγεία – Περιουσία

Ενέργεια –
Μεταφορές

− θα επηρεάσει με ουσιαστικό τρόπο στοιχεία ή χώρους της
αρχαιολογικής ή αρχιτεκτονικής κληρονομιάς;
− θα προκαλέσει εκτεταμένες αλλαγές στις χρήσεις γης;
− θα μεταβάλει την ποιότητα του αέρα;
− θα μεταβάλει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;
− θα μεταβάλει τη γονιμότητα ή το μέσο αριθμό τέκνων ανά
γυναίκα;
− θα μεταβάλει τη θνησιμότητα ή το μέσο προσδόκιμο χρόνο ζωής;
− θα μεταβάλει την έκθεση τμημάτων του πληθυσμού σε
περιβαλλοντικό κίνδυνο;
− θα μεταβάλλει υλικά περιουσιακά στοιχεία μέσω εκτεταμένων
απαλλοτριώσεων ή κατανομής δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες;
− θα μεταβάλει την παραγωγή, κατανάλωση ή απόδοση της
καταναλισκόμενης ενέργειας;
− θα μεταβάλει τις μεταφορές,;

Στη συνέχεια ομαδοποιούνται οι μεταβολές σε κάθε περιβαλλοντική παράμετρο, οι οποίες
προέρχονται από διαφορετικές ομάδες παρεμβάσεων – δράσεων. Το βήμα αυτό είναι
ουσιώδες για το στρατηγικό επίπεδο της μελέτης, διότι διαμορφώνει μια συνολική εικόνα
της επίδρασης στη συγκεκριμένη περιβαλλοντική παράμετρο, η οποία θα ήταν ανέφικτο να
διαμορφωθεί αλλά και να αξιοποιηθεί σε επόμενα στάδια σχεδιασμού. Κατ’ ουσία
πρόκειται για τον έμπρακτο έλεγχο αθροιστικότητας ή συνέργειας των πολλαπλών
επιπέδων των προτεινόμενων παρεμβάσεων του Σχεδίου ως προς τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον.
Στο επόμενο βήμα, για τη μεταβολή κάθε περιβαλλοντικής συνιστώσας, προσδιορίζονται έξι
ιδιότητες, οι οποίες συναποτελούν την «ταυτότητα» της επίπτωσης. Οι ιδιότητες αυτές
είναι:
η κατεύθυνση της επίπτωσης, δηλαδή εάν πρόκειται για θετική ή αρνητική
μεταβολή, ιδίως για τις επιπτώσεις αυτές που συντίθενται από επιμέρους
περιβαλλοντικές μεταβολές, οφειλόμενες σε διαφορετικές ομάδες παρεμβάσεων,
η έκταση της επίπτωσης, δηλαδή η εκτιμώμενη γεωγραφική της εξάπλωση,
η ένταση της επίπτωσης με όρους τάξης μεγέθους, δηλαδή εάν πρόκειται για
μικρής, μέσης ή μεγάλης έντασης μεταβολή,
ο μηχανισμός εμφάνισης, δηλαδή εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή
επίπτωση,
ο χρονικός ορίζοντας της μεταβολής, δηλαδή εάν πρόκειται για βραχυ-, μεσο- ή
μακροπρόθεσμη αλλαγή,
η συσσώρευση ή/και η συνέργεια που η υπό χαρακτηρισμό μεταβολή μπορεί να
παρουσιάσει είτε με άλλες επιπτώσεις του Προγράμματος είτε με άλλα
περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.
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Η έκταση και η ένταση κάθε επίπτωσης, στο τρέχον στάδιο εξέτασης του Προγράμματος
είναι εφικτό να εκτιμηθεί ως τάξη μεγέθους. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται
αξιολογικές κλίμακες, οι οποίες όμως αποδίδουν μια σαφή εικόνα για τη σημασία της
επίπτωσης.
Στο τρίτο βήμα, εντοπίζονται οι δυνατότητες πρόληψης και εκ των υστέρων αναστροφής
των επιπτώσεων, ώστε να διαμορφωθεί η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να
στρέφονται τα μέτρα αντιμετώπισης. Στο βήμα αυτό, υιοθετείται η βασική αρχή του
ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου για την προτεραιότητα της πρόληψης και όχι της
εκ των υστέρων αντίδρασης.
Τέλος, στο τέταρτο βήμα, διερευνώνται λεπτομερέστερα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

7.3 Προσδιορισμός των επιπτώσεων
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό οι αναμενόμενες
επιπτώσεις ανά περιβαλλοντική παράμετρο από την εφαρμογή των δράσεων που
προβλέπονται ανά Θεματικό Στόχο του Προγράμματος (βλ. και Κεφ.4, όπου αυτές οι
δράσεις παρουσιάζονται αναλυτικά).
Για την απεικόνιση της έντασης των επιπτώσεων χρησιμοποιείται η εξής χρωματική
κλίμακα:
Ασθενείς επιπτώσεις
Μέτριες επιπτώσεις
Ισχυρές επιπτώσεις
Για την απεικόνιση της κατεύθυνσης των μεταβολών χρησιμοποιούνται οι εξής
συμβολισμοί:
Θετική κατεύθυνση:

+

Αρνητική κατεύθυνση:

-

Έλλειψη μεταβολής:

0
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Πίνακας 7.3.1α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 1 (Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας)
Θεματικός Στόχος 1 (Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Χρονικός ορίζοντας

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
+
0

Χ

Χ

Χ

Χ

+

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

0
0
0
0
+
0
0

Χ

Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
1.α. Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος
1.β: Προώθηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία και διασύνδεση και συνέργεια ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα κέντρα Ε&Κ και την τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Πίνακας 7.3.1β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 1 (Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας)
Θεματικός Στόχος 1 (Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις σε καμία περιβαλλοντική παράμετρο, καθώς οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του Θεματικού
Στόχου 1 αφορούν στην αναβάθμιση, συμπλήρωση ή / και επέκταση ή / και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στο Νότιο Αιγαίο, στην ανάπτυξη
ερευνητικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, στην προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, σε υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ, στην παραγωγική και εμπορική τους
δραστηριότητα, στη μεταφορά εμπειρίας επιτυχημένων παραδειγμάτων τουρισμού εμπειρίας από επιχειρήσεις της Περιφέρειας αλλά και από
άλλες Περιφέρειες ή το εξωτερικό, στην εφαρμογή των σχεδίων ανάπτυξης ή/και βελτίωσης των υπηρεσιών ενισχύοντας επενδύσεις σε υποδομές
και εξοπλισμό κλπ. Αντίθετα, δράσεις όπως η ανακαίνιση και αξιοποίηση από επιχειρήσεις, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και
κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, με έμφαση στην σύνδεση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας με την σύγχρονη οικονομική δραστηριότητα
είναι δυνατόν να επιφέρουν θετικές επιδράσεις στο αστικό τοπίο και την αρχιτεκτονική πολιτιστική κληρονομιά και κατ’ επέκταση και στην
περιουσία των δικαιούχων.
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Πίνακας 7.3.2α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 2 (Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους)
Θεματικός Στόχος 2 (Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση

Χρονικός ορίζοντας
Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Μεγάλη

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης
Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
0
+
0
0
+
+
0
0
0

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
2.β: Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ.
2.γ: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία.·
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Πίνακας 7.3.2β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 2 (Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους)
Θεματικός Στόχος 2 (Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και ποιότητάς τους)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Από την πλειονότητα των δράσεων του Θεματικού Στόχου 2 δεν αναμένονται επιπτώσεις σε καμία περιβαλλοντική παράμετρο, καθώς
προβλέπονται δράσεις όπως ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών για ταμπλέτες και κινητά για την προώθηση των καταλυμάτων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών, επέκταση της διασύνδεσης των τοπικών ή μεμονωμένων συστημάτων κρατήσεων με τις μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες
κρατήσεων, ανάπτυξη και βελτίωση εφαρμογών δημιουργίας τουριστικών πακέτων για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, ανάπτυξη και διάχυση
εφαρμογών διαχείρισης επισκεπτών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας του τουρισμού, δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, σε
συνδυασμό με την εισαγωγή καινοτομιών στη συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση των προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
χρηστών του διαδικτύου και στις διεθνείς πρακτικές, πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων, εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών
χώρων και μουσείων, εφαρμογές αστικών οδηγών για ευέλικτες περιηγήσεις κλπ. Κάποιες όμως από τις προβλεπόμενες δράσεις έχουν θετικές
επιδράσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον (ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας), και
σημαντικές θετικές επιδράσεις στην υγεία και εμμέσως και στον πληθυσμό (π.χ. ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της τηλεϊατρικής κλπ).
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Πίνακας 7.3.3α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 3 (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)
Θεματικός Στόχος 3 (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Χρονικός ορίζοντας

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
+
0

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

0
0
+
0
0
0
0

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
3.α: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων.
3.γ: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
3.δ: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας.
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Πίνακας 7.3.3β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 3 (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)
Θεματικός Στόχος 3 (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες δράσεις του Θεματικού Στόχου 3 δε σχετίζονται με την πρόκληση επιπτώσεων σε καμία περιβαλλοντική
παράμετρο, αφού περιλαμβάνουν ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με βάση τα προϊόντα και τα απορριπτόμενα από τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία
και τη μεταποίηση, υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργατικών μοντέλων δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας, όπως π.χ. η δημιουργία συστάδων
επιχειρήσεων και παραγωγών (clusters) ή άλλες μορφές συνεργασίας με σκοπό την ενδυνάμωση των διασυνδέσεων και της συνεργασίας πάνω
στην αλυσίδα αξίας, την ανάπτυξη τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών και την προώθηση των τουριστικών, αγροδιατροφικών και
άλλων προϊόντων της μεταποίησης που σχετίζονται με τον τουρισμό κλπ. Αντίθετα η χρηματοδότηση ώριμων επενδυτικών σχεδίων για το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και των υποδομών για
την αξιόπιστη διάθεσή τους τόσο εθνικά όσο και διεθνώς μπορεί να επιφέρει οικονομίες κλίμακας στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, μείωση των απορριπτόμενων από την αγροτική παραγωγή και άρα θετικές επιδράσεις στο έδαφος κλπ
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Πίνακας 7.3.4α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς)

Θεματικός Στόχος 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς)1
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Χρονικός ορίζοντας

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

+

Χ

Χ

Χ

Χ

+
+
0

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

0
+
+
+
+
+
+
+

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες: +
4.γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον
τομέα της στέγασης.
4.ε Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.
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Πίνακας 7.3.4β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς)
Θεματικός Στόχος 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι θετικές μεταβολές των δράσεων του ΘΣ4 στις εκπομπές αέριων ρύπων και στο κλίμα έχουν έμμεσες θετικές επιδράσεις και ευρύτερα στο
φυσικό περιβάλλον, τα ύδατα και το έδαφος (π.χ. αντιμετώπιση ερημοποίησης, ξηρασίας κλπ).
Οι δράσεις του ΘΣ4 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στις χρήσεις γης.
Οι δράσεις του ΘΣ4 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι δράσεις του ΘΣ4 σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου έχουν άμεσες, θετικές
και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχει έμμεσες, θετικές και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο κλίμα.
Ο πληθυσμός ευεργετείται άμεσα από τις δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από τις
οποίες μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμα θετική μεταβολή στο προσδόκιμο ζωής.
Η δημόσια υγεία έχει άμεση και θετική συσχέτιση με μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Οι δράσεις του ΘΣ4 σχετίζονται έμμεσα και θετικά με επιδράσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, μέσω της αποτροπής των κινδύνων φυσικών
καταστροφών που εντείνονται από τις κλιματικές αλλαγές.
Οι δράσεις του ΘΣ4 αποβλέπουν σε ενεργειακή οικονομία και σε σταδιακή απεξάρτηση από μορφές ενέργειας που δε διέπονται από τις αρχές της
βιωσιμότητας και της αειφορίας. Ως εκ τούτου οι προκαλούμενες μεταβολές στον τομέα της ενέργειας θεωρούνται προς τη θετική κατεύθυνση.
Δράσεις του ΘΣ4, όπως η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, η προώθηση της χρήσης οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας (πχ ηλεκτρικά
λεωφορεία), αποθάρρυνση της αλόγιστης χρήσης ΙΧ και μεταστροφή στη χρήση αστικών συγκοινωνιών, ποδηλάτων και πεζοπορίας, στοχεύουν
στη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορών, οπότε και έχουν θετικές επιδράσεις στον τομέα των μεταφορών.
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Πίνακας 7.3.5α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 5 (Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων)
Θεματικός Στόχος 5 (Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση

Χρονικός ορίζοντας
Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

Χ (+)

Χ

Χ (+)
Χ

Χ
Χ
Χ

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

+,-

Χ

Χ (-)

Χ (+)

Χ (-)

+,+,+

Χ
Χ

Χ (-)
Χ (-)

Χ
Χ (-)

Χ

Χ (+)
Χ (+)
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Μεγάλη

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

0
0
0
+
+
+
0
0

Χ
Χ
Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
5.β Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών.
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Πίνακας 7.3.5β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 5 (Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων)
Θεματικός Στόχος 5 (Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις του ΘΣ5 θα έχουν άμεσες και βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα, στο έδαφος και το τοπίο, καθώς και
στα νερά (λόγω π.χ. αντιπλημμυρικών έργων όπως η διευθέτηση ρεμάτων), οι οποίες όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στα
στάδια των ΜΠΕ των επιμέρους έργων, αλλά μακροπρόθεσμα οι επιδράσεις θα είναι θετικές σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς, με την
αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και του φαινομένου διάβρωσης των ακτών.
Οι δράσεις του ΘΣ5 θα έχουν έμμεσες, αλλά ισχυρές θετικές επιδράσεις στις χρήσεις γης με τη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών.
Οι δράσεις του ΘΣ5 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι δράσεις του ΘΣ5 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα.
Οι δράσεις του ΘΣ5 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Ο πληθυσμός ευεργετείται άμεσα και μακροπρόθεσμα από τις δράσεις για τη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών.
Η δημόσια υγεία έχει άμεση και θετική συσχέτιση με μέτρα που στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών.
Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία εξασφαλίζονται περαιτέρω με τη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών.
Οι δράσεις του ΘΣ5 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ενέργεια.
Οι δράσεις του ΘΣ5 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στις μεταφορές.
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Πίνακας 7.3.6α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 6 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων)
Θεματικός Στόχος 6 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Έκταση

Κατεύθυνση
– Ένταση

Μεγάλη

+

Χ

+,+
+

Χ (+)

+

Χ

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

+
0
0
+
0
+
+

Χρονικός ορίζοντας

Μικρή

Χ (-)
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Βραχυπρό
θεσμος

Χ (-)

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Συσσώρευση –
Συνέργεια

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Χ

Χ

Χ

Χ (+)
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Δευτερογενής

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
6.β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από
τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.
6.γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
6.δ Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.
6.ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων
των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.
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Πίνακας 7.3.6β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 6 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων)
Θεματικός Στόχος 6 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των πόρων)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα

Ύδατα

Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Η ΕΠ6.δ συνδέεται άμεσα με θετικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα. Ωστόσο έμμεσες θετικές επιδράσεις
παρουσιάζουν και οι ΕΠ6.γ και 6.ε με δράσεις όπως η ενίσχυση χώρων πρασίνου ή τα έργα υποδομής για την προστασία και ανάδειξη της
φυσικής κληρονομιάς. Δράσεις του ΕΠ6.β όπως π.χ. οι μονάδες αφαλάτωσης ενδέχεται να έχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στη θαλάσσια
βιοποικιλότητα, αλλά το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί πλήρως στα στάδια των ΜΠΕ των επιμέρους έργων.
Δράσεις που σχετίζονται με την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση του πόσιμου ύδατος και την επεξεργασία αστικών αποβλήτων οδηγούν σε
άμεσες και θετικές μεταβολές στην ποιότητα, αλλά και ποσότητα των υδάτινων πόρων γενικά με μέτρα μείωσης της σπατάλης. Επιμέρους
αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια ύδατα που μπορεί να προέλθουν από μονάδες αφαλάτωσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δεν
έχουν σε καμία περίπτωση στρατηγικό χαρακτήρα και αντιμετωπίζονται στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Οι αστικές αναπλάσεις, η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, η ανάδειξη και προστασία τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και
φυσικών μνημείων, η ανάδειξη - προστασία και αποκατάσταση ευαίσθητων περιοχών - τοπίων προξενούν θετικές και μακροπρόθεσμες
μεταβολές στο έδαφος και το τοπίο.
Οι προβλεπόμενες αστικές αναπλάσεις θα έχουν άμεσες και θετικές επιδράσεις στις αστικές χρήσεις γης, ενώ οι δράσεις για την προστασία της
βιοποικιλότητας και του τοπίου θα έχουν έμμεσες θετικές επιδράσεις στις δασικές εκτάσεις.
Δράσεις όπως η προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών κλπ σχετίζονται με
ισχυρές θετικές επιδράσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
Δράσεις όπως οι αστικές αναπλάσεις και τα δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα μπορούσαν ενδεχομένως να συσχετιστούν ασθενώς με
θετικές επιδράσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Οι δράσεις του ΘΣ6 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Οι δράσεις του ΘΣ6 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον πληθυσμό.
Δράσεις όπως η ορθολογική διαχείριση του πόσιμου νερού και η βελτίωση της ποιότητάς του μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εξασφάλιση
της δημόσιας υγείας.
Οι δράσεις του ΘΣ6 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.
Δράσεις όπως οι αστικές αναπλάσεις και τα δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα μπορούσαν ενδεχομένως να συσχετιστούν ασθενώς με
θετικές επιδράσεις στις μεταφορές και την κατανάλωση ενέργειας.
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Πίνακας 7.3.7α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 7 (Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές
δικτύων)
Θεματικός Στόχος 7 (Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Χρονικός ορίζοντας

Μικρή

Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

-

Χ

Χ

-,+

Χ
Χ
Χ

Χ

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

0
0
0
0
-,+
0
+

Χ

Χ
Χ

Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
7.α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
7.β Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

507

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Πίνακας 7.3.7β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 7 (Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές
δικτύων)
Θεματικός Στόχος 7 (Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση
Οι δράσεις του ΘΣ7 (λιμενικές υποδομές, υδατοδρόμια και τοπικό οδικό δίκτυο) θα έχουν άμεσες και μεσοπρόθεσμες (τουλάχιστον κατά την
κατασκευή και την πρώτη φάση λειτουργίας των έργων), και όσον αφορά το φυσικό ανάγλυφο μακροπρόθεσμες, αρνητικές επιπτώσεις στη
χλωρίδα και την πανίδα, στο έδαφος και το τοπίο, καθώς και στα νερά. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά με τα κατάλληλα μέτρα στα στάδια των ΜΠΕ των επιμέρους έργων. Οι αρνητικές επιπτώσεις εκτιμώνται ως ασθενούς έντασης
και μικρής έκτασης, λόγω της περιορισμένης κλίμακας των έργων, οπότε και θεωρούνται ως μη στρατηγικής σημασίας.
Οι δράσεις του ΘΣ7 θα έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της κατάληψης από τα έργα (κυρίως τα οδικά) των υφιστάμενων χρήσεων γης.
Εντούτοις, λόγω της μικρής έκτασης της κατάληψης, θεωρείται αντίστοιχα μικρή και η ένταση της επίπτωσης και ως εκ τούτου μη στρατηγικού
χαρακτήρα. Μακροπρόθεσμα τα έργα υποδομής δημιουργούν υπεραξίες στις χρήσεις γης των περιοχών εμβέλειάς τους προκαλώντας θετικές
επιδράσεις στην εν λόγω περιβαλλοντική παράμετρο.
Οι δράσεις του ΘΣ7 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον, με την προϋπόθεση της μη εμπλοκής των έργων με αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία της περιοχής.
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων του ΘΣ7 αναμένεται επιβάρυνση στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον. Τέτοιου είδους επιπτώσεις
δε θεωρούνται στρατηγικού επιπέδου και είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες στο επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους
έργων.
Οι δράσεις του ΘΣ7 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στο κλίμα.
Οι δράσεις του ΘΣ7 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στον πληθυσμό.
Οι δράσεις του ΘΣ7 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Οι δράσεις του ΘΣ7 ενδεχομένως οδηγήσουν (μέσω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) σε επιπτώσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία. Η επίπτωση
αυτή όμως είναι τοπικά περιορισμένη και μικρής έκτασης και ως εκ τούτου δεν εκτιμάται ως στρατηγικού χαρακτήρα. Μακροπρόθεσμα όμως τα
έργα υποδομής δημιουργούν υπεραξίες στα περιουσιακά στοιχεία των περιοχών εμβέλειάς τους προκαλώντας θετικές επιδράσεις στην εν λόγω
περιβαλλοντική παράμετρο.
Οι δράσεις του ΘΣ7 δε σχετίζονται με επιπτώσεις στην ενέργεια.
Οι δράσεις του ΘΣ7 παρουσιάζουν εξ’ ορισμού άμεση και ισχυρή θετική συσχέτιση με τον τομέα των μεταφορών και την άρση της αίσθησης της
απομόνωσης που υπάρχει σε πολλά από τα νησιά της περιφέρειας.
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Πίνακας 7.3.8α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 8 (Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού)
Θεματικός Στόχος 8 (Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

Χ

Χ

0
0
0
0
0
0
0
+
0
0
0
0

Χ

Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
8.i: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού με: πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά
άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη
της κινητικότητας των εργαζομένων.
8.iii: Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού με: την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
8.v: Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές
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Πίνακας 7.3.8β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 8 (Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού)
Θεματικός Στόχος 8 (Προαγωγή βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του Θεματικού Στόχου 8, όπως:
• δράσεις προώθησης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας ιδίως στους τομείς της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης
• δράσεις στήριξης νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων
• δράσεις για την προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις αναγκαίες αλλαγές ιδίως για την υποστήριξη της στρατηγικής
της Έξυπνης Εξειδίκευσης
είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα και δύναται να συσχετιστούν με έμμεσες, ασθενείς και θετικές επιπτώσεις στον τομέα του πληθυσμού και
ειδικότερα στους ανέργους, στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες.
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Πίνακας 7.3.9α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 9 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των
διακρίσεων)
Θεματικός Στόχος 9 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων)1

Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης

Μακροπρό
θεσμος

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
0
0
0
0
+
+
0
0
0

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
9.α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη
9.i: Ενεργός ένταξη με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας.
9.ii: Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ
9.iii: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
9.iv: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
9.v: Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης
προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
9.vi: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
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Πίνακας 7.3.9β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 9 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των
διακρίσεων)
Θεματικός Στόχος 9 (Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων)

Περιβαλλοντική
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Συνοπτική αιτιολόγηση

Οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του Θεματικού Στόχου 9 είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα (όπως π.χ. δομές κοινωνικής φροντίδας
παιδιών, παροχή υπηρεσιών φροντίδας ρομ, λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, λειτουργία δικτύου δομών για
την καταπολέμηση της φτώχειας, ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών υγείας κλπ).
Ειδικότερα στον τομέα της περίθαλψης και της πρόνοιας προβλέπεται επέκταση και αναβάθμιση δομών, υποδομών και υπηρεσιών υγείας, καθώς
και δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας. Με βάση τα παραπάνω δεν αναμένονται επιπτώσεις σε καμία περιβαλλοντική παράμετρο,
πλην των άμεσων θετικών επιδράσεων στον τομέα της Υγείας και των έμμεσων θετικών επιδράσεων στον πληθυσμό.
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Πίνακας 7.3.10α:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 10 (Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση)

Θεματικός Στόχος 10 (Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση)1
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κατεύθυνση
– Ένταση

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Έκταση
Μεγάλη

Μικρή

Χρονικός ορίζοντας
Βραχυπρό
θεσμος

Μεσοπρό
θεσμος

Μακροπρό
θεσμος

Μηχανισμός εμφάνισης
Πρωτογενής

Δευτερογενής

Συσσώρευση –
Συνέργεια

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

Επενδυτικές προτεραιότητες:
10.α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης
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Πίνακας 7.3.10β:

Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Θεματικού Στόχου 10 (Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση)

Θεματικός Στόχος 10 (Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου
μάθηση)
Περιβαλλοντική
Συνοπτική αιτιολόγηση
παράμετρος
Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό
Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε καμία περιβαλλοντική παράμετρο, καθώς οι δράσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του Θεματικού Στόχου 10
περιβάλλον
είναι καθαρά κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα (όπως π.χ. έργα υποδομών σε σχολικά συγκροτήματα, κατασκευή και αναβάθμιση
κτιριακών εγκαταστάσεων, απόκτηση εξοπλισμού σχολείων και εργαστηριακού εξοπλισμού ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων και επιπέδων
Ατμόσφαιρα
εκπαίδευσης
κλπ).
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Λαμβάνοντας υπόψη την αναλυτική αξιολόγηση των επιπτώσεων σε κάθε μία ξεχωριστά
περιβαλλοντική παράμετρο που έχει ο κάθε ένας θεματικός στόχος του υπό μελέτη
προγράμματος, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η σύνοψη των επιπτώσεων ανά
περιβαλλοντική παράμετρο για το σύνολο του υπό μελέτη Προγράμματος (δηλ. και για τους
10 θεματικούς στόχους που εξετάστηκαν αναλυτικά ανωτέρω).

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
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Πίνακας 7.3.11:Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΠΕΠ ΝΑ ανά περιβαλλοντική παράμετρο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη ΠΕΠ:

Κατεύθυνση
μεταβολής

Βιοποικιλότητα,
Χλωρίδα,
Πανίδα

− θα δημιουργήσει συνθήκες μεταβολής της
βιοποικιλότητας;
− θα μεταβάλει τον αριθμό ή την εξάπλωση
απειλούμενων ή ενδημικών ειδών χλωρίδας ή
πανίδας;

+,-

Ύδατα

− θα μεταβάλει την κατανάλωση και τα
αποθέματα νερού ή την ποιότητα των
επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων;
− θα μεταβάλει την υδρομορφολογία ποτάμιων
σωμάτων;
− θα μεταβάλει το βαθμό επεξεργασίας των
υγρών αποβλήτων;

+,-

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Αιτιολόγηση
Οι θετικές μεταβολές των δράσεων του ΘΣ6, αλλά και οι μεταβολές των δράσεων του ΘΣ4
στις εκπομπές αέριων ρύπων και στο κλίμα και του ΘΣ5 στην αποτροπή πλημμυρικών
φαινομένων και πυρκαγιών έχουν τόσο άμεσες (ΘΣ6) όσο και έμμεσες (ΘΣ4 και ΘΣ5)
θετικές επιδράσεις στη χλωρίδα, πανίδα και βιοποικιλότητα.
Οι δράσεις του ΘΣ5 και ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής) θα
έχουν άμεσες και βραχυ - μεσοπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την
πανίδα. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη
στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε
επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Οι δράσεις του ΘΣ4, που αφορούν την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, του ΘΣ5, που
αφορούν την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του κινδύνου φυσικών
καταστροφών, καθώς και του ΘΣ6, που αφορούν στην ορθή διαχείριση των υδάτινων
πόρων, τη μείωση των διαρροών από δίκτυα ύδρευσης και την επεξεργασία αστικών
αποβλήτων παρουσιάζουν άμεσες και έμμεσες θετικές επιδράσεις στην ποιότητα και
ποσότητα των νερών.
Οι δράσεις του ΘΣ5 και ΘΣ7 και εν μέρει του ΘΣ6 (που σχετίζονται με την κατασκευή
έργων υποδομής) θα έχουν άμεσες και βραχυ - μεσοπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην
ποιότητα των νερών και την υδρομορφολογία των ποτάμιων σωμάτων. Το σύνολο των
επιπτώσεων αυτών θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και
εκτιμάται ότι δύναται να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης

Κατεύθυνση
μεταβολής

Η υλοποίηση του υπό μελέτη ΠΕΠ:

− θα μεταβάλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
εδάφους;
− θα μεταβάλει την παραγωγή, σύσταση, διάθεση
και ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων;
− θα μεταβάλει το ανάγλυφο σημαντικών
εκτάσεων;
− θα μεταβάλει την εικόνα περιοχών με φυσικό
κάλλος ή/και με αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο;

+,-

Χρήσεις γης

− θα προκαλέσει
χρήσεις γης;

+,-

Πολιτιστικό
περιβάλλον

− θα επηρεάσει με ουσιαστικό τρόπο στοιχεία ή
χώρους της αρχαιολογικής ή αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς;

Έδαφος – Τοπίο

REMACO - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

εκτεταμένες

αλλαγές

στις

+

Αιτιολόγηση
Η δράση του ΘΣ1, που αφορά ανακαίνιση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, του ΘΣ3 που
αφορά στη μείωση των απορριπτόμενων από την αγροτική παραγωγή, αλλά και οι δράσεις
του ΘΣ4, που αφορούν στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, του ΘΣ5, που αφορούν
στην αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών, καθώς και του ΘΣ6, που
αφορούν τις αστικές αναπλάσεις, την ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς,
την ανάδειξη και προστασία τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους προξενούν θετικές και
μακροπρόθεσμες μεταβολές στο έδαφος και το τοπίο.
Οι δράσεις του ΘΣ5 και ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής) θα
έχουν άμεσες και βραχυ – μεσο – μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα
του εδάφους, το φυσικό ανάγλυφο και το τοπίο. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών
θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
Οι δράσεις του ΘΣ4, που αφορούν στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, του ΘΣ5 που
σχετίζονται με τη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών και του ΘΣ6 που
σχετίζονται με αστικές αναπλάσεις και προστασία της βιοποικιλότητας και εν γένει του
φυσικού περιβάλλοντος θα έχουν θετικές επιδράσεις στις χρήσεις γης .
Οι δράσεις του ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής) θα έχουν άμεσες
αρνητικές επιπτώσεις λόγω της κατάληψης από τα έργα των υφιστάμενων χρήσεων γης.
Εντούτοις, λόγω της μικρής έκτασης της κατάληψης, θεωρείται αντίστοιχα μικρή και η
ένταση της επίπτωσης και ως εκ τούτου μη στρατηγικού χαρακτήρα. Μακροπρόθεσμα τα
έργα υποδομής δημιουργούν υπεραξίες στις χρήσεις γης των περιοχών εμβέλειάς τους
προκαλώντας θετικές επιδράσεις στην εν λόγω περιβαλλοντική παράμετρο.
Δράσεις όπως η προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων, συνόλων και αρχαιολογικών
χώρων, η δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών κλπ του ΘΣ6, αλλά και η ανακαίνιση και
αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η ανάδειξη κτιρίων
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας των ΘΣ1 και ΘΣ2 σχετίζονται με ισχυρές θετικές
επιδράσεις στο πολιτιστικό περιβάλλον.
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Ατμόσφαιρα

Κλίμα

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης

Κατεύθυνση
μεταβολής

Η υλοποίηση του υπό μελέτη ΠΕΠ:

+,-

− θα μεταβάλει την ποιότητα του αέρα;

− θα μεταβάλει
θερμοκηπίου;

τις

εκπομπές

αερίων

του

+

Πληθυσμός

− θα μεταβάλει τη γονιμότητα ή το μέσο αριθμό
τέκνων ανά γυναίκα;
− θα μεταβάλει τη θνησιμότητα ή το μέσο
προσδόκιμο χρόνο ζωής;

+

Υγεία

− θα μεταβάλει την έκθεση τμημάτων του
πληθυσμού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο;

+

Περιουσία

− θα μεταβάλλει υλικά περιουσιακά στοιχεία
μέσω
εκτεταμένων
απαλλοτριώσεων
ή
κατανομής δημοσίων εκτάσεων σε ιδιώτες;

+,-
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Αιτιολόγηση
Οι δράσεις του ΘΣ4 που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και του
ΘΣ6 που σχετίζονται με αστικές αναπλάσεις και δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων,
θα έχουν θετικές και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας.
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων του ΘΣ5 και του ΘΣ7 αναμένεται επιβάρυνση στο
ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών θεωρούνται
ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιδιώκεται από το ΘΣ4 έχει
έμμεσες, θετικές και μακροπρόθεσμες επιδράσεις στο κλίμα.
Η δράση του ΘΣ2 που σχετίζεται με ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της τηλεϊατρικής,
του ΘΣ4 για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αερίων του θερμοκηπίου,
του ΘΣ5 για τη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών και των ΘΣ8 και ΘΣ9 για την
καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας και την επέκταση και αναβάθμιση
υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας μπορούν μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν
θετική μεταβολή στη θνησιμότητα ή/και στο προσδόκιμο ζωής.
Η δράση του ΘΣ2 που σχετίζεται με ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της τηλεϊατρικής,
του ΘΣ4 για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των αερίων του θερμοκηπίου,
του ΘΣ5 για τη μείωση των κινδύνων φυσικών καταστροφών και του ΘΣ9 για αναβάθμιση
υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας, μπορούν να συμβάλουν θετικά
στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Η δράση του ΘΣ1 που αφορά στην ανακαίνιση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, οι δράσεις του ΘΣ4
που αφορούν στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και του ΘΣ5 για τη μείωση των
κινδύνων φυσικών καταστροφών έχουν θετική επίδραση στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι δράσεις του ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής) ενδεχομένως
οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία. Η επίπτωση αυτή
όμως είναι τοπικά περιορισμένη και μικρής έκτασης και ως εκ τούτου δεν εκτιμάται ως
στρατηγικού χαρακτήρα. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα τα έργα υποδομής δημιουργούν
υπεραξίες στα περιουσιακά στοιχεία των περιοχών εμβέλειάς τους προκαλώντας θετικές
επιδράσεις στην εν λόγω περιβαλλοντική παράμετρο.
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Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου
Περιβαλλοντική
παράμετρος

Ενέργεια

Μεταφορές

Κρίσιμες ερωτήσεις αξιολόγησης
Η υλοποίηση του υπό μελέτη ΠΕΠ:

Κατεύθυνση
μεταβολής

− θα μεταβάλει την παραγωγή, κατανάλωση ή
απόδοση της καταναλισκόμενης ενέργειας;

+

− θα μεταβάλει τις μεταφορές;

+
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Αιτιολόγηση
Οι δράσεις του ΘΣ4 που αποβλέπουν σε ενεργειακή οικονομία και σε σταδιακή
απεξάρτηση από μορφές ενέργειας που δε διέπονται από τις αρχές της βιωσιμότητας και
της αειφορίας, αλλά και κάποιες δράσεις του ΘΣ6, όπως οι αστικές αναπλάσεις και τα
δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων θα προκαλέσουν άμεσες ή έμμεσες θετικές
μεταβολές στον τομέα της ενέργειας.
Οι δράσεις του ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή λιμενικών και οδικών έργων,
υδατοδρομίων κλπ) παρουσιάζουν εξ’ ορισμού άμεση και ισχυρή θετική συσχέτιση με τον
τομέα των μεταφορών. Επίσης κάποιες δράσεις του ΘΣ4, όπως η δημιουργία δικτύου
ποδηλατοδρόμων, ή η προώθηση της χρήσης οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας (πχ
ηλεκτρικά λεωφορεία) και του ΘΣ6, όπως οι αστικές αναπλάσεις και τα δίκτυα
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, αναμένεται να επιδράσουν θετικά στον τομέα των
μεταφορών.
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Με βάση την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το υπό μελέτη Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει θετικές συσχετίσεις με το σύνολο
των εξεταζόμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων, ενώ το σύνολο των αρνητικών
επιπτώσεων που εντοπίστηκαν είναι τοπικά ή/και χρονικά περιορισμένες και δε συνιστούν
επιπτώσεις στρατηγικού χαρακτήρα, δυνάμενες να αντιμετωπιστούν πλήρως και
αποτελεσματικά σε επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η περιβαλλοντική εικόνα του υπό μελέτη
Προγράμματος και ο βαθμός συσχέτισης των επιπτώσεων με κάθε περιβαλλοντική
παράμετρο
Πίνακας 7.3.12:

Σύνοψη της περιβαλλοντικής εικόνας του ΠΕΠ ΝΑ
Αξιολόγηση

Περιβαλλοντική Παράμετρος Αναφοράς

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Βιοποικιλότητα, Χλωρίδα, Πανίδα
Ύδατα
Έδαφος – Τοπίο
Χρήσεις γης
Πολιτιστικό περιβάλλον
Ατμόσφαιρα
Κλίμα
Πληθυσμός
Υγεία
Περιουσία
Ενέργεια
Μεταφορές

Μεταβολές
στρατηγικού
χαρακτήρα
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Μεταβολές μη
στρατηγικού
χαρακτήρα
-

-

Για την απεικόνιση του βαθμού συσχέτισης των επιπτώσεων με το υπό μελέτη Πρόγραμμα
χρησιμοποιείται χρωματική κλίμακα ανάλογη με αυτήν της έντασης των επιπτώσεων (βλ.
και πίνακες 7.3.1 – 7.3.10):
Ασθενής συσχέτιση
Μέτρια συσχέτιση
Ισχυρή συσχέτιση
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7.4 Μέτρα για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
Όπως προέκυψε από την ανάλυση στην προηγούμενη παράγραφο, οι προτεινόμενες από το
υπό μελέτη Πρόγραμμα δράσεις δεν αναμένεται να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις σε
στρατηγικό επίπεδο θεώρησης σε καμία από τις εξεταζόμενες περιβαλλοντικές
παραμέτρους. Αντίθετα αναμένονται σε στρατηγικό επίπεδο μόνο θετικές μεταβολές στο
σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, ενώ επίσης αναμένονται επιμέρους αρνητικές
επιπτώσεις σε κάποιες περιβαλλοντικές παραμέτρους, οι οποίες όμως είναι συνήθως
τοπικά και χρονικά περιορισμένες και δεν παρουσιάζουν στρατηγικό χαρακτήρα και
εκτιμάται ότι είναι πλήρως αντιμετωπίσιμες σε επόμενα στάδια της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης των έργων που σχετίζονται με τις προτεινόμενες δράσεις του Προγράμματος.
Παρόλα αυτά, ως προληπτικά μέτρα, και για τη διασφάλιση της συμβατότητας του
Προγράμματος με τις αρχές της βιωσιμότητας και αειφορίας, προτείνονται τα εξής:
•

Για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Στόχου 1, προτείνεται η επιλογή κατάλληλων
κριτηρίων υλοποίησης, που θα διασφαλίζουν την προώθηση περιβαλλοντικά
συμβατών επενδύσεων. Επίσης, προτείνεται η περαιτέρω προώθηση της διάστασης
της οικολογικής αποτελεσματικότητας στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις, κυρίως
διαμέσου
της
ενθάρρυνσης
για
υιοθέτηση
πρακτικών
«πράσινης
επιχειρηματικότητας», «πράσινου γραφείου», επαύξησης της ενεργειακής
αποτελεσματικότητας, ορθολογικότερης χρήσης πρώτων υλών και περιορισμού των
αποβλήτων.

•

Για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Στόχου 2, αλλά και αυτές του Στρατηγικού
Στόχου 5 που σχετίζονται με τη διαχείριση των λυμάτων και υδάτων και της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση των
δράσεων που οδηγούν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της ΠΝΑ,
ο αναπροσανατολισμός των πόρων που προορίζονται για την προστασία των
υδατικών πόρων σε περισσότερες δράσεις και παρεμβάσεις διαχειριστικού
χαρακτήρα και λιγότερα σε έργα τεχνικής υποδομής και η βελτίωση των πρωτογενών
παραγόντων του αστικού περιβάλλοντος, όπως η αναλογία του κατά κεφαλήν
πρασίνου και η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων της ταυτότητας των
περιοχών.

•

Για τις παρεμβάσεις του Στρατηγικού Στόχου 3, αλλά και αυτές του Στρατηγικού
Στόχου 5 που σχετίζονται με την ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, προτείνονται
κατάλληλα μέτρα ιεράρχησης και επιλογής της χωροθέτησής τους, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι τάσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ενώ παράλληλα
προτείνεται η διασφάλιση, μέσω κατάλληλων επιλογών κατά την υλοποίηση του ΕΠ,
της διατροπικότητας των μεταφορών και της στροφής του μέγιστου δυνατού
ποσοστού του μεταφορικού έργου προς οικολογικά αποτελεσματικότερα μέσα.

Στη συνέχεια, και δεδομένης της ελλειψης αρνητικών εππτώσεων στρατηγικού χαρακτήρα
του υπό μελέτη Προγράμματος, δίνονται γενικές κατευθύνσεις για τα μέτρα που θα πρέπει
να προταθούν σε επόμενα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων που
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σχετίζονται με το υπό μελέτη Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μη
στρατηγικού χαρακτήρα.

7.4.1 Βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα
Οι δράσεις του ΘΣ5 και ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής) θα έχουν
άμεσες και βραχυ - μεσοπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα. Το
σύνολο των επιπτώσεων αυτών θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής
σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο επόμενο
στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιμέρους έργων.
Τα μέτρα που θα προταθούν στις επιμέρους ΜΠΕ των σχετιζόμενων με το υπό μελέτη
Πρόγραμμα έργων θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση
της ορθής εργοταξιακής πρακτικής και την περιβαλλοντικά αποδεκτή λειτουργία των
εργοταξίων (όπως π.χ. μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδιαίτερα των επικίνδυνων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης ή τον περιορισμό
της σε περίπτωση ατυχηματικής ρύπανσης κλπ).
Επίσης θα πρέπει να προτείνονται μέτρα για τον περιορισμό των επεμβάσεων στις
απολύτως αναγκαίες, ενώ σε θέσεις όπου από το σχεδιασμό των έργων προβλέπονται
ισχυρές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές
λύσεις σχεδιασμού για τη μείωση των παρεμβάσεων. Θα πρέπει ακόμα να προτείνονται
συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επιπτώσεων όπως η διχοτόμηση των βιοτόπων,
οι πυρκαγιές και η θανάτωση της διερχόμενης πανίδας.
Τέλος, ως βασικό επανορθωτικό μέτρο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις ΜΠΕ, είναι η
αποκατάσταση των περιοχών στις οποίες γίνονται επεμβάσεις, ώστε να επιστρέψουν κατά
το δυνατόν στην προτέρα κατάσταση. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να αφορούν
επαναδιαμόρφωση του αναγλύφου ώστε να προσιδιάζει με το φυσικό, φυτεύσεις με τρόπο
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η φυσική χλωρίδα της περιοχής επέμβασης κλπ.

7.4.2 Ύδατα
Οι δράσεις του ΘΣ5 και ΘΣ7, όπως και παραπάνω, και εν μέρει του ΘΣ6 θα έχουν άμεσες
και βραχυ – μεσοπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών και την
υδρομορφολογία των ποτάμιων σωμάτων. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών θεωρούνται
ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
Τα μέτρα της ορθής εργοταξιακής πρακτικής, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη
παράγραφο, είναι πολύ σημαντικά για τη διασφάλιση της αποτροπής ρύπανσης των
υδάτινων αποδεκτών (επιφανειακών και υπόγειων). Επίσης θα πρέπει να δίνονται
συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο και το χρόνο της επέμβασης εντός των ρεμάτων,
ενώ είναι πολύ σημαντική η αποτροπή λήψης υλικών ή απόθεσης ακατάλληλων υλικών
εκσκαφής από και στις κοίτες των ρεμάτων της περιοχής των έργων, καθώς και η
διασφάλιση της παροχετευτικής τους ικανότητας.
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Στις περιπτώσεις των αντιπλημμυρικών έργων που σχετίζονται με τις προτεινόμενες
δράσεις από το υπό μελέτη Πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά και να
λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες της Οδηγίας 60/2007 «για την αξιολόγηση και τη
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας».
Οι επιλεγόμενες διατομές διευθέτησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της
βιωσιμότητας και της αειφορίας και να αποφεύγεται η κάλυψη με αδιαπέρατες επιφάνειες
της κοίτης και των πρανών των ρεμάτων, πολλώ δε μάλλον η κάλυψη και υπογειοποίηση
φυσικών μισγαγκειών. Θα πρέπει να προτιμώνται φυσικά υλικά, ει δυνατόν φερτά υλικά
από το διευθετούμενο ρέμα.
Μεγάλη σημασία έχουν επίσης τα μέτρα αποκατάστασης στις θέσεις όπου έχουν
συντελεστεί επεμβάσεις. Η μορφολογική αποκατάσταση και οι φυτεύσεις που θα
προτείνονται θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το φυσικό ανάγλυφο και την παραρεμάτια
βλάστηση που υπήρχε πριν τις επεμβάσεις.
Τέλος θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις χωροθέτησης μονάδων
αφαλάτωσης και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και στους όρους που θα τεθούν για τη
διάθεση του αλμόλοιπου και των επεξεργασμένων λυμάτων, ώστε αυτή να μην οδηγήσει σε
υποβάθμιση του υποθαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος ή των υδάτων κολύμβησης.

7.4.3 Έδαφος – Τοπίο
Οι δράσεις του υπό μελέτη ΠΕΠ που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής θα
έχουν άμεσες και βραχυ – μεσο – μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα
του εδάφους, το φυσικό ανάγλυφο και το τοπίο. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών
θεωρούνται ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό
περιβάλλον και τα ύδατα παραπάνω καλύπτουν εν πολλοίς και την προστασία του εδάφους
και του τοπίου. Τα μέτρα της περιβαλλοντικά ορθής λειτουργίας των εργοταξίων και της
ορθής διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων προστατεύουν σημαντικά τους
εδαφικούς πόρους από ενδεχόμενη ρύπανση.
Επίσης τα μέτρα που θα προτείνονται από τις ΜΠΕ των επιμέρους έργων θα πρέπει να
στοχεύουν στη διαμόρφωση των τεχνητών σχηματισμών του εδάφους (π.χ. τεχνητά πρανή)
με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια των γεωλογικών σχηματισμών και η
μορφολογική συνέχεια, κατά το δυνατόν, με τους φυσικούς εδαφικούς σχηματισμούς.
Επίσης θα πρέπει να προτείνεται περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των δανείων υλικών και
των προς απόθεση υλικών εκσκαφής.
Για την άρση των επιπτώσεων στο τοπίο θα πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι
ισχυρές παρεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο, ενώ όπου προβλέπονται τέτοιες θα πρέπει να
προτείνονται τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης που θα περιλαμβάνουν τις κατάλληλες
φυτεύσεις, όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες παραγράφους.
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7.4.4 Χρήσεις γης
Οι δράσεις του ΘΣ7 (που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής) θα έχουν άμεσες
αρνητικές επιπτώσεις στις υφιστάμενες σήμερα χρήσεις γης, λόγω της κατάληψης αυτών
από τα προβλεπόμενα έργα. Εντούτοις, λόγω της μικρής έκτασης της κατάληψης, θεωρείται
αντίστοιχα μικρή και η ένταση της επίπτωσης και ως εκ τούτου μη στρατηγικού χαρακτήρα.
Στις ΜΠΕ των επιμέρους έργων θα πρέπει να γίνει υπολογισμός των θιγόμενων
(καταλαμβανόμενων από τα έργα) χρήσεων σε αντιδιαστολή με τις συνολικές εκτάσεις των
συγκεκριμένων χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή και να προτείνονται, όπου αυτό είναι
δυνατό, μέτρα περιορισμού της κατάληψης (όπως π.χ. οριοθέτηση εξ’ αρχής της
καταλαμβανόμενης έκτασης, προώθηση λύσεων που εκμεταλλεύονται καλύτερα τις
υφιστάμενες υποδομές έναντι των λύσεων που προτείνουν αντίστοιχες νέες υποδομές,
προώθηση λύσεων με επιμέρους τεχνικά έργα που σχετίζονται με μικρότερη κατάληψη των
υφιστάμενων χρήσεων, όπως γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ).

7.4.5 Ατμόσφαιρα
Κατά τη φάση κατασκευής των έργων του ΘΣ5 και ΘΣ7 αναμένεται επιβάρυνση στο
ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον. Το σύνολο των επιπτώσεων αυτών θεωρούνται
ως μικρής έκτασης και μη στρατηγικής σημασίας και εκτιμάται ότι δύναται να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο επόμενο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
επιμέρους έργων.
Για την αντιμέτωπιση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον κατά
τη φάση κατασκευής των έργων που σχετίζονται με το υπό μελέτη ΠΕΠ, θα πρέπει στις
επιμέρους ΜΠΕ να προτείνονται μέτρα σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
που αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και θορύβου κατά τη φάση
κατασκευής έργων υποδομής.
Επίσης για τη μείωση των εκπομπών σκόνης από τα εργοτάξια θα πρέπει να εφαρμόζονται
μέτρα της ορθής εργοταξιακής πρακτικής (όπως η κάλυψη των φορτηγών μεταφοράς, η
διαβροχή των προσωρινά αποθηκευμένων ποσοστήτων χωματουργικών υλικών και εν γένει
των χώρων του εργοταξίου, η κάλυψη των διαδρόμων κίνησης εντός του εργοταξίου με
υλικό 3Α κλπ).

7.4.6 Περιουσία
Όπως έχει αναφερθεί και στην προηογύμενη παράγραφο οι δράσεις του υπό μελέτη ΠΕΠ
που σχετίζονται με την κατασκευή έργων υποδομής είναι πιθανό να οδηγήσουν σε
αρνητικές επιπτώσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία. Η επίπτωση αυτή όμως είναι τοπικά
περιορισμένη και μικρής έκτασης και ως εκ τούτου δεν εκτιμάται ως στρατηγικού
χαρακτήρα.
Για τον περιορισμό των επιπτώσεων σε αυτόν τον τομέα περιβάλλοντος θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στις επιμέρους ΜΠΕ των έργων μέτρα που έχουν να κάνουν με τον
περιορισμό των κοινωνικών αντιδράσεων και την κοινωνική αποδοχή των έργων. Τέτοια
μέτρα θα μπορούσαν να είναι η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και η επαρκής δημόσια
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διαβούλευση, η επιτάχυνση των διαδικασιών των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, αλλά
και πιθανά η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τους θιγόμενους.
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8.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τόσο η Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και η ΚΥΑ οικ.107017/28.8.2006 απαιτούν την
παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου ή
προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και
αντιμετώπισης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
Επιπτώσεις που έχουν υποστεί εκτίμηση και για τις οποίες έχουν ληφθεί κατάλληλα
μέτρα με την έγκριση του σχεδιασμού. Για τις επιπτώσεις αυτές η παρακολούθηση
οφείλει να καταγράφει τη διατήρησή τους ή μη εντός του πλαισίου που
προβλέπεται στη μελέτη εκτίμησης.
Επιπτώσεις που έχουν διαφύγει της εκτίμησης, οπότε γι' αυτές απαιτείται ο
έγκαιρος εντοπισμός τους και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση
τους.
Στο παρόν κεφάλαιο προτείνονται από την παρούσα μελέτη δείκτες και πλαίσιο
παρακολούθησης που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχουν
συγκεκριμένες δράσεις του υπό μελέτη Προγράμματος.
Καθώς στη Χώρα υλοποιούνται και άλλες δράσεις μέσω άλλων Προγραμμάτων, οι οποίες
αναμένεται να έχουν συνεργιστική δράση με το υπό μελέτη πρόγραμμα θα πρέπει να
επιλεγούν δείκτες οι οποίοι δε θα είναι γενικοί. Οι δέκα (10) δείκτες που προτείνονται
είναι συγκεκριμένοι ως προς τις δράσεις του Προγράμματος και μπορούν εύκολα να
παρακολουθηθούν, αφορούν δε, κατά κύριο λόγο, τα έργα που προβλέπονται από τις
δράσεις που προτείνονται από το υπό μελέτη ΠΕΠ:
1. Αριθμός διαχειριστικών σχεδίων οικοτόπων των Προστατευόμενων Περιοχών.
2. Έκταση που καταλαμβάνουν τα νέα έργα εντός προστατευόμενων περιοχών.
3. Έκταση της κατάληψης των νέων έργων ανά θιγόμενη χρήση γης.
4. Αριθμός / μήκος υδατορεμάτων στα οποία γίνονται παρεμβάσεις από έργα του υπό
μελέτη ΠΕΠ.
5. Πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης.
6. Ποσοστό μείωσης των διαρροών υδρευτικών δικτύων λόγω των έργων που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα.
7. Αριθμός μονάδων αφαλάτωσης που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα και
εξυπηρετούμενος πληθυσμός.
8. Αριθμός κτιρίων που έχουν επιδοτηθεί για τη βιοκλιματική τους αναβάθμιση.
9. Ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ που έχουν κατασκευαστεί με
χρηματοδότηση του Προγράμματος.
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10. Έκταση των περιοχών όπου γίνονται αστικές αναπλάσεις.
11. Αριθμός αρχαιολογικών χώρων στους οποίους γίνονται παρεμβάσεις αξιοποίησης
και ανάδειξης.
Με βάση τα παραπάνω απαιτείται η παρακολούθηση του Προγράμματος μέσω δράσεων
τριών επιπέδων:
Στο πρώτο επίπεδο, προβλέπεται η καταγραφή ορισμένων κρίσιμων δεικτών σε
ετήσια βάση και η σύνδεση των μεταβολών τους με την έως τότε πορεία
υλοποίησης του ΕΠ. Οι κρίσιμοι δείκτες αναφέρονται κυρίως στην ποιότητα του
αέρα, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την κατάληψη φυσικών εδαφών από
έργα του ΕΠ, την παραγωγή αστικών αποβλήτων κ.ά. Η συλλογή των στοιχείων για
τους υπό παρακολούθηση δείκτες θα γίνεται από την Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος και την Αρχή Συντονισμού Δράσεων Περιβάλλοντος, με χρήση
στοιχείων από θεσμοθετημένους μηχανισμούς περιβαλλοντικής παρακολουθησης
(όπως π.χ. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, υπηρεσίες για μετρήσεις ποιότητας αέρα ,
θορύβου κλπ), η υποστήριξη λειτουργίας των οποίων χρηματοδοτείται επίσης από
το ΠΕΠ.
Στο δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η ευρύτερη παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών μεταβολών στην Περιφέρεια, μέσω μιας ετήσιας έκθεσης που θα
καταγράφει και θα αναλύει τις μεταβολές σε ένα ευρύτερο σύνολο
περιβαλλοντικών μεταβλητών.
Τέλος, στο χρονικό σημείο υλοποίησης του 80% του ΕΠ, προτείνεται μια
λεπτομερής αποτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβολών που έχουν επέλθει και η
διάγνωση της αναγκαιότητας ή μη για ανάληψη διορθωτικών δράσεων. Το χρονικό
σημείο επιλέγεται ώστε αφενός να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση ενός σημαντικού
τμήματος του προγραμματισμού και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια για
ανάληψη επανορθωτικών μέτρων, εάν κάτι τέτοιο προκύψει ως αναγκαίο.
Με στόχο την πρόληψη των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν πολλαπλής
κατεύθυνσης, διάχυτες, αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις, αλλά και αποσκοπώντας
στην πληρέστερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο υπό μελέτη ΠΕΠ, θα
πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτό οι εξής κατευθύνσεις:
Με δεδομένο ότι ο εδαφικός χώρος αποτελεί έναν πεπερασμένο φυσικό πόρο, τα
νέα έργα θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο
το χώρο. Στην κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός στενών
λωρίδων γης μεταξύ των νέων έργων και να επιδιώκεται η συνδυασμένη χρήση των
χώρων των έργων, έστω και κατά τμήματα, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για κάθε έργο αποτελεί
το τελικό μέσο πρόληψης περιβαλλοντικών επιδεινώσεων, η δομή των
προϋπολογισμών και των χρηματικών ροών στα προτεινόμενα προς ένταξη έργα,
θα πρέπει να ενσωματώνει κατάλληλες διασφαλίσεις αναφορικά με τις δαπάνες
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που κατευθύνονται προς την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους
όρους αυτούς.
Απαιτείται η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για πιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων, ιδίως στις επιχειρήσεις που επωφελούνται από το Πρόγραμμα.
Απαιτείται επίσης η προώθηση πρακτικών όπως η «πράσινη επιχειρηματικότητα»
και η ενίσχυση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως προς το
περιβάλλον.
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9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος
που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
1. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να λαμβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα:
i.

Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους, ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν
οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η
εξέλιξη των οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα ή
μοναδικότητά τους.

ii.

Η ουσιαστική υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας
(διατήρηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών οικοτόπων καθώς και διατήρηση
και αποκατάσταση ζώντων πληθυσμών των διαφόρων ειδών στο φυσικό τους
περιβάλλον).

iii.

Η αρχή της πρόληψης.

iv.

Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών
χωροταξικών σχεδίων

2.

Για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών (π.χ. του Δικτύου Natura 2000,
Καταφυγίων Άγριας ζωής) και κατ’ επέκταση των στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν
(π.χ. είδη χλωρίδας και πανίδας, οικότοποι, οικοσυστήματα κλπ.), στο στάδιο
αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασμού των έργων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου να
εφαρμόζονται τα εξής:
i.

Να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, ώστε να
διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελούν ενδιαιτήματα
για είδη πανίδας ιδιαίτερης σημασίας και που τελούν υπό καθεστώς προστασίας
(Οδηγία 79/404 – Παράρτημα Ι).

ii.

Να λαμβάνονται υπόψη οι όροι και περιορισμοί που θεσμοθετούνται με βάση την
περιβαλλοντική νομοθεσία.

3.

Για την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας να τηρούνται τα ακόλουθα:
i.

Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων/καθορισμού των ζωνών προστασίας να
περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης
πρότασης με την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της.
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Επίσης να δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση εκείνων των δράσεων που
ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων.
ii.

Να αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων που θα
προκύψουν από τις προτάσεις και τις δράσεις του ΠΕΠ για την αποφυγή ή κατά το
δυνατόν μείωση επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura
2000 και βιοτόπους.

iii.

Να γίνεται εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση
της προκαλούμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

iv.

Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4.

Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόμενες ή μη περιοχές και την αποφυγή
απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, να λαμβάνονται μέτρα ενθάρρυνσης των
ενδιαφερόμενων για την υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες περιοχές (με γνώμονα
την αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών αντί
παραγωγικών εδαφών), αποφεύγοντας κατά το δυνατόν την χωροθέτησή τους σε
περιοχές με μοναδικό χαρακτήρα τοπίου (λόγω της ποικιλίας του φυσικού
ανάγλυφου που παρουσιάζουν) και μεγάλη αισθητική αξία (λόγω του αξιόλογου
βαθμού φυσικότητας που παρουσιάζουν).

5.

Προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά το στάδιο σχεδιασμού και χωροθέτησης των
έργων, ώστε όχι μόνο να μην προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδατικό
περιβάλλον λόγω ρύπανσης ή μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου αλλά επιπλέον
να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσής του λόγω αστοχίας ή
έκτακτων αναγκών / φαινομένων. Ειδικότερα για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:

6.

i.

Κατά το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
ο ενιαίος χαρακτήρας του ρεμάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η
αξιοποίησή τους ως φυσικό στοιχείο μέσα στους οικισμούς/πόλεις.

ii.

Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των
παραγόμενων υγρών αποβλήτων καθώς και για την συλλογή και επεξεργασία τους.
Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει να διασφαλίζεται εκ των
προτέρων ότι τα προτεινόμενα από το ΠΕΠ έργα και δράσεις δεν θα ενέχουν
κινδύνους για την υποβάθμιση περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού περιβάλλοντος. Οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία,
ιστορικούς τόπους, αξιόλογα αρχιτεκτονικά σύνολα κ.λ.π., ως κριτήρια αποκλεισμού
περιοχών για την υποδοχή έργων ή δραστηριοτήτων από την εφαρμογή του ΠΕΠ, να
εξετάζονται κατά περίπτωση και σε συνδυασμό με την παράμετρο της οπτικής
επαφής και την τυχόν υποβάθμισης περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού περιβάλλοντος, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
αντίστοιχων έργων και δραστηριοτήτων.
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7.

Για την προστασία του τοπίου θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα :
i.

Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δράσεων του ΠΕΠ να
διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.

ii.

Να παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων όπου έχουν γίνει επεμβάσεις στα
πλαίσια των έργων του ΠΕΠ.

8.

Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας
από την υλοποίηση των έργων και δράσεων του ΠΕΠ θα πρέπει να εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
i.

Εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για να ελαχιστοποιηθεί η προκαλούμενη
περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων.

ii.

Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

iii.

Εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηματικών
καταστάσεων.

iv.

Κοινωνικός διάλογος προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή κοινωνική
συναίνεση.

v.

Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδομών που θα αναπτυχθούν,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους
καθώς και του απαιτούμενου επιπλέον δικτύου μεταφορών.

Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του προγράμματος
1.

Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή
του προγράμματος πραγματοποιείται με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος και με τη συνεργασία και υποστήριξη κάθε Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον
τομέα τους, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εντοπιστούν εγκαίρως απρόβλεπτες
δυσμενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

2.

Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης του περιβάλλοντος μπορούν
ενδεχομένως να ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΠΕΠ με στόχο την αποφυγή
διπλού ελέγχου.

3.

Η ως άνω παρακολούθηση διεξάγεται μέσω ετήσιων εκθέσεων στο στάδιο
υλοποίησης του ΠΕΠ που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών εάν τέτοιες
αποδειχθούν απαραίτητες.
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10. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΜΠΕ
Η βασική δυσκολία που ανακύπτει γενικά κατά την εκπόνηση των ΣΜΠΕ, ιδίως όταν τα
Προγράμματα ή Σχέδια που αυτές εξετάζουν έχουν εκτεταμένη χωρική κατανομή, είναι η
έλλειψη στοιχείων που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την περιβαλλοντική κατάσταση
των διαφόρων εξεταζόμενων περιβαλλοντικών παραμέτρων στην υφιστάμενη κατάσταση,
δηλ. πριν την εφαρμογή του Σχεδίου ή Προγράμματος.
Παρόμοια και στην παρούσα ΣΜΠΕ αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες καταγραφής της
υφιστάμενης κατάστασης σε αρκετούς τομείς περιβάλλοντος, ιδίως σε περιοχές της
Περιφέρειας που δε γειτνιάζουν με σημαντικά αστικά κέντρα όπως η Ρόδος.
Επίσης μία δυσκολία που αντιμετωπίζεται σε παρόμοιου είδους ΣΜΠΕ είναι η ασάφεια ή η
γενικότητα που χαρακτηρίζει κάποιες από τις δράσεις που υποστηρίζει το εξεταζόμενο
Πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ανάλογα, όπως είναι αναμενόμενο, τον
εντοπισμό, τη συγκεκριμενοποίηση, αλλά και την ποσοτικοποίηση των δυνητικών
επιπτώσεων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες δράσεις.
Κατά τα λοιπά δεν αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη φάση εκπόνησης της
ΣΜΠΕ, πέραν των συνήθων δυσκολιών που ανακύπτουν για την εξασφάλιση
επικαιροποιημένων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διεξοδική περιγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΕΡΔΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
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Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Γαλάζιες σημαίες 2013)
www.eepf.gr/blueflag/awards2013
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας:
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=875
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων: www.ekby.gr
Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας: http://www.lagie.gr/
Μητρώο
ταυτοτήτων
υδάτων
κολύμβησης
της
Ελλάδας:
http://www.bathingwaterprofiles.gr
Ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδας: http://www.grhotels.gr/
Οδηγός
οργανωμένων
ιαματικών
πηγών
(spa)
στην
Ελλάδα:
http://www.apn.gr/travel-maps/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδοχείων: www.hhf.gr
Παράκτια
Υδατικά
Σώματα
της
Ελλάδας:
http://www.hcmr.gr/gr/listview3_el.php?id=1196
Πολιτιστικός χάρτης: http://odysseus.culture.gr
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Πρόγραμμα
Αρχιμήδης:
http://milospilot.dbnet.ntua.gr/online/portal.asp?cpage=SECTION&section=3
Ρυθμιστική αρχή ενέργειας: www.rae.gr
Υγρότοποι
ramsar:
http://ramsar.wetlands.org/Database/Searchforsites/tabid/765/Default.aspx
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: http://www.ypa.gr/home/index.asp
Υπουργείο εσωτερικών: www.ypes.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Πολιτισμού: http://estia.minenv.gr/
ΦΙΛΟΤΗΣ – Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση: http://filotis.itia.ntua.gr/home/
Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας: http://www.fdkarpathos.gr/
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