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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στόχος 3: Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Επιλέξιμη Περιοχή:
Aπό την ελληνική πλευρά
GR411 Λέσβος,
GR412 Σάμος,
GR413 Χίος,
GR421 Δωδεκάνησα,
GR431 Ηράκλειο,
GR432 Λασίθι,
GR433 Ρέθυμνο,
GR434 Χανιά,
Από την κυπριακή πλευρά
CY000 (Κύπρος-όλη η χώρα)
Προγραμματική Περίοδος: 2007-2013
CCI: 2007CB163PO058
Τίτλος Προγράμματος: Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος
2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περίοδος Αναφοράς:
28/3/2008-31/12/2010
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σε εφαρμογή τού άρθρου 10 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», τα
Κράτη Μέλη υποχρεώνονται στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των
σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα οποία συγχρηματοδοτούν.
2.1.ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Κατόπιν διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, αναπτύχθηκε η
μεθοδολογία παρακολούθησης των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του Ε.Π. «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»τα κύρια στοιχεία της οποίας
είναι:
2.1.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Οι περιβαλλοντικές συνιστώσες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Αξιολόγησης του Ε.Π. είναι οι ακόλουθες:
1) Βιοποικιλότητα-Χλωρίδα-Πανίδα
2)
3)
4)
5)

Πληθυσμός-Ποιότητα ζωής-Ανθρώπινη Υγεία
Έδαφος-Χρήσεις γης
Ύδατα
Αέρας

6) Πολιτιστική Κληρονομιά
7) Τοπίο-Αστικό Περιβάλλον
8) Κλιματικοί Παράγοντες-Ενέργεια

2.1.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ΣΠΔ)

Ουσιαστικό στοιχείο της οργάνωσης της παρακολούθησης των σημαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η δημιουργία ενός ομογενοποιημένου
καταλόγου περιβαλλοντικών δεικτών, το περιεχόμενο του οποίου είναι δυναμικό
και μπορεί να διευρυνθεί ή και να τροποποιηθεί κατά την πορεία υλοποίησης του
Ε.Π.
Οι δείκτες του Ε.Π. έχουν επιλεγεί με βάση το προγραμματικό κείμενο, τη ΣΜΠΕ
αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις υποχρεώσεις των δύο χωρών. Οι
δείκτες αποτυπώνονται ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π. και ανά
περιβαλλοντική συνιστώσα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι από τις παραπάνω
συνιστώσες η περιβαλλοντικής συνιστώσα «Τοπίο» δεν εξετάζεται διότι εκτιμάται
ότι από την υλοποίηση του προγράμματος δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις
σε σχέση με την συγκεκριμένη συνιστώσα.
Βασικός στόχος των περιβαλλοντικών δεικτών είναι η ακριβής και σαφής
αποτύπωση των επιπτώσεων στις περιβαλλοντικές συνιστώσες από την υλοποίηση
του Ε.Π. Για την επιλογή των δεικτών, κύριο σημείο αναφοράς αποτέλεσε η
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δυνατότητα τροφοδότησης από τους αντίστοιχους Τελικούς Δικαιούχους ή τα
υπάρχοντα δίκτυα μέτρησης.
Συγκεκριμένα, οι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης:
I. Οργανώνονται ανά περιβαλλοντική συνιστώσα.
II. Συνδέονται με τους Κωδικούς Παρέμβασης.
III. Διακρίνονται

στις

εξής

κατηγορίες:

εκροών,

επιπτώσεων

και

αποτελέσματος.
IV. Διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα με τη μονάδα μέτρησής τους: α)
ποσοτικοί (απόλυτοι ή ποσοστιαίοι) και β) ποιοτικοί δείκτες (με τιμές
Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση).
V. Συμπληρώνονται και επεξεργάζονται από τη Διαχειριστική Αρχή με την
υποστήριξη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, σε προγραμματικό επίπεδο.
Οι τιμές βάσεις των δεικτών εισάγονται στο MIS από την ΔΑ/ΚΤΓ. Σε
επίπεδο έργου, ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει την τιμή στόχο για το δείκτη
στην Αίτηση της Προτεινόμενης Πράξης. Η τιμή στόχος οριστικοποιείται
στην Αίτηση της Εγκεκριμένης Πράξης, εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής
Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξή του με την ολοκλήρωση της πράξης. Ο
δείκτης θα λαμβάνει τιμές: α) κατά την συμβασιοποίηση της πράξης (τιμές
βάσης και στόχου), β) σε ενδεχόμενη τροποποίηση της Αίτησης του έργου
ή του Δελτίου Αναφοράς Προόδου (progress report) και γ) κατά την
οριστικοποίηση της τελικής αναφοράς προόδου (progress report) κατόπιν
της υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης Πράξης από τον Επικεφαλής
Εταίρο.
VI. Για κάθε δείκτη έχει προετοιμαστεί ένα Δελτίο Ταυτότητας (ΔΤΔ) από την
Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος, που περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για τον σαφή προσδιορισμό και τη σωστή συμπλήρωση
του. Συγκεκριμένα κάθε δελτίο απαρτίζεται από τα εξής πεδία: κωδικός
δείκτη, περιβαλλοντική συνιστώσα που αφορά ο δείκτης, ορισμός, χρήση
και σκοπιμότητα δείκτη, τύπος δείκτη, πηγή άντλησης στοιχείων, μονάδα
μέτρησης δείκτη, συμπλήρωση και επεξεργασία δείκτη, τρόπος
υπολογισμού δείκτη, ενδεικτικοί Κωδικοί Παρέμβασης που καλύπτει ο
δείκτης.
VII. Οι δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π. κατανεμήθηκαν ανά
άξονα προτεραιότητας (ΑΠ) και ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων

2.1.3.ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της Ετήσιας Έκθεσης είναι η παρακολούθηση κι αξιολόγηση των
προσδιορισμένων περιβαλλοντικών δεικτών που συνδέονται με τις πιθανές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ε.Π.
Η Ετήσια Έκθεση συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή με τη συνδρομή της
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους και
υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα της έκθεσης
θα συμπεριληφθούν στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Προγράμματος.
Η πρώτη ετήσια έκθεση καλύπτει τα έτη 2008, 2009 και 2010 και συμπεριλαμβάνει
επίσης τα αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
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2.1.4.ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΕΠ

Η ΔΑ με την υποστήριξη της ΚΤΓ διαμορφώνει το Φύλλο Εξέτασης Συμβατότητας
της Προτεινόμενης Πράξης, με βάση την εγκεκριμένη ΣΜΠΕ του Ε.Π., το οποίο
γνωστοποιείται στους δυνητικούς Δικαιούχους με την Πρόσκληση Υποβολής
Προτάσεων. Η ΚΤΓ αξιολογεί την εκάστοτε προτεινόμενη πράξη και -προκειμένου
για την εξέταση του κριτηρίου περί τήρησης εθνικών και κοινοτικών κανόνων για
το περιβάλλον - ελέγχει τη συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τη χρήση
του Φύλλου Εξέτασης Συμβατότητας της πράξης που έχει προετοιμάσει.
Η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας από τη ΔΑ/ΚΤΓ διασφαλίζει ότι κάθε
υποβαλλόμενη πρόταση ελέγχεται με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις
που δίνονται ή θα πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση του Ε.Π., με βάση την
ΣΜΠΕ, όπως αυτή εγκρίθηκε από τις συμμετέχουσες χώρες.

2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Με τον όρο «περιβαλλοντική παρακολούθηση» νοείται η συλλογή, η επεξεργασία
και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών δεδομένων και στοιχείων ποσοτικών και
ποιοτικών. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση εισάγεται στη διαδικασία
αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων και συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωσή
τους.
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του Ε.Π. διεξάγεται από τη ΔΑ με τη συνδρομή
της ΚΤΓ.
2.2.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Η ΚΤΓ προσδιορίζει στην πρόσκληση τους περιβαλλοντικούς δείκτες που θα
χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ενημερώνει τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους
(Επικεφαλής Εταίρους) για τη διαδικασία εξέτασης της Συμβατότητας της
Προτεινόμενης Πράξης με την εγκεκριμένη ΣΜΠΕ του Ε.Π., με χρήση του σχετικού
Φύλλου Εξέτασης Συμβατότητας που έχει προετοιμαστεί.

2.2.2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο Επικεφαλής Εταίρος στην Αίτηση Υποβολής επιλέγει και συμπληρώνει τους
δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης που συνάδουν με το αντικείμενο της
προτεινόμενης πράξης και θέτει τις τιμές στόχου.
Η ΚΤΓ αξιολογεί την εκάστοτε προτεινόμενη πράξη με βάση την Αίτηση και ελέγχει
την περιβαλλοντική συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με την εγκεκριμένη
ΣΜΠΕ του Ε.Π. με χρήση του Φύλλου Εξέτασης Συμβατότητας της πράξης που έχει
προετοιμαστεί.

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, οι περιβαλλοντικοί
δείκτες καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS), όπως και τα υπόλοιπα
στοιχεία της Αίτησης που έχει εγκριθεί
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2.2.3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ΚΤΓ/ΔΑ συλλέγει τις τιμές των περιβαλλοντικών δεικτών από τις αναφορές
προόδου (progress report) και τις Εκθέσεις Ολοκλήρωσης των Πράξεων. Τα
περιβαλλοντικά δεδομένα επεξεργάζονται και αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται
για τη συμπλήρωση της Ετήσιας έκθεσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές
των δύο χωρών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις που απαιτούνται αλλαγές στις τιμές των
περιβαλλοντικών δεικτών, οι αλλαγές αυτές πρέπει να αιτιολογούνται από τον
Επικεφαλής Εταίρο και να περιγράφονται επαρκώς αμέσως μόλις εκδηλωθούν. Η
ΔΑ σε συνεργασία με την ΚΤΓ θα εξετάσει διεξοδικά το αίτημα τροποποίησης του
Επικεφαλής Εταίρου, ώστε να τροποποιηθεί η Αίτηση του έργου και να ενημερωθεί
το Πληροφοριακό Σύστημα (MIS).
Στην περίπτωση που στην Ετήσια Έκθεση διαπιστωθούν απρόβλεπτες δυσμενείς
επιδράσεις από την εφαρμογή του Ε.Π., προτείνονται από τη ΔΑ τρόποι
αντιμετώπισης με λήψη επανορθωτικών μέτρων ή μέτρων άμβλυνσης.
Ο Επικεφαλής Εταίρος δηλώνει στην τελική αναφορά προόδου και στην Τελική
Αίτηση υποβολής την τελική επίτευξη στόχου του κάθε περιβαλλοντικού δείκτη.
2.3.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των Ε.Π είναι :

σημαντικών

Ελλάδα
Α. Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)/Εθνική Αρχή Στρατηγικής, Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)

9 Συμμετέχει στην κατάρτιση των ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ
9 Οργανώνει την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ
9 Συντονίζει το δίκτυο που έχει συγκροτηθεί για την περιβαλλοντική
παρακολούθηση

9 Καταρτίζει τις προδιαγραφές των Ετήσιων εκθέσεων
9 Προσδιορίζει το σύστημα των Δεικτών Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
9 Καταρτίζει τα Δελτία Ταυτότητας Δεικτών
Β. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων(ΕΥΣΠΕΔ)

9 Γνωμοδοτεί επί των ετήσιων εκθέσεων
Κύπρος
Γ..Εθνικός Συντονιστής από την Κύπρο

9 Αρμόδια αρχή για τον συντονισμό των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας: Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρου
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9 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου
Δ. Διαχειριστική Αρχή και ΚΤΓ του ΕΠ
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση του Ε.Π. αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής
Αρχής (ΔΑ) με τη συνδρομή και συνεργασία της αντίστοιχης Κοινής Τεχνικής
Γραμματείας (ΚΤΓ) του Προγράμματος.
Ειδικότερα η Διαχειριστική Αρχή, μετά από πρόταση της ΚΤΓ:

9 Επιλέγει τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς δείκτες για το Ε.Π.
9 Προσδιορίζει τους περιβαλλοντικούς δείκτες κατά την έκδοση των
προσκλήσεων

9 Προσδιορίζει τις κατάλληλες τιμές στόχους στην Αίτηση
9 Διαμορφώνει το Φύλλο Εξέτασης της συμβατότητας προτεινόμενης πράξης
με βάση την ΣΜΠΕ του Ε.Π, όπως αυτή έχει εγκριθεί.

9 Οριστικοποιεί και αποτυπώνει τις τιμές περιβαλλοντικών δεικτών για κάθε
θετικά αξιολογούμενη πράξη στην Αίτηση του έργου, μετά από τον έλεγχο
των αντίστοιχων τιμών που δηλώθηκαν από τον Επικεφαλής Εταίρο

9 Μεριμνά για την καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) των τιμών
στόχου και βάσης των περιβαλλοντικών δεικτών, όπως αποτυπώνονται
στην αίτηση

9 Μεριμνά για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
9 Υποβάλει την ετήσια έκθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο χωρών
9 Επιβεβαιώνει την επίτευξη των τελικών στόχων των περιβαλλοντικών
δεικτών, μετά την υποβολή έκθεσης ολοκλήρωσης από τον Επικεφαλής
Εταίρο

9 Σε

περίπτωση αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
συνεργάζεται με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές Υπηρεσίες προκειμένου να
εξεταστεί η ανάγκη περιβαλλοντικού προελέγχου του σχεδίου του Ε.Π.

Ε. Επικεφαλής Εταίρος

9 Επιλέγει - προτείνει την τιμή στόχο στους κατάλληλους περιβαλλοντικούς
δείκτες στην αίτηση υποβολής

9 Επικαιροποιεί τις τιμές στόχου περιβαλλοντικών δεικτών σε περίπτωση
τροποποίησης της αίτησης υποβολής

9 Αποτυπώνει την υλοποίηση στις τριμηνιαίες αναφορές προόδου
9 Αποτυπώνει

τους στόχους των περιβαλλοντικών δεικτών, όπως
επιτεύχθηκαν στην Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης (Final Progress
Report) και στην τελική αναφορά προόδου.

ΣΤ.Εταίροι

9 Συνεργάζονται με τους άλλους εταίρους που συμμετέχουν στην εκτέλεση
του έργου, την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση όπως κρίνεται
αναγκαίο.

9 Καταρτίζουν και υποβάλλουν στον Επικεφαλής Εταίρο τις απαιτούμενες
αναφορές προόδου.
Σελ. 8
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2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τους επιλεγέντες περιβαλλοντικούς δείκτες
για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και
τα Δελτία Ταυτότητας αυτών.

Σελ. 9

Πίνακας 2.1. Πίνακας περιβαλλοντικών δεικτών
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ανταγωνιστικότητα»

Α/Α

Δείκτης παρακολούθησης

Πηγή άντλησης
τιμών

Συχνότητα
συμπλήρωσης
δεικτών

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

αριθμός

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Θετική/αρν
ητική
/ουδέτερη
επίδραση

ΕΠΙΠΤΩ
ΣΕΩΝ

Μονάδα
Μέτρησης

Είδος
δείκτη

Υπεύθυνος
συμπλήρωσης
των τιμών

Αναφορά
τιμής στόχου

Παρατηρήσεις

Κωδικός

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
05, 09, 74

1

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
05, 09, 74

3

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
73

4

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/

Κωδικοί
Παρέμβασης

4

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
1.1

Αριθμός ερευνητικών έργων ή
και συναφών δράσεων που
συμβάλλουν στην βελτίωση
αριθμός
της ποιότητας ζωής και έχουν
περιβαλλοντική προστιθέμενη
αξία

1.2
Αριθμός
κινδύνου

έργων

πρόληψης

Κωδικοί
Παρέμβασης
09, 73, 74

2

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.3
Συμβολή στην εξοικονόμηση
ενέργειας και προώθηση των
ΑΠΕ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ
1.4

Πλήθος
διαδρομών

οικοτουριστικών

ΕΚΡΟΩΝ
αριθμός

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Φυσικό και Πολιτισμικό Περιβάλλον»
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ
2.1

Πλήθος

οικοτουριστικών αριθμός

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό

διαδρομών
2.2

Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ενίσχυση
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών
για
την
αριθμός
αντιμετώπιση
φυσικών
και
τεχνολογικών καταστροφών

ΕΚΡΟΩΝ

Εταίρος/ΚΤΓ

ΣΜΠΕ

48,53,73

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
48,53,73

5

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
2.3

2.4

Αριθμός ερευνητικών έργων ή
και συναφών δράσεων που
συμβάλλουν στην βελτίωση
αριθμός
της ποιότητας ζωής και έχουν
περιβαλλοντική προστιθέμενη
αξία

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
48, 53, 73

1

Αριθμός
κινδύνου

αριθμός

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
53,73

2

Μεταβολή της ποιότητας των
υδάτων

Θετική/αρν
ητική
/ουδέτερη
επίδραση

ΕΠΙΠΤΩ
ΣΕΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
48,53,73

6

Βελτίωση της
ατμόσφαιρας

Θετική/αρν
ητική
/ουδέτερη
επίδραση

ΕΠΙΠΤΩ
ΣΕΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
48,53,73

7

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
60,73

8

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/

Κωδικοί
Παρέμβασης

2

έργων

πρόληψης

ΥΔΑΤΑ
2.5

ΑΕΡΑΣ
2.6
ποιότητας

της

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
2.7

Πλήθος έργων που ανέδειξαν
μουσεία,
μνημεία
και αριθμός
αρχαιολογικούς χώρους

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής»
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
3.1

Αριθμός
κινδύνου

έργων

πρόληψης

αριθμός

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Σελ. 11

3.2

3.3

Πλήθος ερευνητικών έργων και
συναφών
δραστηριοτήτων αριθμός
στον τομέα της βιοιατρικής
Αριθμός έργων βελτίωσης
συστημάτων μεταφορών,
επικοινωνιών και έργων
πρόσβασης σε δίκτυα
πληροφόρησης και
επικοινωνίας

αριθμός

ΣΜΠΕ

30,32,13,73

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
10,28,13,73

9

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης
10,13,28

10

ΕΚΡΟΩΝ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/ ΣΜΠΕ

Ανά τρίμηνο

Επικεφαλής
Εταίρος/ΚΤΓ

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα/
ΣΜΠΕ

Κωδικοί
Παρέμβασης

και έχουν υψηλή
περιβαλλοντική προστιθέμενη
αξία

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ

3.4

Ενίσχυση
Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών
για
την
αριθμός
αντιμετώπιση
φυσικών
και
τεχνολογικών καταστροφών

5

13

Σελ. 12

ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
Α/Α

1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Αριθμός ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων
που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχουν
υψηλή περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Ο δείκτης μετρά το πλήθος των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ και συμβάλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής και έχουν υψηλή περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία .
Ενδεικτικές δράσεις είναι: η ανάπτυξη δικτύων ανάπτυξης και προώθησης
επιχειρηματικότητας, η εκπόνηση σχεδίων δράσης αξιοποίησης των ΑΠΕ, η
υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για στελέχη του
δημόσιου τομέα κλπ.
Ο δείκτης συνάδει με τον Γενικό Στόχο 5 του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Έρευνας,
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως
βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης
στην οικονομία της γνώσης».

Τύπος δείκτη

Εκροών

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής
της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/
Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της
πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των
τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής
του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

05, 09, 74, 48, 53, 73

Α/Α

2

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Με το δείκτη μετράται ο αριθμός των έργων πρόληψης και αντιμετώπισης
φυσικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών καταστροφών καθώς και των
έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών. Ενδεικτικές δράσεις είναι: η
ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης και πρόληψης ακραίων καιρικών
φαινομένων με την χρήση δεδομένων μετεωρολογικών ραντάρ, η πιλοτική
εφαρμογή δικτύων παρακολούθησης Υδρομετεωρολογικής Πληροφορίας, η
ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή
με τη χρήση πλωτών σταθμών, η ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου
Δασικών πυρκαγιών
Με τη χρήση του δείκτη παρακολουθείται η συμβολή του ΕΠ στην δημιουργία
του ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου πολιτικής προστασίας .
Η χρήση του δείκτη συνάδει με τον Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ «Η αειφόρος
διαχείριση του περιβάλλοντος» και ειδικότερα τη «διαχείριση κινδύνου».

Τύπος δείκτη

Εκροών

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής
της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/
Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της
πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των
τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής
του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

9, 74, 48, 53, 73, 30, 32, 13,

Σελ. 14

Α/Α

3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ

Ορισμός και
σκοπιμότητα
δείκτη

Με τον δείκτη μετράται η επίδραση του ΕΠ στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας,
μέσω παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης στον ιδιωτικό τομέα, στα δημόσια κτίρια που
οδηγούν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής
περιόδου. Ενδεικτικές δράσεις είναι : , η εκπόνηση σχεδίων δράσης αξιοποίησης των
ΑΠΕ,
Με τη χρήση του δείκτη εκτιμάται η συμβολή του εκάστοτε ΕΠ στην εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας από τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας
και από την εφαρμογή μέτρων για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, που
αποτελεί Εθνικό στόχο σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα κοινοτικά και εθνικά
κείμενα (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Συνθήκη Λισσαβόνας, 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον
της Ε.Ε).
Άλλοι Ορισμοί:
Ανανεώσιμη ενέργεια: Η ενέργεια που παράγεται αποκλείοντας την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ή
πυρηνική ενέργεια, χρησιμοποιώντας ως κύρια πηγή ένα ή συνδυασμό περισσοτέρων του ενός από
τα ακόλουθα: (α) άνεμο, (β) ήλιο, (γ) κύμα, (δ) παλίρροια, (ε) υδατική ενέργεια, (στ) βιομάζα, (ζ)
γεωθερμική (η) βιοαέριο (από χωματερές, ΕΕΛ κλπ). (ΕΟΠ, Έγγραφο εργασίας 7)
Η πρωτογενής ενέργεια είναι ενσωματωμένη στους φυσικούς πόρους (π.χ. άνθρακας, ακατέργαστο
πετρέλαιο, ουράνιο) που δεν έχει υποβληθεί σε οποιοδήποτε ανθρωπογενή μετατροπή ή
μετασχηματισμό. (ΕΟΠ - Intergovernmental Panel on Climate Change). Η πρωτογενής ενέργεια
προέρχεται κατευθείαν από τον ήλιο (ηλιακή ενέργεια) ή τη γη (ορυκτά καύσιμα). (Τμήμα ΧΜ
ΑΠΘ)

Τύπος δείκτη

Eπιπτώσεων

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα
Μέτρησης Δείκτη

Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση

Συμπλήρωση
δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η τιμή
στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την
επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι
υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για
την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος
υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη του
στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης
(ενδεικτικά)

05, 09, 74,

Σελ. 15

Α/Α

4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Ο δείκτης μετρά το πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών και εγκαταστάσεων
που δημιουργούνται ή βελτιώνονται σε φυσικές περιοχές
και
ενθαρρύνουν την πρόσβαση επισκεπτών με ήπια μέσα (π.χ. πεζοπορία,
ποδήλατο)
.Ενδεικτικές
Πράξεις
είναι
:
μονοπάτια,
σήμανση,
παρατηρητήρια, θέσεις θέας
και λοιπή απαιτούμενη υποδομή για τη
δημιουργία δικτύου οργανωμένων επισκέψεων/ξεναγήσεων.
Με το δείκτη παρακολουθείται η συμβολή του εκάστοτε ΕΠ στην ανάπτυξη
και οργάνωση του τουρισμού φύσης - οικοτουρισμού, επιπλέον ο δείκτης
συνάδει με τον Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ «Η αειφόρος διαχείριση του
περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα με την «αειφόρο διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος» .
Άλλοι Ορισμοί:
Οικοτουρισμός: «ο τουρισμός σε φυσικές περιοχές με υπευθυνότητα απέναντι στην
προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ευημερίας των τοπικών
πληθυσμών» (Διεθνής Εταιρία για τον Οικοτουρισμό 1992, Παγκόσμιο Ταμείο για τη
Φύση, 1994).

Τύπος δείκτη

Εκροών

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση
Υποβολής της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην
εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο
Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια
του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για
την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την
επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

05, 57, 74, 56, 60, 73

Σελ. 16

Α/Α

5

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Ο δείκτης μετρά το πλήθος (εκφρασμένο σε αριθμό) των πυροσβεστικών
υπηρεσιών οι οποίες ενισχύονται. Ενδεικτικές δράσεις που αφορούν την ενίσχυση
των πυροσβεστικών υπηρεσιών είναι :
•

Οργάνωση και λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου

•

Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας και εκπόνηση
υποστηρικτικών Μελετών, π.χ. μελέτες χαρτογράφησης κινδύνου και
εκτίμησης επικινδυνότητας

•

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης & έγκαιρης
περιβαλλοντικού και τεχνολογικού κινδύνου

•

Ενέργειες ενημέρωσης πληθυσμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση
σε θέματα πρόληψης και προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές
καταστροφές.

προειδοποίησης

•

Εκπόνηση μελετών διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα
Με τη χρήση του δείκτη παρακολουθείται η συνεισφορά του Ε.Π στην
ενίσχυση των υποδομών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και μέσω αυτής
στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού δικτύου πολιτικής
προστασίας. Ο δείκτης συνάδει με το Γενικό Στόχος 15 του ΕΣΠΑ «Η
αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και ειδικότερα η «διαχείριση
κινδύνου»

Τύπος δείκτη

Εκροών

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση
Υποβολής της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην
εγκεκριμένη Αίτηση Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο
Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια
του σκοπού της πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για
την εισαγωγή των τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την
επίτευξη της τιμής του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

13, 48, 53, 73,

Σελ. 17

Α/Α

6

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΥΔΑΤΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Ο δείκτης μετρά την ποιοτική μεταβολή της ποιότητας των υδάτων ως
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του ΕΠ που θα υλοποιηθούν και η επίδρασή
τους στην ποιότητα των υδάτων (επιφανειακών, υπόγειων, μεταβατικών και
θαλάσσιων). Ενδεικτικές δράσεις : η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης
της ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή με τη χρήση πλωτών σταθμών η
πιλοτική εφαρμογή δικτύων παρακολούθησης ποιότητας και αποθεμάτων
υδροφόρου ορίζοντα,
Η χρήση του δείκτη εξυπηρετεί την παρακολούθηση της επίτευξης του
Γενικού Στόχου 15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» του ΕΣΠΑ και
ειδικότερα με τη «διαχείριση των Υδατικών Πόρων και η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος» που εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη και
διατήρηση της καλής κατάστασης σε όλα τα υδατικά συστήματα, στην
ανάσχεση της υποβάθμισης επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδατικών
συστημάτων. Επιπλέον, ο δείκτης αντανακλά και την προσπάθεια της χώρας
για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60 για την
επίτευξη καλής κατάστασης των επιφανειακών & υπόγειων υδάτων και τη
διασυνοριακή συνεργασία για την κοινή διαχείριση των διασυνοριακών
λεκανών απορροής και την εφαρμογή διατάξεων διεθνών συμβάσεων, που
αφορούν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Τύπος δείκτη

Επιπτώσεων

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής
της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/
Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της
πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των
τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής
του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

48, 53, 73

Σελ. 18

A/A

7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΑΕΡΑΣ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Με το δείκτη αυτό μετράται ποιοτικά η επίδραση του συνόλου των
παρεμβάσεων, που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ κατά την προγραμματική περίοδο
2007-2013, ως προς τη βελτίωση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈς ΔΡΆΣΕΙς ΕΊΝΑΙ : η ανάπτυξη συστημάτων πρόβλεψης και
πρόληψης ακραίων καιρικών φαινομένων με την χρήση δεδομένων
μετεωρολογικών ραντάρ, ανάπτυξη πράσινων μεταφορών, η εκπόνηση σχεδίων
δράσης αξιοποίησης των ΑΠΕ
Σημειώνεται ότι με τα έργα και τις δράσεις των ΕΠ μπορεί η βελτίωση του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος να στοχεύεται είτε άμεσα, μέσω έργων (π.χ.
καθαρές αστικές μεταφορές κλπ) είτε έμμεσα με την εκπόνηση των
απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών και εργαλείων που απαιτούνται για την
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και με την ενίσχυση των μέσων που απαιτούνται
για την συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας του
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (π.χ. σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας
κλπ).
Ο δείκτης αποσκοπεί στην παρακολούθηση της προστασίας της ποιότητας της
ατμόσφαιρας από την υποβάθμιση που προκαλούν οι εκπομπές αερίων ρύπων,
γεγονός που συνάδει με τον Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ: «Αειφόρος διαχείριση
του περιβάλλοντος» και ειδικότερα «την εξασφάλιση και διατήρηση της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του ακουστικού περιβάλλοντος», σύμφωνα με
τα όσα προβλέπονται στα κοινοτικά και εθνικά κείμενα (ΕΣΠΑ, ΕΠΜ, Συνθήκη
Λισαβόνας, 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της Ε.Ε, Απόφαση
358/2002/ΕΚ και Εθνικό Σχέδιο Δράσης, Κείμενο Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2006, 10117/2006 ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ).

Τύπος δείκτη

Επιπτώσεων

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Θετική/ αρνητική/ ουδέτερη επίδραση

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής της
πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος
δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η
Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο
MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα
περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε εγκεκριμένης
πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να αξιολογηθεί η
επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

48, 53, 73

Σελ. 19
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Πλήθος
έργων
που
αρχαιολογικούς χώρους

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Με τον δείκτη αυτό μετράται ο αριθμός των έργων που αφορούν όλες τις
ιστορικές περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης υποδομών
Σύγχρονου Πολιτισμού στα αστικά κέντρα και στον αγροτικό χώρο. Επίσης,
περιλαμβάνει τα έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
και υπηρεσιών στο νησιωτικό χώρο, στους ορεινούς όγκους και κατά μήκος των
υδάτινων δρόμων, που θα υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο.

ανέδειξαν

μουσεία,

μνημεία

και

Ο δείκτης αποσκοπεί στην παρακολούθηση της συμβολής του εκάστοτε ΕΠ στην
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνάδει με τον Γενικό στόχο 17
του ΕΣΠΑ: «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας» και ειδικότερα στην «ενίσχυση των πολιτιστικών
υποδομών της χώρας».

Τύπος δείκτη

Εκροών.

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής
της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος
δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της πρότασης. Η
Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των τιμών βάσης στο
MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής του δείκτη θα
περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος
υπολογισμού δείκτη
στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

60, 73

Α/Α
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Πλήθος ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων
στον τομέα της βιοιατρικής

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

Ο δείκτης μετρά το πλήθος των ερευνητικών έργων και συναφών
δραστηριοτήτων στον τομέα της βιοιατρικής που θα υλοποιηθούν από το ΕΠ
.Ο δείκτης χρησιμοποιείται για όλες τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται σε
άμεσα συναφές θεματικό αντικείμενο, π.χ. δράσεις συνεργασίας, διακρατικές
συνεργασίες, η ανάπτυξη εφαρμογών e-health κλπ.
Ο δείκτης συνάδει με τον Γενικό Στόχο 5 του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Έρευνας,
Σελ. 20
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ

Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Πλήθος ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων
στον τομέα της βιοιατρικής
Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως
βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης
στην οικονομία της γνώσης.».

Τύπος δείκτη

Εκροών.

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής
της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/
Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της
πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των
τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής
του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

10, 28, 13, 73
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Περιβαλλοντική
Συνιστώσα:
Περιβαλλοντικός
Δείκτης:

Ορισμός και
σκοπιμότητα δείκτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
Αριθμός
έργων
βελτίωσης
συστημάτων
μεταφορών,
επικοινωνιών και έργων πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης
και
επικοινωνίας
που
έχουν
υψηλή
περιβαλλοντική
προστιθέμενη αξία.
Με τον δείκτη αυτό μετράται ο αριθμός των έργων που στοχεύουν
άμεσα στην βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή συνεργασίας
τόσο στον τομέα μεταφορών όσο και των επικοινωνιών. Η βελτίωση
των συστημάτων μεταφορών εστιάζεται κυρίως στην χρήση νέων
τεχνολογιών. Ενδεικτικές δράσεις είναι : η ανάπτυξη συστημάτων
ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων διαχείρισης
ελληνικών και κυπριακών λιμένων, η ανάπτυξη εφαρμογών e-health
και e-learning, η εκπόνηση ολοκληρωμένου συστήματος
πληροφόρησης Κοινού για το Δίκτυο Δρομολογίων και Ανταποκρίσεων
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (συνδυασμένες μεταφορές e-booking), η
δημιουργία συστήματος αισθητήρων επιτήρησης υπόπτων περιοχών
για θέματα λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και παράνομης
διακίνησης κλπ
Ο δείκτης συνάδει με τη Χωρική Προτεραιότητα της Αναπτυξιακής
Στρατηγικής του ΕΣΠΑ «ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών
υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών
της χώρας»

Τύπος δείκτη

Εκροών

Πηγή άντλησης
στοιχείων

Επικεφαλής εταίρος, Διαχειριστική Αρχή και κάθε άλλος αρμόδιος φορέας

Μονάδα Μέτρησης
Δείκτη

Αριθμός

Συμπλήρωση δείκτη

Ο Επικεφαλής Εταίρος θέτει μια ενδεικτική τιμή στόχο στην Αίτηση Υποβολής
της πρότασης η οποία μπορεί να επικαιροποιηθεί στην εγκεκριμένη Αίτηση
Υποβολής. Η τιμή στόχος εισάγεται στο MIS και ο Επικεφαλής Εταίρος/
Εταίρος δεσμεύεται για την επίτευξη του στα πλαίσια του σκοπού της
πρότασης. Η Διαχειριστική Αρχή/ΚΤΓ είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των
τιμών βάσης στο MIS. Κάθε σχετική πληροφορία για την επίτευξη της τιμής
του δείκτη θα περιγράφεται στην Αναφορά Προόδου

Τρόπος υπολογισμού
δείκτη στο Ε.Π.

Η ΚΤΓ αθροίζει τις τιμές του δείκτη από την Αίτηση Υποβολής κάθε
εγκεκριμένης πρότασης, όπου ο δείκτης χρησιμοποιείται, προκειμένου να
αξιολογηθεί η επίτευξη του στόχου στο επίπεδο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

ΚΘΠ που
χρησιμοποιείται ο
δείκτης (ενδεικτικά)

10, 13, 28,

Σελ. 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 20072013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/3/2008 με την υπ.αριθμ.
E(2008)1131/28-3-2008 απόφαση αυτής και τροποποιήθηκε στις 13/3/2009 με
την υπ.αριθμ. Ε(2009)1883 /13.3.2009 απόφασή της. Ο προϋπολογισμός της
συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ και Εθνική Συμμετοχή) για
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ανέρχεται σε €60.082.025 εκ των
οποίων το 80%, ήτοι € 48.065.620, προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ενώ το
υπόλοιπο 20%, ήτοι €12.016.405, προέρχεται από εθνικούς πόρους των δύο
χωρών. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε στις 30/9/2009
και έληξε στις 7/12/2009.
Στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν 214 προτάσεις εκ των οποίων
εγκρίθηκαν 34 προτάσεις έργου από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων που
συνεδρίασε στις 8 Απριλίου του 2011 στη Λευκωσία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρχαν εγκεκριμένα έργα κατά το έτος 2010 δεν
είναι δυνατόν να συμπληρωθούν οι στήλες (3) και (4) του πίνακα 1.

Σελ. 23

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή Βάσης

Στόχος

Δέσμευση
Στόχου από
εντάξεις
πράξεν

[1]

[2]

[3]

Στόχος Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης

Επίτευξη
Στόχου από
ολοκληρωμένες
Πράξεις

[4]

Παρατηρήσεις

[5]

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

3

2

-

-

ΑΡΙΘΜΟΣ

2

2

-

-

ΑΡΙΘΜΟΣ

-

-

-

-

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

3

-

-

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΘΕΤΙΚΗ /
ΑΡΝΗΤΙΚΗ /
ΟΥΔΕΤΕΡΗ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

-

-

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ
3

1

-

-

Σελ. 24

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τιμή Βάσης

Στόχος

Δέσμευση
Στόχου από
εντάξεις
πράξεν

[1]

[2]

[3]

[4]

ΑΡΙΘΜΟΣ

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗ

Στόχος Περιβαλλοντικής
Παρακολούθησης

Επίτευξη
Στόχου από
ολοκληρωμένες
Πράξεις

Παρατηρήσεις

[5]

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΥΔΑΤΑ
ΘΕΤΙΚΗ /
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ /
ΟΥΔΕΤΕΡΗ

-

ΘΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΑΕΡΑΣ
ΘΕΤΙΚΗ /
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ /
ΟΥΔΕΤΕΡΗ

-

ΘΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΜΟΥΣΕΙΑ,
ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

22

3

Σελ. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη εγκεκριμένων έργων για την περίοδο
αναφοράς, δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του κεφαλαίου.

Σελ. 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ –
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Λαμβάνοντας υπόψη τη μη ύπαρξη εγκεκριμένων έργων για την περίοδο
αναφοράς, δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του κεφαλαίου.

Σελ. 27

