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Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ,
έγηλε ζην πιαίζην ηεο απφ 29-01-2014 χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν:
«ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΣΗΜΖΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΔΑΛΗΑ 2014-2020»,
κεηαμχ ηεο ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεο εηαηξίαο ΘΔΟΥΑΡΖ
ΣΤΛΗΑΝΑΚΖ & ΗΑ Δ.Δ. (EXPERT CONSULTING).
Αθνξά ζηε .Μ.Π.Δ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Θεζζαιίαο
2014-2020.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020,
απαηηείηαη ε εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2001/42 «γηα ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή
Δθηίκεζε» φπσο έρεη ελαξκνληζηεί ζην εζληθφ δίθαην κε ηελ ΚΤΑ 107017/5-9-2006.
Ο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ) θαηά
ηελ θαηάξηηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, είλαη αθελφο ε εθ ησλ πξνηέξσλ
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο,
θαη αθεηέξνπ ε ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε δηαδηθαζία
πξνγξακκαηηζκνχ.
Δηδηθφηεξα, ε ΠΔ είλαη κηα δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
ελφο ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο ε νπνία πεξηιακβάλεη:
1. ηελ εθπφλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ)
2. ηε δηεμαγσγή δηαβνπιεχζεσλ
3. ηε ζπλεθηίκεζε ηεο ΜΠΔ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαβνπιεχζεσλ θαηά ηε
ιήςε απφθαζεο θαη ηέινο
4. ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηή θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΚΤΑ
έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ.
ην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ 2014-2020, ε ηξαηεγηθή
Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε απνηειεί δηαδηθαζία «παξάιιειε θαη ζπκπιεξσκαηηθή» κε
ηελ εθπφλεζε ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε.
Ζ .Μ.Π.Δ. εγθξίλεηαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΚΤΑ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαβνχιεπζεο πνπ ξεκίνηζε ηην Πέμπηη, 17/7/2014.

Αθνινπζεί ε Με Σερληθή Πεξίιεςή ηεο .Μ.Π.Δ.
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1

ΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ
1.1

Πεδίο αναθοπάρ ηηρ ΜΠΔ

Σν γεσγξαθηθφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 ζπκπίπηεη κε ηα
δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο.

ΥΑΡΣΖ 1Υ-1:

Γιοικηηικά όπια Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ
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Ζ Θεζζαιία, γεσγξαθηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή- αλαηνιηθή ζέζε ηεο ζηνλ
επεηξσηηθφ θνξκφ ηεο Υψξαο, πεξηιακβάλνληαο ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά ηεο
φξηα θαη έλα κηθξφ αιιά ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ηηο Βφξεηεο
πνξάδεο.
Ζ έθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο απνηειεί ην 10,6 % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Υψξαο, κε
ην επεηξσηηθφ ηεο κέξνο λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηεηακέλν πεδηλφ ηκήκα, ην νπνίν
πεξηβάιιεηαη πεξηκεηξηθά απφ νξεηλνχο φγθνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ ην 46% ηεο
ζπλνιηθήο έθηαζεο, ελψ αλαηνιηθά βξέρεηαη απφ ην Αηγαίν Πέιαγνο ζε άκεζε
πξνζέγγηζε κε ην λεζησηηθφ ηεο ρψξν, ηηο Βφξεηεο πνξάδεο.
Ο λφκηκνο πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο αληηπξνζσπεχεη ην 7,7% ηνπ αληίζηνηρνπ
πιεζπζκνχ ηεο Υψξαο. Ο πιεζπζκφο αλά θχιν ζρεδφλ ηζνθαηαλέκεηαη κεηαμχ
αληξψλ θαη γπλαηθψλ , κε κηα πνιχ κηθξή αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ.
Ο δείθηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ
αληίζηνηρν ηεο Υψξαο, ελψ νη δείθηεο (ειηθηαθήο) αληηθαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθά
ρακειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο Υψξαο. πλαθφινπζα νη παξαγσγηθέο
ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θεζζαιίαο εμππεξεηνχλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ειηθηαθά
εμαξηψκελσλ αηφκσλ (0-14 θαη 65+),απφ φηη ηεο Υψξαο.
1.2

Φςζιογνυμία ηηρ Πεπιθέπειαρ Θεζζαλίαρ

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη χθεζε θαίλεηαη φηη επεξέαζε θαη επεξεάδεη έληνλα ηελ
νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (ΑΠΑ) θαη ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. πγθεθξηκέλα:
κέρξη θαη ην έηνο 2008 ε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο απμαλφηαλ, κε ξπζκνχο
κηθξφηεξνπο ηεο Υψξαο, θαζψο θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εμέιημε ηεο ΑΠΑ αλά
ηνκέα.
Απφ ην 2009 θαίλεηαη λα έρεη πηψζε ν ηξηηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο
ζπλερίδνληαο ηε πησηηθή εμέιημε θαη ην 2010, ελψ ζηνλ πξσηνγελή, ηνκέα ε πηψζε
αξρίδεη ην 2010, κε κεγάιε φκσο, έληαζε.
Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο θπξηαξρεί σο δξαζηεξηφηεηα κε ζπλερή απμεηηθή ηάζε
ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο (71%), ελψ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή
ζηελ ΑΠΑ παξνπζηάδεη θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο (21%), θαζψο θαη ν πξσηνγελήο
ηνκέαο, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο κε έλα πνζνζηφ ηεο
ηάμεο ηνπ 9%, ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ζε επίπεδν Υψξαο. Ζ
εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή ΑΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο
παξνπζηάδεη δηαρξνληθέο δηαθπκάλζεηο, ηφζν ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο
παξαγφκελεο ΑΠΑ ηνπ ηνκέα, φζν θαη ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ΑΠΑ ησλ άιισλ
δχν ηνκέσλ.
ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θπξηαξρεί ε θπηηθή παξαγσγή, ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα
θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε κεηαπνίεζε θαη δεχηεξε θαηά ζεηξά νη θαηαζθεπέο, νη
νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θάκςε απφ ην 2007 κέρξη θαη ην 2010, κε ηδηαίηεξα
έληνλε θάκςε κεηαμχ 2009 θαη 2010.
ηνλ
ηξηηνγελή
ηνκέα
θπξίαξρε
δξαζηεξηφηεηα
είλαη
ην
εκπφξην
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε δεχηεξε θαηά ζεηξά
θαη κε κεγάιν πνζνζηφ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηξίηε ζε κέγεζνο νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα νη θηεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία δηάξζξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ / νηθνλνκηθνχ ηζηνχ ηεο
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Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη απφ ηελ ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ παξαγσγηθψλ /
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά θιάδν, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο
δηαζπλδέζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα κε ηε κεηαπνίεζε, έιιεηςε δηαζπλδέζεσλ ηνπ
ηξηηνγελή ηνκέα κε ηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή σο πξνο ηηο παξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο, αιιά εμαξηψκελνο ζεκαληηθά ν ηξηηνγελήο ηνκέαο απφ ηα
δεκηνπξγνχκελα εηζνδήκαηα ζηνπο δχν άιινπο ηνκείο.
Παξάιιεια, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηεξίδεηαη ζε κε
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θπξίσο ζηε θαηαλάισζε θαη ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθήο / νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ζηε
Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ζπληεινχλ, αθ’ ελφο ζηε ρξνληθή πζηέξεζε εκθάληζεο ησλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη
νηθνλνκηθήο χθεζεο ζ’ επίπεδν Υψξαο, αθ’ εηέξνπ ζηελ κεγάιε έληαζε ησλ
αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ηεο Υψξαο ζηελ Πεξηθέξεηα.
Ζ επηθάλεηα πνπ θαιχπηνπλ νη εθηάζεηο ησλ ζεζκηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ
ζηε Θεζζαιία είλαη ζεκαληηθή θαη ε πξνζηαζία ηνπο δηαθπιάζζεηαη επαξθψο απφ
ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο εκθαλίδεη πνιιέο πεξηνρέο πξνζηαζίαο κε ηδηαίηεξε
νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο
πνπ είλαη εληαγκέλεο ζε ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην πξνζηαζίαο.
Οη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαζψο
παξνπζηάδνπλ κεγάιν νηθνινγηθφ, αηζζεηηθφ αιιά θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα θαηαγξάθνληαη:.
•
•
•
•
•

9 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο,
4 Φπζηθά Πάξθα,
102 Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Οηθνηφπσλ θαη Δηδψλ θαη εηδηθφηεξα 21 Εψλεο Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), 19 Δηδηθέο Εψλε Γηαηήξεζεο (ΔΕΓ) 62 Καηαθχγηα Άγξηαο
Εσήο
20 Πξνζηαηεπφκελα Σνπία θαη 19 Πξνζηαηεπφκελνη Φπζηθνί ρεκαηηζκνί
10 Μηθξνί λεζηψηηθνη πγξφηνπνη

Οη ΠΔ Λάξηζαο, Καξδίηζαο, Μαγλεζίαο θαη Σξηθάισλ βξίζθνληαη εληφο ηνπ Τδαηηθνχ
Γηακεξίζκαηνο Θεζζαιίαο ελψ ε ΠΔ πνξάδσλ βξίζθεηαη εληφο ηεο Λεθάλε
Απνξξνήο πνξάδσλ ηνπ Τδαηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο
1.2.1

Τθιζηάμενα πεπιβαλλονηικά πποβλήμαηα και πιέζειρ

ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαηαγξάθνληαη νη αθφινπζεο πηέζεηο θαη πξνβιήκαηα:
1. Ζ πξντνχζα αζηηθνπνίεζε κε ηηο ζπλνδέο ππνδνκέο, ε εληαηηθή γεσξγία, ε
αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, ην νδηθφ δίθηπν (πθηζηάκελν θαη λέν), ε
ζθφπηκε ή ηπραία ζαλάησζε εηδψλ δψσλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο,
επεξεάδνπλ πνηθηινηξφπσο κεγάιν αξηζκφ εηδψλ, απνηεινχλ απεηιέο κείδνλνο
ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βιοποικιλόηηηαρ και ηυν θςζικών
οικοζςζηημάηυν. εκεησηένλ φηη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ππάξρνπλ 145
πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία γηα ηελ
βηνπνηθηιφηεηα θαη νη νπνίεο θαιχπηνπλ κεγάιε επηθάλεηα ηεο Πεξηθέξεηαο.
2. Ζ ζπξξίθλσζε ησλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, φπσο ε
κεηαπνίεζε θαη νη θαηαζθεπέο, ηα θαηλφκελα απψιεηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο θαζψο ε
απνζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιφγσ ζπλζεθψλ αβεβαηφηεηαο πνπ
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

δηέπνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαγεγξακκέλε
αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηα εκθαληδφκελα θαηλφκελα θηψρεηαο θαη θνηλσληθήο
πεξηζσξηνπνίεζεο, επεξεάδνπλ ππνζηξσκαηηθνχο παξάγνληεο ηνπ πληθςζμού
(απηνθηνλίεο, κεηαλάζηεπζε θ.α) θαη ηεο δημόζιαρ ςγείαρ (ςπρνινγηθά
πξνβιήκαηα, ππνζηηηζκφο, πείλα, επαηηεία, αλαζθάιηζηνο πιεζπζκφο,
ππνιεηηνπξγία ησλ δνκψλ πγείαο, αδπλακία πξφζβαζεο ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή
πεξίζαιςε)
Ζ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εξεκνπνίεζεο, ην νπνίν έρεη ήδε θαηαγξαθεί
ζηε Θεζζαιία θαη γη’ απηφ αλήθεη ζηηο πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ εξεκνπνίεζεο
ζχκθσλα κε ην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 2001»,
ηα θαηλφκελα ησλ θαηνιηζζήζεσλ ζε νδηθά ηκήκαηα θπξίσο ησλ νξεηλψλ
πεξηνρψλ, αιιά θαη απηά ησλ θαζηδήζεσλ ηνπ εδάθνπο ζε ηκήκαηα ηνπ
Θεζζαιηθνχ θάκπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληνλε δαζνθάιπςε ηεο Πεξηθέξεηαο
θαη ηελ έθδειε απεηιή εκθάληζεο ππξθαγηψλ νη νπνίεο ππνβνεζνχληαη δεφλησο
θαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζίγνπλ ηο έδαθορ, ςποζηπυμαηικούρ
παπάγονηερ ηηρ ποιόηηηαρ ηυν ςδάηυν καθώρ και ηα ςλικά πεπιοςζιακά
ζηοισεία.
Ζ ςπεπάνηληζη ηυν ςπόγειυν ςδάηυν θαη ε ςπεπεκμεηάλλεςζη ηυν
επιθανειακών ςδάηυν έρνπλ δεκηνπξγήζεη ειιεηκκαηηθφ πδαηηθφ ηζνδχγην ην
νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξχπαλζε ησλ πδάησλ απφ αλζξσπνγελείο
δξαζηεξηφηεηεο πξνθαιεί δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε θαη ηα
απνζέκαηα λεξνχ.
Ζ ζέξκαλζε ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ θηηξίσλ ηα νπνία δηαζέηνπλ πιεκκειή
ζεξκνκφλσζε κε κε απνδνηηθά θεληξηθά ζπζηήκαηα, ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα
ηνπ αέξα, ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη
ζπκβάιινπλ ζηελ αύξηζη ηυν εκπομπών αεπίυν ηος θεπμοκηπίος.
Ζ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (έδαθνο, χδαηα) απφ ηελ εληαηηθή γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε ιφγσ ηεο αιφγηζηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ
Ζ αλάγθε ζπκπιεξσκαηηθψλ δνκψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζε ηνπξηζηηθνχο πφξνπο
(νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν) ηεο Θεζζαιίαο γηα δηεπθφιπλζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ.
Ζ κε πιήξεο ζπκκφξθσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ην Δπξσπατθφ
θεθηεκέλν πνπ αθνξά ζε ζέκαηα επεξεπγαζίαρ ςγπών λςμάηυν θαη
ολοκληπυμένηρ διασείπιζηρ ζηεπεών αποβλήηυν

1.2.2

Πιθανή εξέλιξη ηηρ ηπέσοςζαρ καηάζηαζηρ ηος πεπιβάλλονηορ ζε
πεπίπηυζη μη εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ

 Γελ ζα βειηησζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηε βηνπνηθηιφηεηα,





ρισξίδα θαη παλίδα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Γελ
ζα
βειηησζνχλ
νη
ππνζηξσκαηηθνί
παξάγνληεο
(εθπαίδεπζε,
απαζρνιεζηκφηεηα θ.α) πνπ πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε δεκφζηα πγεία θαη
ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, φπσο ε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
ε
αληαγσληζηηθφηεηαο
ησλ
επηρεηξήζεσλ,
ε
απαζρνιεζηκφηεηα, ε θαηλνηνκία θαη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη
Δπηθνηλσληψλ.
Γελ ζα βειηησζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη δελ ζα πεξηνξηζηνχλ
νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ απφ αλζξσπνγελείο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο
Γελ ζα πξνζηαηεπηεί ην πδάηηλν δπλακηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη δελ ζα
δηακνξθσζνχλ νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο εμαζθάιηζεο ηνπ απαηηνχκελνπ
πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πφζηκνπ λεξνχ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο
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 Γελ ζα πινπνηεζνχλ δξάζεηο ππέξ ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο
Θεζζαιίαο

 Γελ ζα πξναρζεί ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ






πινχηνπ ηεο πεξηνρήο κε δξάζεηο πνπ ζπλδξάκνπλ ηφζν ζηελ πνηφηεηα δσήο
ησλ θαηνίθσλ φζν θαη ζηελ ηνπξηζηηθή ειθπζηηθφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα ηεο
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
Γελ ζα βειηησζεί ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ θπξίσο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ,
κέζσ δξάζεσλ πνπ απνηξέπνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηηο ξππνγφλεο εθπνκπέο
Γελ ζα κεησζνχλ νη εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κέζσ δξάζεσλ
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Γελ ζα ιεθζνχλ κέηξα κεηξηαζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Γελ ζα κεησζνχλ νη δηαηξνπηθέο πηέζεηο (πγξά απφβιεηα, ζηεξεά, απφβιεηα,
παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κεηαθνξέο)

1.2.3 Δπιλογή Δναλλακηικήρ Γςναηόηηηαρ
χκθσλα κε ην Αξ. 5 ηεο Οδεγίαο 2001/42/ΔΚ, απαηηείηαη ζηε ηξαηεγηθή Μειέηε
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) λα κειεηεζνχλ “νη ινγηθέο ελαιιαθηηθέο
δπλαηφηεηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πεδίνπ
εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ρεδίνπ (Π.)’’ θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο επηιεγφκελεο πξνο εθαξκνγή ελαιιαθηηθήο
δπλαηφηεηαο, έηζη ψζηε κε ηε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ
γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ, πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ζην
πεξηβάιινλ, λα πξνσζείηαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε θαη κία πςεινχ επηπέδνπ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ είλαη:

ΔΝ-1 Μεδεληθή ιχζε (No Ρlan or Programme)
ΔΝ-2 Αλάπηπμε ρσξίο ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ (Unplanned Growth)
ΔΝ-3 ρεδηαζκφο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηφδνπ 2014 -2020
ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (Current situation)

ΔΝ-4 Πξνγξακκαηηζκέλε Αλάπηπμε βάζεη ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ (Planned
Growth).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ νδήγεζε ζηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:

Π-1 Όζνλ αθνξά ζηελ Δλαιιαθηηθή δπλαηφηεηα 1 ε κε εθαξκνγή ηνπ ΠΔΠ
Θεζζαιίαο 2014-2020:
‐ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε πινπνίεζε ελφο κέξνπο ηεο
Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ηεο νπνίαο
Κεληξηθφο ηξαηεγηθφο Αλαπηπμηαθφο ηφρνο είλαη ε ιζσςπή και καινοηόμορ
οικονομία ζηην Εςπώπη, με επίκενηπο ηον άνθπωπο και ηο πεπιβάλλον, μέζω ηηρ
έξςπνηρ, βιώζιμηρ και σωπίρ αποκλειζμούρ ανάπηςξηρ.
‐ ζα απνηειέζεη ηξνρνπέδε γηα ηελ πξαγκαηηθή χγθιηζε κε ηηο
αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο θαη ηεο Δ.Δ, κε αξλεηηθφ αληίθηππν
ζηελ νηθνλνκία, ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ
ηεο πινχηνπ θαζψο θαη ζηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ ηεο
πφξσλ
Π-2 Όζνλ αθνξά ζηελ Δλαιιαθηηθή δπλαηφηεηα 2 απηή εκπεξηέρεη πνιιέο απεηιέο
γηα ην Πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε πνηφηεηα ησλ εδαθψλ θαη
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ησλ πδάησλ, ην ηνπίν θ.ά. θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε δηεζλή, θνηλνηηθή θαη
εζληθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.

Π-3 Όζνλ αθνξά ζηελ Δλαιιαθηηθή δπλαηφηεηα 3, εάλ ζπλερηζηεί ε ίδηα
ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο, δελ ζα επηηεπρζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ
αξλεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νχηε ζα
αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν
ζρεηίδεηαη κε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη.. Οη δχν απηέο
παξάκεηξνη, ηεο βειηίσζεο/εμάιεηςεο ησλ αξλεηηθψλ αλαπηπμηαθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ,
ηεθκεξηψλνπλ ηελ αλάγθε επαλαπξνζέγγηζεο ηεο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο
«Δπξψπε 2020», ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ 2011,
θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ησλ ΔΓΔΣ.

Π-4 Όζνλ αθνξά ζηελ Δλαιιαθηηθή δπλαηφηεηα 4, έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη
ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ επαξθψο
θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηε
ζεκεξηλή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο.
Καηά ζπλέπεηα, ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο θαζψο θαη
ηεο κε εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ (κεδεληθή ιχζε), γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20142020, ζηεξίδεηαη ζε θξηηήξηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
Κνηλφηεηαο ππέξ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.
Όζνλ αθνξά ζηηο Εναλλακηικέρ δςναηόηηηερ 1, 2 και 3, αποππίπηονηαι σο αληίζεηεο κε ην
επηζπκεηφ απνηέιεζκα ην νπνίν αλακέλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο
2014-2020.
Επιλέγεηαι η Εναλλακηική δςναηόηηηα 4 θαζφζνλ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ θαη
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, πξφθεηηαη λα ηα
βειηηψζεη, αμηνπνηψληαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηα ζεηηθά ζεκεία θαη εμνκαιχλνληαο ή /
θαη εμαιείθνληαο ηα αξλεηηθά, πξνζεγγίδνληαο έηζη ην ζηφρν ηεο Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο θαηά ηξφπν πνπ εμππεξεηεί:

 Σελ αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηε







βηνπνηθηιφηεηα, ρισξίδα θαη παλίδα ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο
Σελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ππνζηξσκαηηθψλ παξαγφλησλ (εθπαίδεπζε,
απαζρνιεζηκφηεηα θ.α) πνπ πξνάγνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηε δεκφζηα πγεία θαη
ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο.
Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο, πεξηνξίδνληαο
ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηφ απφ αλζξσπνγελείο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο
Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη
ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πφζηκνπ λεξνχ ζηνλ
πιεζπζκφ θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θπξίσο ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ, κέζσ δξάζεσλ πνπ απνηξέπνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηηο ξππνγφλεο
εθπνκπέο
Σελ αλάγθε κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κέζσ δξάζεσλ
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Σελ αλάγθε κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ απφ δηαηξνπηθέο πηέζεηο (πγξά απφβιεηα,
ζηεξεά, απφβιεηα, παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κεηαθνξέο)
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1.3

ςνοπηική πεπιγπαθή ηος ΠΔΠ Θεζζαλίαρ 2014-2020

Σν ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ
εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα θαη κε
έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Ζ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο είλαη πεξηθέξεηα, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «λιγόηεπο
αναπηςγμένηρ πεπιθέπειαρ». Θα ρξεκαηνδνηεζεί ηφζν απφ ηα ηνκεαθά ΔΠ, φζν θαη απφ
ην ΠΔΠ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηζφξξνπε θαηαλνκή πφξσλ.
Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο,
ζε ζρέζε κε ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
α)

Αλάγθε αλάζρεζεο ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη ελ γέλεη
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ελδπλάκσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια απηή ε αλάγθε είλαη
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάγθε πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηθψλ
επελδχζεσλ, γηα δηεχξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο ζηνπο ππιψλεο ηεο
έμππλεο εμεηδίθεπζεο (αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, ηνκέαο κεηάιινπ θ.ι.π.), κε
αηρκή ηελ θαηλνηνκία. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, γηα
θάιπςε ελφο κέξνπο απηψλ ησλ αλαγθψλ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο
ζπκβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ Σνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο, πξνζεγγίδεη ηνπο εμήο
ζηφρνπο:
• Γηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηζηνχ
ηεο, κε παξάιιειε δηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Ζ ζηαζεξνπνίεζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή αγνξά, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα
απνηειέζκαηα
ηεο
έμππλεο
εμεηδίθεπζεο,
αληηκεησπίδνληαο
απνηειεζκαηηθά
ηηο
αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο
ηεο
νηθνλνκηθήο,
ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη χθεζεο, είλαη ην άκεζα επηδησθφκελν
απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014 – 2020.
• Αλαβάζκηζε, αιιά θαη δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηνπξηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, ζην πιαίζην δηαζχλδεζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, κε ηνλ πνιηηηζηηθφ, ηνλ αγξνδηαηξνθηθφ θαη άιινπο
ηνκείο θαη θιάδνπο.
• χλδεζε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κε
ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ, ελ γέλεη, ηεο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο.
• ηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ θαηάιιειν κεραληζκφ, γηα αμηνπνίεζε
ησλ πξντφλησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη γηα ρξήζε
θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, κε ζηφρν
ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο θαη ηεο
αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο.
• Γηεχξπλζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζε δηνηθεηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, κε ρξήζε ΣΠΔ.

β)

Αλάγθε αλάπηπμεο, αμηνπνίεζεο θαη αχμεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη αλάγθε ελεξγνχο
έληαμεο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ιφγσ ηεο δξακαηηθήο εμέιημεο βαζηθψλ
δεηθηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο κείσζεο ησλ νηθνγελεηαθψλ
εηζνδεκάησλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, σο πξνο απηέο ηηο αλάγθεο
εζηηάδεη ζηα εμήο:
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•
•
•
•
•

•

γ)

Αλάγθε αλάπηπμεο θαη δηθηχσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη
ζχλδεζήο ηνπ κε ην παξαγσγηθφ / επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ δεκφζηα
δηνίθεζε ηεο Πεξηθέξεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο
απηψλ ησλ αλαγθψλ ζα θαιπθζνχλ απφ αληίζηνηρν Σνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα ηνπ ΔΠΑ, νη επί κέξνπο αλάγθεο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ε
ζηξαηεγηθή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:

•
•
•
•

δ)

Γηεχξπλζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ζε επηζηεκνληθνχο θαη παξαγσγηθνχο ηνκείο πνπ
εμεηδηθεχεηαη ε Πεξηθέξεηα.
Δλίζρπζε ησλ δεζκψλ επηρεηξεκαηηθνχ – εξεπλεηηθνχ ηνκέα κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο.
Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο
κε ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ κε άιια εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο Υψξαο θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ.

Αλάγθε ζπκπιήξσζεο – νινθιήξσζεο δηαηεξήζηκσλ θαη αζθαινχο ρξήζεο
ππνδνκψλ ζηελ Πεξηθέξεηα, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Ζ
ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, σο πξνο απηή ηελ αλαπηπμηαθή αλάγθε
ζηνρεχεη ζηα εμήο:

•
•
•
•

ε)

Αλάζρεζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο αλεξγίαο, κε ηε δηαηήξεζε θαη ηε
ζηαδηαθή αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηηο επηρεηξήζεηο..
Έληαμε ή/ θαη επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ κε νηθνλνκηθά
ελεξγψλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ.
Έληαμε εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα
ελίζρπζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο θαη θαη’ αθνινπζία, γηα πξφιεςε ή/ θαη
θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.
ηήξημε ηεο πεξίζαιςεο, ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο ζίηηζεο ησλ επξηζθφκελσλ
ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο, εμαζθαιίδνληαο ηηο αλαγθαίεο αληίζηνηρεο
ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο.
Αλάπηπμε / δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ
ππνδνκψλ, θπξίσο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, κε ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, νξζνινγηθά θαηαλεκεκέλεο
ζην ρσξηθφ ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο.
Τπνζηήξημε ησλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
θνίηεζεο ησλ καζεηψλ απηψλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ζηελ ππνρξεσηηθή 9εηή
εθπαίδεπζε, ψζηε λα αλαζρεζεί ε ζρνιηθή δηαξξνή.

Οινθιήξσζε,
ζπκπιήξσζε,
αιιά
θαη
βειηίσζε
ππνδνκψλ
δηαπεξηθεξεηαθψλ
θαη
ελδνπεξηθεξεηαθψλ
κεηαθνξψλ
(νδηθέο,
ζηδεξνδξνκηθέο).
ρεδηαζκφο εθηέιεζεο λέσλ έξγσλ θαη βειηίσζεο ησλ ιηκεληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
χλδεζε νηθηζηηθψλ θέληξσλ, ηνπξηζηηθψλ / πνιηηηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη
παξαγσγηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ην θχξην νδηθφ θαη ιηκεληθφ
δίθηπν θαη ηηο πχιεο εηζφδνπ / εμφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Πξνιεπηηθά κέηξα αζθαινχο ρξήζεο ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο.

Αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ θαη κεηάβαζε ζε κηα
νηθνλνκία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο
αιιαγήο θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ. Ωο πξνο απηή ηε θαηεγνξία
αλαγθψλ, απηέο πνπ ζα θαιπθζνχλ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ
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Πξφγξακκα, πεξηνξίδνληαη ζε ζρεηηθά κηθξή θιίκαθα, κε δεδνκέλν φηη έλα
κεγάιν κέξνο ηνπο ζα θαιπθζεί απφ ην αληίζηνηρν Δπηρεηξεζηαθφ, εζληθήο
εκβέιεηαο, Σνκεαθφ Πξφγξακκα, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σακείνπ
πλνρήο. Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ην ΠΔΠ πξνζδνθάηαη λα θαιπθζνχλ νη εμήο
αλάγθεο:
• Οινθιήξσζε / ζπκπιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο
πγξψλ απνβιήησλ ζε νηθηζκνχο θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ (ή ζε
ζπλάζξνηζε), ησλ νπνίσλ ηα ιχκαηα επεξεάδνπλ πεξηβαιινληηθά /
νηθνινγηθά επαίζζεηεο ή / θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο.
• Γηαινγή ζηελ πεγή ζηεξεψλ νηθηαθψλ απνβιήησλ.
• Πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, κε θχξηα
θαηεχζπλζε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο.
• Οξζνινγηθή αμηνπνίεζε, πξνζηαζία θαη αλάπηπμε, σο εληαίν ζχλνιν, ησλ
θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ηφζν ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ππαίζξνπ.
• Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο θαη κείσζε ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.
• Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ παιαηάο θαηαζθεπήο
θηεξίσλ, θπξίσο ησλ δεκφζησλ, γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο,
ελδερνκέλσο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ.
• Με δεδνκέλν ην ηδηαίηεξα έληνλν πξφβιεκα εξεκνπνίεζεο ζε πεξηνρέο
ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθχπηνπλ αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπο θαη ησλ εδαθψλ
ηνπο, φπσο θαη πξνζηαζίαο ησλ αθηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο απφ δηάβξσζε.
• Ζ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, θπξίσο απφ
ππξθαγηέο.
ζη)

Αλάγθε ελδπλάκσζεο ηεο ρσξηθήο ζπλνρήο θαη ηεο αλάπηπμεο, κεηαμχ
νξεηλψλ θαη πεδηλψλ ή / θαη παξάιησλ πεξηνρψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε
θάιπςεο απηψλ ησλ αλαγθψλ, ην Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο
εζηηάδεη ζηα εμήο:

•
•
•
•

•

Μεηαθνξηθή / νδηθή ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ δσλψλ κε ηνπο θεληξηθνχο
νδηθνχο άμνλεο, θαζψο θαη κε ηηο πχιεο εηζφδνπ / εμφδνπ ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Δλδπλάκσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θπξίσο ζηηο
εζσηεξηθέο δψλεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
Αλάπηπμε ή/ θαη βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (πγείαο, πξφλνηαο,
παηδείαο) θαη εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζηηο
απνκαθξπζκέλεο θαη ρακειήο αλάπηπμεο πεξηνρέο.
Αλάπηπμε / αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ / ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηνρψλ,
γηα αχμεζε
ηεο
απαζρνιεζηκφηεηάο ηνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ θνηλσληθνχ
απνθιεηζκνχ.
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη παξαγσγηθή ζπλεξγαζία ησλ ιηγφηεξν
αλαπηπγκέλσλ / ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, κε ηηο αλεπηπγκέλεο
πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θαη αζηηθέο
ζπγθεληξψζεηο.

Ζ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή πινπνηείηαη κέζσ ηεζζάξσλ (4) Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο.
Σνπο Άμνλεο απηνχο ζπκπιεξψλεη θαη ε Σερληθή Βνήζεηα. πλαθφινπζα, ε
δηάξζξσζε ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 θαζψο θαη ε Κνηλνηηθή ζπλδξνκή αλά
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο έρεη σο εμήο:
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ΠΗΝΑΚΑ 1-Π1): Οικονομικά ζηοισεία ΠΔΠ Θεζζαλίαρ 2014-2020
(επικαιροποιημένος

Άξονασ
προτεραιότητασ

Κοινοτική
Συνδρομή

Ταμείο

Συνολική
χρηματοδότηςη

% επί του
προχπολογιςμοφ
του ΠΕΠ

1

Ενίςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ
και
τησ
εξωςτρζφειασ
των
επιχειρήςεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ),
μετάβαςη
ςτην
ποιοτική
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την
καινοτομία και αφξηςη τησ
Περιφερειακήσ
Προςτιθζμενησ
Αξίασ

ΕΤΠΑ

49.500.000,00

61.875.000,00

15,43

2.α

Ανάπτυξη
και
αξιοποίηςη
ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικοφ
– ενεργόσ κοινωνική ενςωμάτωςη

ΕΚΤ

56.000.000,00

70.000.000,00

17,45

2.β

Υποδομζσ ςτήριξησ και ανάπτυξησ
ανθρώπινου δυναμικοφ

ΕΤΠΑ

25.000.000,00

31.250.000,00

7,79

3

Προςταςία του περιβάλλοντοσ –
Μετάβαςη ςε μια οικονομία φιλική
ςτο περιβάλλον

ΕΤΠΑ

80.300.000,00

100.375.000,00

25,02

4

Ανάπτυξη – Εκςυγχρονιςμόσ –
Συμπλήρωςη υποδομών για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

ΕΤΠΑ

104.200.000,00

130.250.000,00

32,47

5

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

4.809.880,00

6.012.350,00

1,50

6

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

ΕΚΤ

1.094.659,00

1.368.324,00

0,34

320.904.539,00

401.130.674,00

Γενικό ςφνολο

100,00

Κάζε Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 αληιεί επελδπηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο απφ ηνπο Θεκαηηθνχο ηφρνπο (Θ.) ησλ ΔΓΔΣ θαη εμεηδηθεχεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη κέζσ ελδεηθηηθψλ δξάζεσλ πξνζδίδνπλ
αλακελφκελα απνηειέζκαηα.
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε (εθεμήο ΠΔ)
ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020. Με βάζε ηα κέρξη ζήκεξα εθδνζέληα θαζνδεγεηηθά
θείκελα θαη ηελ εξκελεία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη απφ ηνλ
νξηζκφ ηεο, ε ΠΔ είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαη ζηνρεχεη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ
ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δηακέζνπ ηεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
δηάζηαζεο ζην θαηά ην δπλαηφλ έγθαηξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ
πνιηηηθψλ, ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ. ηελ παξνχζα κειέηε αθνινπζνχληαη ηα
αθφινπζα δηαθξηηά βήκαηα:
‐

‐

H πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε θαηά ην δπλαηφλ αλαιπηηθή αλαθνξά
ζε έξγα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. θαη θπξίσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα
πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ
Ζ πεξηγξαθή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηά ηελ νπνία
δηαγλψζηεθαλ ηα επίπεδα ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ θαη εληνπίζζεθαλ
ηα επαίζζεηα θαη κε ζεκεία.
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‐

Ζ εθηίκεζε, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε κεζνδνινγία ηεο νπνίαο εθηίζεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 7 ηεο
παξνχζαο κειέηεο

1.4

Δκηίμηζη και αξιολόγηζη ηυν πεπιβαλλονηικών επιπηώζευν

Οη βαζηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε νκάδα κειέηεο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
ΜΠΔ νκαδνπνηνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:



ηελ έιιεηςε ελφο θαζηεξσκέλνπ, ζπζηεκαηηθνχ ζπλφινπ πεξηβαιινληηθψλ
δεδνκέλσλ, ηα νπνία ζα επέηξεπαλ κε αθξίβεηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζεκεξηλήο
θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο,
ηελ αλππαξμία ελφο πιήξσο θαζηεξσκέλνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν
λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ζηελ
πξφηαζε κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο.

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ΠΔΠ
ζπληέζεθε κηα κεζνδνινγία δχν ζηαδίσλ. πλνπηηθά:
‐ ην πξψην ζηάδην πξνζδηνξίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα επεξεαζηεί θάπνηα
πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο ή δείθηεο απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ηνπ ΔΠ.
‐ ην δεχηεξν ζηάδην, γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ εθηηκήζεθαλ σο πηζαλέο, εθηηκψληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αιιαγψλ π.ρ. ε ζεηηθή ή αξλεηηθή θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο, ε
κνληκφηεηα ή ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο παξακνλήο ηεο θ.ά. Καηφπηλ, δηεμάγεηαη ε
αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαπηζηψλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο
ιήςεο κέηξσλ αληηκεηψπηζεο. ε θαηαθαηηθή πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο
ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ.
Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ θαηέιεμε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα κε εμήληα
πέληε θξίζηκεο εξσηήζεηο, δηαξζξσκέλεο ζε είθνζη πεξηβαιινληηθά ζεκαηηθά πεδία. Ο
πίλαθαο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη σο «θφζθηλν» γηα θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ
ΠΔΠ, ψζηε λα δηαγλσζζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο πνπ ελδέρεηαη λα
κεηαβιεζνχλ, αιιά θαη απηέο πνπ δελ πξφθεηηαη λα δερζνχλ ηάζεηο αιιαγήο
(screening).
Οη πξψηεο ζπιιέγνληαη θαη πεξλνχλ ζην επφκελν ζηάδην, απηφ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ησλ ηδηνηήησλ θάζε κεηαβνιήο. Αθνινπζεί δειαδή αμηνιφγεζε ηνπ ραξαθηήξα θάζε
επίπησζεο θαη εληνπίδνληαη νη δπλαηφηεηεο πξφιεςεο θαη εθ ησλ πζηέξσλ
αλαζηξνθήο ησλ επηπηψζεσλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία
πξέπεη λα ζηξέθνληαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο. Σέινο, δηεξεπλψληαη ιεπηνκεξέζηεξα
ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
ηνπ ΠΔΠ αλά επεξεαδφκελε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν κε εμεηδίθεπζε αλά άμνλα
παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.

Δπεξεαδόκελε
πεξηβαιινληηθή Βηνπνηθηιόηεηα, ρισξίδα, παλίδα
παξάκεηξνο
ΑΠ-1
Αηηίεο
κεηαβνιήο
ΑΠ-2
-
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ΑΠ-3

Οη πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πξνάγνπλ ηηο
ζπλζήθεο βειηίσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο
ΑΠ-4
Σα λέα γξακκηθά ζπγθνηλσληαθά έξγα θαη επέθηαζε πθηζηάκελσλ είλαη
πηζαλό λα επηδεηλώζνπλ νξηζκέλνπο ππνζηξσκαηηθνύο παξάγνληεο
δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ
Ιδηόηεηεο ηεο επίπησζεο
Αηηηνιόγεζε
Ο ΑΠ-4 είλαη πηζαλόλ λα επάγεη ηάζεηο επηδείλωζεο ελώ
Καηεύζπλζε
κηθηή
ν ΑΠ-3 ωζεί ζε βειηηώζεηο
Ελδερόκελεο πηέζεηο ζηνπο ππνζηξωκαηηθνύο
Έθηαζε
Μηθξή
παξάγνληεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο αλακέλεηαη λα
πεξηνξηζηνύλ ζηηο εθηάζεηο ππνδνρήο ηωλ παξεκβάζεωλ
Με δεδνκέλε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο
Έληαζε
Αζζελήο
Θεζζαιίαο ιόγω ηωλ πθηζηάκελωλ πηέζεωλ , λέα κηθξά
αίηηα επηδείλωζεο νδεγνύλ ζε αζζελή έληαζε
Οη κεηαβνιέο πξνέξρνληαη κε πξωηνγελή αθνξκή ηηο
Πξνέιεπζε
Πξσηνγελήο
πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο.
Η εκθάληζε ηεο επηδείλωζεο ή ηεο βειηίωζεο μεθηλά κε
Γηάξθεηα κεηαβνιήο Βξαρππξόζεζκε ηελ έλαξμε θαη παξακέλεη εάλ δελ εκθαληζηνύλ
αληίξξνπεο ηάζεηο
Δελ αλακέλεηαη αιιειεπίδξαζε κε κεηαβνιέο ζε άιινπο
πζζσξεπηηθόηεηα ή
Απίζαλε
πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ή ζπλεξγηζηηθό
ζπλέξγεηα
απνηέιεζκα κε άιια ηκήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Γπλαηόηεηα
Με ηα θαηάιιεια κέηξα απνθπγήο ή πεξηνξηζκνύ ηωλ
Μηθξή/κεγάιε
πξόιεςεο
αηηηώλ ηεο, επηδείλωζε κπνξεί λα πξνιεθζεί πιήξωο
Γπλαηόηεηα
Εάλ ε κεηαβνιή δελ πξνιεθζεί, νη εθ ηωλ πζηέξωλ
πεξηνξηζκνύ ή
Μηθξή/κεγάιε
ελέξγεηεο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο επαλαθνξάο
αληηζηξνθήο
Αμηνιόγεζε:

Η θαηάζηαζε ζε νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε
ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ελδέρεηαη λα επηδεηλσζεί, σο απνηέιεζκα νξηζκέλσλ
θαηεγνξηώλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΑΠ-4, ελώ θάπνηεο από ηηο παξεκβάζεηο ηνπ
ΑΠ-3 νδεγνύλ ζε βειηηώζεηο.
Η έθηαζε ησλ πηζαλώλ επηδεηλώζεσλ είλαη κηθξή θαη ε έληαζή ηνπο αζζελήο.
Η δπλαηόηεηα πξόιεςεο είλαη ζεκαληηθή. Με δεδνκέλε ηελ πςειή ζέζε ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο ζηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο είλαη
αλαγθαίν λα ιεθζνύλ κέηξα απνθπγήο ή πεξηνξηζκνύ ησλ αηηηώλ πνπ
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ηηο πην πάλσ ηάζεηο επηδείλσζεο
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Δπεξεαδόκελε
πεξηβαιινληηθή
παξάκεηξνο

Πιεζπζκόο, αλζξώπηλε πγεία
ΑΠ-1

Οη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο βειηηώλνπλ ηνπο ππνζηξσκαηηθνύο παξάγνληεο
πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο αλζξώπηλεο πγείαο,
ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ
πιεζπζκνύ
ΑΠ-2 Οη πεξηζζόηεξεο πξσηνβνπιίεο θαη εηδηθόηεξα απηέο ζηνπο ηνκείο ησλ
θνηλσληθώλ ππνδνκώλ θαζώο θαη ησλ ππνδνκώλ πγείαο βειηηώλνπλ ην
βηνηηθό επίπεδν θαζώο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πεξίζαιςεο
ΑΠ-3 Οη δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ , νινθιεξσκέλεο
δηαρείξηζεο αζηηθώλ θαη εηδηθώλ απνβιήησλ, πξνζηαζίαο από ιύκαηα
νηθνινγηθά επαίζζεησλ θαη ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ, δηαρείξηζεο ησλ
Αηηίεο
πδαηηθώλ πόξσλ θαζώο θαη νη δξάζεηο αλαβάζκηζεο αζηηθνύ θαη
κεηαβνιήο
αλζξσπνγελνύο
πεξηβάιινληνο
βειηηώλνπλ
ππνζηξσκαηηθνύο
παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο δεκόζηαο
πγείαο θαη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ.
ΑΠ-4 Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο βειηηώλνπλ ηνπο ππνζηξσκαηηθνύο
παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ επηθέξνπλ αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο δεκόζηαο
πγείαο, βειηηώλνληαο ηηο ζπλζήθεο πξνζπειαζηκόηεηαο ππνζηεξίδνληαο
έηζη ηνπο όξνπο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηηο ζπλζήθεο πξόζβαζεο
ζε θέληξα πεξίζαιςεο (ηδηαίηεξα ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο) θαζώο επίζεο
ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ θαη ζηελ αύμεζε ηεο
αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξώλ.
Ιδιόηηηερ ηηρ επίπηωζηρ
Αιηιολόγηζη
Οη ΑΠ-1, ΑΠ-2, ΑΠ-3 θαη ΑΠ-3 επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ππό
Καηεύζπλζε
Θεηηθή
εμέηαζε πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο.
Οη ζεηηθέο επηπηώζεηο έρνπλ κέζε έθηαζε θαη
Έθηαζε
Μεζαία
πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο
Με βάζε ην πθηζηάκελν επίπεδν ππεξεζηώλ πνπ
αθνξνύλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη πξόλνηα ζηελ
Έληαζε
Μέηξηα
Πεξηθέξεηα, εθηηκάηαη όηη νη πξνγξακκαηηδόκελεο
δξάζεηο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο.
Οη κεηαβνιέο πξνέξρνληαη δεπηεξνγελώο κεηά ηελ
Πξνέιεπζε
Γεπηεξνγελήο
εθαξκνγή ηωλ πξνηεηλόκελωλ παξεκβάζεωλ
Η εκθάληζε βειηίωζεο γίλεηαη νξαηή καθξνπξόζεζκα
Γηάξθεηα κεηαβνιήο Μαθξνπξόζεζκε από ηελ έλαξμε ηωλ αηηηαθώλ επεκβάζεωλ θαη παξακέλεη
εάλ δελ εκθαληζηνύλ αληίξξνπεο ηάζεηο.
Αλακέλεηαη αιιειεπίδξαζε κε κεηαβνιέο ζε άιινπο
πζζσξεπηηθόηεηα ή
Πίζαλε
πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο πρ δξάζεηο γηα
ζπλέξγεηα
αλαβάζκηζεο ησλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ
Γπλαηόηεηα
πξόιεςεο
Γπλαηόηεηα
πεξηνξηζκνύ ή
αληηζηξνθήο
Αμηνιόγεζε:

Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο ηηο ππό εμέηαζε πεξηβαιινληηθέο
παξακέηξνπο αλακέλεηαη λα βειηησζεί ζεκαληηθά ιόγσ ησλ
πξνγξακκαηηδόκελσλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΠ.
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Δπεξεαδόκελε
πεξηβαιινληηθή
παξάκεηξνο

Έδαθνο, Ύδαηα, αηκνζθαηξηθή πνηόηεηα, θιηκαηηθέο αιιαγέο
ΑΠ-1

ΑΠ-2
Αηηίεο
κεηαβνιήο

Οη δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο
ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ή θαη πξντόλησλ κεηάιινπ, πξνθαινύλ ηάζεηο
επηδείλσζεο ηεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο αηκνζθαηξηθή πνηόηεηα
θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο
Οη δξάζεηο επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
βειηηώλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν ύδαηα

ΑΠ-3

Οη πεξηζζόηεξεο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ππό ηνλ ΑΠ-3 βειηηώλνπλ ηηο
πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, έδαθνο, ύδαηα, αηκνζθαηξηθή πνηόηεηα θαη
θιηκαηηθέο αιιαγέο
ΑΠ-4
Οη πεξηζζόηεξεο δξάζεηο πνπ πινπνηνύληαη ππό ηνλ ΑΠ-4, βειηηώλνπλ ηηο
πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο αηκνζθαηξηθή πνηόηεηα θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο
ελώ ελδέρεηαη επηδείλσζε (πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο) ζηελ πεξηβαιινληηθή
παξάκεηξν έδαθνο ιόγσ πηζαλήο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο από ηελ
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ.
Ιδιόηηηερ ηηρ επίπηωζηρ
Αιηιολόγηζη
Ο ΑΠ-1 είλαη πηζαλόλ λα επάγεη ηάζεηο επηδείλωζεο ελώ νη
ΑΠ-2, ΑΠ-3 θαη ΑΠ-4 ωζνύλ ζε βειηηώζεηο
Οη πξνωζνύκελεο δξάζεηο επεξεάδνπλ ζηαζκηζκέλα θαη
θαηά θύξην ιόγν ζεηηθά ή αξλεηηθά άκεζα ή έκκεζα ηηο ππό
εμέηαζε πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο.
Καηεύζπλζε
Μηθηή
Δηαγλώζζεθαλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηα ύδαηα θαη ζην
έδαθνο ζηνπο ΑΠ-1 θαη ΑΠ-4, νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη δελ ζα
είλαη ζηξαηεγηθνύ επηπέδνπ θαη ζα κπνξνύλ λα
αληηκεηωπηζηνύλ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδόηεηεο ηωλ επηκέξνπο έξγωλ.
Ελδερόκελεο κεηαβνιέο έρνπλ κεζαία έθηαζε θαη
Έθηαζε
Μεζαία
πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο
Οη επηπηώζεηο ζε επίπεδν εδάθνπο θαη πδάηωλ κπνξνύλ λα
ραξαθηεξηζηνύλ κεγάιεο έληαζεο ελώ ωο αζζελνύο έληαζεο
Αζζελήο/
Έληαζε
κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ νη επηπηώζεηο ζηελ
ηζρπξή
αηκνζθαηξηθή πνηόηεηα θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηωλ αηηηώλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο
Οη κεηαβνιέο πξνέξρνληαη πξωηνγελώο κεηά ηελ εθαξκνγή
Πξνέιεπζε
Πξσηνγελήο
ηωλ πξνηεηλόκελωλ παξεκβάζεωλ
Η εκθάληζε ηεο βειηίωζεο μεθηλά αλάινγα κε ηελ
κεζνπεξηβαιινληηθή παξάκεηξν κεζν-καθξνπξόζεζκα από ηελ
Γηάξθεηα κεηαβνιήο
/καθξνπξόζεζκε έλαξμε ηωλ αηηηαθώλ επεκβάζεωλ θαη παξακέλεη εάλ δελ
εκθαληζηνύλ αληίξξνπεο ηάζεηο
Αλακέλεηαη αιιειεπίδξαζε κε κεηαβνιέο ζε άιινπο
πζζσξεπηηθόηεηα ή
Πηζαλή
πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (π.ρ. βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο
ζπλέξγεηα
ηωλ πδάηωλ έρεη ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα)
Γπλαηόηεηα
πξόιεςεο
Γπλαηόηεηα
πεξηνξηζκνύ ή
αληηζηξνθήο
Αξιολόγηζη:
Η πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΠ έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηώζεηο
άκεζα ή έκκεζα ζηηο ππό εμέηαζε πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Σν απνηέιεζκα
ησλ δξάζεσλ ζα κπνξεί λα είλαη νξαηό ζηελ Πεξηθέξεηα ζην άκεζν κέιινλ.
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Δπεξεαδόκελε
πεξηβαιινληηθή
παξάκεηξνο

Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ηνπίν
ΑΠ-1

ΑΠ-2
Αηηίεο
κεηαβνιήο

ΑΠ-3

ΑΠ-4

Οη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ θνξέσλ πνιηηηζκνύ ηεο
Πεξηθέξεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο
πξνβνιήο ησλ πνιηηηζηηθώλ πόξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο πξνάγνπλ ρσξίο λα
ζίγνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Πεξηθέξεηαο
Οη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο ελίζρπζεο ησλ επηλδύζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνάγνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κέζσ
ηεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ, ελώ νη
πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο αζηηθήο αλάπιαζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
αζηηθνύ, θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο, βειηηώλνπλ ην
ηνπίνπ, αιιά ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κεηαβνιέο ζηα πιηθά
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη νπνίεο σζηόζν δελ είλαη ζηξαηεγηθνύ επηπέδνπ.
-

Ιδιόηηηερ ηηρ επίπηωζηρ
Καηεύζπλζε

Έθηαζε
Έληαζε
Πξνέιεπζε
Γηάξθεηα κεηαβνιήο
πζζσξεπηηθόηεηα ή
ζπλέξγεηα
Γπλαηόηεηα
πξόιεςεο
Γπλαηόηεηα
πεξηνξηζκνύ ή
αληηζηξνθήο
Αξιολόγηζη:

Αιηιολόγηζη
Οη πξνωζνύκελεο δξάζεηο ζα έρνπλ ζηαζκηζκέλα ζεηηθή
επίπηωζε. Οη όπνηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο δελ ζα είλαη
Θεηηθή
ζηξαηεγηθνύ επηπέδνπ θαη ζα κπνξνύλ λα
αληηκεηωπηζηνύλ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο
αδεηνδόηεηεο ηωλ επηκέξνπο έξγωλ.
Οη ζεηηθέο επηπηώζεηο έρνπλ κεζαία έθηαζε θαη
Μεζαία
πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο
Οη αλακελόκελεο επηπηώζεηο θξίλνληαη ωο αζζελήο
Αζζελήο
έληαζεο ιόγω ηνπ soft ραξαθηήξα ηωλ παξεκβάζεωλ.
Οη κεηαβνιέο πξνέξρνληαη κε πξωηνγελή αθνξκή ηηο
Πξσηνγελήο
πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο.
Η εκθάληζε ηεο βειηίσζεο μεθηλά κε ηελ έλαξμε ησλ
Βξαρππξόζεζκε αηηηαθώλ επεκβάζεσλ θαη παξακέλεη εάλ δελ
εκθαληζηνύλ αληίξξνπεο ηάζεηο.
Αλακέλεηαη ζπλεξγηζηηθό απνηέιεζκα κε άιια ηκήκαηα
Πηζαλή
ηνπ ΠΔΠ π.ρ. επεκβάζεηο βειηίσζεο πξνζπειαζηκόηεηαο
Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε σο πξνο ηηο ππό εμέηαζε πεξηβαιινληηθέο
παξακέηξνπο αλακέλεηαη λα βειηησζεί ιόγσ ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ
δξάζεσλ ηνπ ΠΔΠ.
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Δπεξεαδόκελε
πεξηβαιινληηθή
παξάκεηξνο

Τγξά απόβιεηα, ζηεξεά απόβιεηα,
παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κεηαθνξέο
ΑΠ-1

ΑΠ-2
Αηηίεο
κεηαβνιήο

ΑΠ-3

ΑΠ-4

Οη δξάζεηο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ αμηνπνίεζεο
ηνπηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ή θαη πξντόλησλ κεηάιινπ, πξνθαινύλ
ηάζεηο επηδείλσζεο ησλ εμεηαδόκελσλ δηαηξνπηθώλ πεξηβαιινληηθώλ
πηέζεσλ
Οη δξάζεηο επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ από ηα
ζηεξεά απόβιεηα
Οη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο αζηηθώλ
απνβιήησλ, λέεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ ιπκάησλ,
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ελίζρπζεο ησλ επελδύζεσλ αλαβάζκηζεο
ησλ αζηηθώλ κεηαθνξώλ, εθηηκάηαη όηη ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ
κείσζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ νη εμεηαδόκελεο δηαηξνπηθέο
πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο.
Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ησλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ εθηηκάηαη όηη
ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ κείσζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ νη
εμεηαδόκελεο δηαηξνπηθέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο

Ιδιόηηηερ ηηρ επίπηωζηρ
Καηεύζπλζε
Έθηαζε

Έληαζε
Πξνέιεπζε
Γηάξθεηα κεηαβνιήο
πζζσξεπηηθόηεηα ή
ζπλέξγεηα
Γπλαηόηεηα
πξόιεςεο
Γπλαηόηεηα
πεξηνξηζκνύ ή
αληηζηξνθήο
Αξιολόγηζη:

Αιηιολόγηζη
Ο ΑΠ-1 είλαη πηζαλόλ λα επάγεη ηάζεηο αύμεζεο ελώ νη
Μηθηή
ΑΠ-2, ΑΠ-3 θαη ΑΠ-4 ωζνύλ ζε κεηώζεηο ηωλ
εμεηαδόκελωλ δηαηξνπηθώλ επηπηώζεωλ
Η κεηαβνιή ηωλ πηέζεωλ ηωλ ππό εμέηαζε δηαηξνπηθώλ
Μεζαία
πεξηβαιινληηθώλ πηέζεωλ αθνξνύλ ζε επίπεδν
Πεξηθέξεηαο
Η κείωζε ηωλ επηπηωζεωλ πνπ έρνπλ νη εμεηαδόκελεο
κέηξηα
δηαηξνπηθέο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο κπνξεί λα
ραξαηεξηζηεί ωο κέηξηαο έληαζεο
Οη κεηαβνιέο πξνέξρνληαη κε πξωηνγελή αθνξκή ηηο
Πξσηνγελήο
πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο.
Η εκθάληζε ηεο κεηαβνιήο μεθηλά κε ηελ έλαξμε ηωλ
Βξαρππξόζεζκε αηηηαθώλ επεκβάζεωλ θαη παξακέλεη εάλ δελ
εκθαληζηνύλ αληίξξνπεο ηάζεηο
Αλακέλεηαη αιιειεπίδξαζε κε κεηαβνιέο ζε άιινπο
Πηζαλή
πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ή ζπλεξγηζηηθό
απνηέιεζκα κε άιια επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα.
Η πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΠ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε αιιά θαη ζηελ
αύμεζε ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ νη εμεηαδόκελεο δηαηξνπηθέο
πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζςνοπηική αξιολόγηζη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ
ΠΔΠ αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο (ΑΠ) θαη Πεξηβαιινληηθή Παξάκεηξν.
ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ
ΑΠ-1

ΑΠ-2

1

Βηνπνηθηιόηεηα

2

Πιεζπζκόο

+

+

3

Αλζξώπηλε πγεία

+

+

4

ΑΠ-3

ΑΠ-4

+

-

+

Παλίδα

+

-

5

Υισξίδα

+

-

6

Έδαθνο

?

+

?

7

Καηαλάισζε θαη απνζέκαηα λεξνύ

?

8

Πνηόηεηα επηθαλεηαθώλ πδάησλ

+

9

Πνηόηεηα θνιπκβεηηθώλ πδάησλ

+

10

Πνηόηεηα αέξα

11

Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

12

Σνκεαθή θαηαλνκή εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ

13

Τιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

14

Πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά

15

Σνπίν

16

Βαζκόο επεμεξγαζίαο ησλ πγξώλ απνβιήησλ

?

17

Παξαγσγή, ζύζηαζε, δηάζεζε θαη αλαθύθισζε
ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ

?

18

Παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο

-

+

+

19

Μεηαθνξέο

-

+

+

20

Γηαζπλνξηαθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο
25,02

32,47

-



+

+

+

+

+

?

+
+

?

+
+

25,24

+

Δπεξήγηζη ζςμβολιζμών:

Θεηηθή ζπλεηζθνξά (βειηίσζε ηεο παξακέηξνπ)

+

Αξλεηηθή ζπλεηζθνξά (επηδείλσζε παξακέηξνπ)

-

Πηζαλή Αξλεηηθή ζπλεηζθνξά κε κεηαβνιέο φρη ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ

?

Αλππαξμία άκεζσλ ζπζρεηίζεσλ κε ην πεξηβάιινλ
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0,35

+
?

15,43

1,50

+

-

ΠΟΟΣΟ % ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΠΔΠ

ΑΠ-5

+
+

+

ΑΠ-5
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε
ηελ πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο
2014-2020:

•

•

•
•

•

Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηνλ πιεζπζκφ, ηελ αλζξψπηλε
πγεία, ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά, πξνθαιεί ηάζεηο επηδείλσζεο ζηελ πνηφηεηα
ηνπ αέξα θαη ζηελ ηνκεαθή θαηαλνκή εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
απμάλεη ηηο δηαηξνπηθέο πηέζεηο ελέξγεηα θαη κεηαθνξέο, δεκηνπξγεί ηάζεηο
επηδείλσζεο κε κεηαβνιέο φρη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ζην έδαθνο θαη ζηηο
δηαηξνπηθέο πηέζεηο πγξά απφβιεηα θαη ζηεξεά απφβιεηα, ελψ δελ ζίγεη θακία
άιιε απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο
Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2 ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ πγεία ησλ
αλζξψπσλ, ζηελ θαηαλάισζε θαη απνζέκαηα λεξνχ θαη κεηψλεη ηηο δηαηξνπηθέο
πηέζεηο δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ελψ δελ δεκηνπξγεί ηάζεηο
επηδείλσζεο ζε θακία άιιε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν.
Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3 ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ πιεηνςεθία ησλ
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ελψ δελ δεκηνπξγεί θακία ηάζε επηδείλσζεο.
Ο Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηνλ πιεζπζκφ, ηελ πγεία ησλ
αλζξψπσλ, ζηνλ αέξα, ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη βειηηψλεη ηηο δηαηξνπηθέο
πηέζεηο ελέξγεηα θαη κεηαθνξέο, δεκηνπξγεί ηάζεηο επηδείλσζεο κε κεηαβνιέο φρη
ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ζην έδαθνο, ηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην ηνπίν,
ελψ ηα γξακκηθά ζπγθνηλσληαθά έξγα θαζψο θαη νη βειηηψζεηο ησλ ιηκεληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ πηέζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ρισξίδα θαη παλίδα
ζηελ άκεζε πεξηνρή παξέκβαζε θαη ηέινο δελ ζίγεη θακηά άιιε απφ ηηο
πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο.
Σέινο, ε άπιε θαη νξηδφληηα θχζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 6 θαηαιήγεη
ζηελ αλππαξμία άκεζσλ ζπζρεηίζεσλ κε ην πεξηβάιινλ.

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, απνηηκάηαη φηη ε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ΠΔΠ
Θεζζαιίαο 2014-2020 αλακέλεηαη ζεηηθή θαη κε ζεκαληηθή έληαζε, ζηελ πιεηνςεθία
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνκέσλ. Οη φπνηεο ηάζεηο επηδείλσζεο ραξαθηεξίδνληαη ζην
ζχλνιφ ηνπο απφ πεξηνξηζκέλε έληαζε θαη είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζνχλ
απνηειεζκαηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζα πηνζεηεζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο νινθιήξσζεο
ηεο δηαδηθαζίαο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο.
1.5

Ανηιμεηώπιζη επιπηώζευν

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2001/42/ΔΚ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα κέηξα
πξφιεςεο, πεξηνξηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πηζαλψλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην
πεξηβάιινλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020.
ε γεληθέο γξακκέο, ην πξνηεηλφκελν ΠΔΠ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή ζεηηθή
επίδξαζε ζην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ σο ζπλέπεηα ησλ
δηαζέζηκσλ πιένλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζηεξίδνπλ αληίζηνηρεο δξάζεηο νη νπνίεο
ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθνξία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ρξφληα ηψξα δελ
ήηαλ δπλαηφλ λα επηιπζνχλ ιφγσ αλεπάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
θαη ηα νπνία δξνχζαλ ζσξεπηηθά ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
Πξνγξάκκαηνο.
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Γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ην
ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020 ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνηείλνληαη ηα εμήο:
1. Ζ κέξηκλα γηα ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ζηελ
εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΔΠ καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
επηδηψμεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ
ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ:
 Καηάιιεια θξηηήξηα επηινγήο πξνηάζεσλ, νη νπνίεο θαηά ην δπλαηφλ
δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Μέξηκλα γηα ηελ απνθπγή ζπζζσξεπηηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζε κηα
πεξηνρή, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί κεγάινο αξηζκφο παξεκβάζεσλ
ζε απηή.
 Καηάιιειε ελεκέξσζε ηφζν ζην επίπεδν πξνθεξχμεσλ θαη πξνζθιήζεσλ
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, φζν θαη ζην κεηά ηελ έγθξηζε ηεο έληαμεο
επίπεδν φπνπ απαηηείηαη, ψζηε νη εληζρπφκελεο δξάζεηο λα ελζσκαησζνχλ
φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο
ζπκβαηφηεηα.
2. Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα
γίλεηαη εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο, ψζηε κέζσ
ησλ φξσλ, πεξηνξηζκψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ, λα
επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ θαη
παξακέηξσλ (έδαθνο, πδαηηθφ, αηκνζθαηξηθφ, θπζηθφ, αθνπζηηθφ, πνιηηηζηηθφ,
ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ θ.ι.π.)
3. Να αμηνπνηείηαη θαηάιιεια ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνθπγή ή θαηά ην
δπλαηφλ κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζε θπζηθέο πεξηνρέο, πεξηνρέο εληαγκέλεο ζην
Δπξσπατθφ Οηθνινγηθφ Γίθηπν Natura 2000, ζε βηνηφπνπο, ζην έδαθνο, ζην
πδάηηλν, αηκνζθαηξηθφ θαη αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ.
4. Να ελζαξξχλνληαη δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
5. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ ηεο άγξηαο
ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ
εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο:

Να πξνσζείηαη θαηά ην δπλαηφλ ε θαηάιιειε ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ΠΔΠ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
αξρέο ηηο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ
πεξηνρψλ θαη ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ.

Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηνρέο εληαγκέλεο ζην
Γίθηπν Natura 2000 , ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα εγθεθξηκέλα
ζρέδηα δηαρείξηζήο ηνπο ή ηηο εγθεθξηκέλεο Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο
Μειέηεο ΔΠΜ), εθφζνλ ππάξρνπλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο.

Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνηάζεσλ γηα έληαμε ζην ΔΠ εληφο
πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, λα ελζσκαηψλνληαη θξηηήξηα
πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.θαη αληαπφθξηζεο ζηνπο ζηφρνπο
δηαηήξεζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ, θαζψο θαη έιεγρν
ζπκβαηφηεηαο κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο,
φπνπ πθίζηαληαη.
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θξηηήξην
ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ έξγσλ πνπ ζα εληζρπζνχλ κε ηελ Δζληθή
ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα (Φ.Δ.Κ. Β΄ 2383 / 8.8.2014).
Οη επεκβάζεηο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζην
ειάρηζην δπλαηφ θαη λα ζπλδπάδνληαη θαηά πεξίπησζε κε παξεκβάζεηο
απνθαηάζηαζεο, ηφλσζεο ηεο επξσζηίαο ησλ δαζψλ ή επαχμεζεο ησλ
ππεξεζηψλ νηθνζπζηήκαηνο πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Ηδίσο ζηα πεξηαζηηθά
δάζε, ε παξαπάλσ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα επηδηψθεηαη ζην κέγηζην
δπλαηφ βαζκφ.

6. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ θαη ηελ απνθπγή απψιεηαο, ξχπαλζεο ή
ππνβάζκηζεο ηνπο, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ
λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο:

Να ελζαξξχλνληαη νη πξνηάζεηο γηα ρσξνζέηεζε δξάζεσλ θαη
παξεκβάζεσλ ηνπ ΠΔΠ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εηδηθά ζεζκνζεηεκέλεο
πεξηνρέο, αληί θπζηθψλ ή αγξνηηθψλ πεξηνρψλ (παξαγσγηθά εδάθε).

Να πξνσζνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ γηα ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Δζληθφ
ρεδηαζκφ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Πεξηθεξεηαθνχο ρεδηαζκνχο. Ζ
πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ
απνβιήησλ ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ δηαρείξηζε ηνπο.

Να πξνσζνχληαη πξνηάζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ρξήζε θαζαξψλ
ηερλνινγηψλ, πξαθηηθψλ κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη απνθπγήο
δηάζεζεο ηνμηθψλ- επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ειαησδψλ νπζηψλ, αιάησλ ή
άιισλ ξχπσλ ζην έδαθνο.
7. Γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ
κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ θαη φπνπ ππάξρεη ζρεηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο
ζηφρνπο απηνχ, λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο:

Να ελζαξξχλνληαη νη δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ πνπ αθνξνχλ ζε πξαθηηθέο
κείσζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζε θαηάιιειε ζπιινγή,
επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απηψλ.

Να ελζαξξχλνληαη νη δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμαζθάιηζε
πφζηκνπ λεξνχ ζε επαξθείο πνζφηεηεο θαη θαιή πνηφηεηα, ζηελ αλάζρεζε
ππνβάζκηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη ζαιαζζηλψλ πδάησλ, ζηε
δηαηήξεζε ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε θαιήο
πνηφηεηαο λεξψλ θνιχκβεζεο κε αηρκή ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο
Υσξηθήο Δλφηεηαο.

Να πξνσζνχληαη θαηά ην δπλαηφλ πξνηάζεηο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ ρξήζε
ηερλνινγηψλ αλαθχθισζεο θαη εμνηθνλφκεζεο λεξνχ.

Να ελζαξξχλνληαη πξνηάζεηο ελίζρπζεο θησρψλ πδαηηθψλ δηακεξηζκάησλ
απφ άιια πινπζηφηεξα, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ
ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ κε
παξάιιειε θαηά ην δπλαηφ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.
8. Γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ θαη εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ηνπ ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ
λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο:

ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνηάζεσλ, θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα
εηζαρζνχλ πξνβιέςεηο νξζήο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο θαη κείσζεο παξαγσγήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ.

Να ελζαξξχλνληαη νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
εγθαηάζηαζε έξγσλ ΑΠΔ θαη έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζηελ ρξήζε
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γεληθά θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ (π.ρ. θπζηθνχ αεξίνπ, θιπ.) ζηε
βηνκεραλία, ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα.
Να ελζαξξχλνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ ρξήζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ,
αληηθαηάζηαζε θαπζίκσλ κε θαζαξφηεξα, ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ
αληηξξχπαλζεο, θ.ά., κέζσ ηεο έληαμεο θαηά πξνηεξαηφηεηα επηρεηξήζεσλ
πνπ πιεξνχλ ηέηνηα θξηηήξηα.
Να ελζαξξχλνληαη νη δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπ ΠΔΠ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε
δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηηο
πφιεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζηέξσζε θαζαξφηεξσλ θαπζίκσλ ζηα
κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.

9. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη εθ
ησλ πξνηέξσλ φηη νη δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ δε ζα ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ
ππνβάζκηζε ζέζεσλ θαη επξεκάησλ πνιηηηζηηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη αξραηνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο
ηνπ ΠΔΠ λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο:

Να απνθεχγεηαη ε εγθαηάζηαζε κε ζπκβαηψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
εληφο νξηνζεηεκέλσλ πεξηνρψλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.

Να αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη νη δξάζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα, γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία
πεξηνρψλ θαη κλεκείσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.

Να ιεθζεί κέξηκλα, ψζηε ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε πεξηνρέο
θαη ρψξνπο εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο λα κελ απνβεί
αξλεηηθή γηα ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.
10. Γηα ηελ απνθπγή ππνβάζκηζεο ηνπ ηνπίνπ, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ
κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΠΔΠ λα ιακβάλνληαη κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ
ηνπίνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ΠΔΠ.
11. Γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζα πξέπεη ζην πιαίζην ησλ
κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηνπ ΔΠ λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο.

Να ελζσκαησζνχλ φπνπ απαηηείηαη θξηηήξηα βηψζηκεο δηαρείξηζεο θπζηθψλ
πφξσλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνηάζεσλ γηα έληαμε ζην ΠΔΠ.

Να γίλεηαη ελεκέξσζε θαη λα παξέρνληαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ
12. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξήζεσλ γεο
απφ αλεμέιεγθηεο αιιαγέο, εηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ πξνσζνχληαη δξάζεηο
αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο.
13. Να δνζεί θαηά ην δπλαηφλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο δξάζεηο ηνπ ΠΔΠ πνπ αθνξνχλ
ζηε βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη λα πεξηνξηζζεί θαηά ην
δπλαηφλ ε ρσξνζέηεζε λέσλ αμφλσλ ζηνπο απνιχησο απαξαίηεηνπο. Να
αμηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα ηα νδηθά έξγα ψζηε
απηά λα πξνζαξκφδνληαη θαηά ην βέιηηζην ηξφπν ζην πεξηβάιινλ.
14. Να ελζαξξχλνληαη πξνηάζεηο
ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο.
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15. Να ελζαξξχλνληαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εληάζζνληαη αξκνληθά
ζην πεξηβάιινλ θαη λα απνθεχγνληαη θαηά ην δπλαηφλ απηέο πνπ εληζρχνπλ
θαηλφκελα καδηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ππνβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ.
16. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ απφ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο, ε
ελίζρπζε ησλ θέληξσλ θαη γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ππεξπςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη κεηά ηε δηαπίζησζε θαηά ηελ
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, φηη ν βαζκφο έθζεζεο ησλ θαηνίθσλ λνκίκσο
νξγαλσκέλσλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ, είλαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ.
17. ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνηάζεσλ ηνπ ΔΠ, λα εηζαρζνχλ φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην πξνβιέςεηο κείσζεο ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ ζηα αζηηθά θέληξα θαη
ζηηο επαίζζεηεο ζε ζφξπβν πεξηνρέο ή πεξηνρέο εηδηθψλ ρξήζεσλ.
18. Οη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ηπρφλ ιηκεληθά έξγα, λα εληάζζνληαη ζην
πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο.
1.6

Πποηεινόμενο ζύζηημα παπακολούθηζηρ

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ, ππφ ηελ επζχλε ηεο Αξρήο ρεδηαζκνχ,
πξνθεηκέλνπ κεηαμχ άιισλ λα εληνπηζζνχλ εγθαίξσο ηπρφλ απξφβιεπηεο δπζκελείο
επηπηψζεηο θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια επαλνξζσηηθά κέηξα, ζα πξέπεη λα
ζπγθξνηεζεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, βάζεη ησλ αθφινπζσλ αξρψλ :
‐

‐

‐

Δγθαζίδξπζε ελφο ζπζηεκαηηθνχ ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ
ελψ ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο,
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ.
Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζε εηήζηα βάζε. ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο κπνξνχλ εθφζνλ είλαη εθηθηφ λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζε
κεληαία ή ζπρλφηεξε πεξίνδν, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε απνηχπσζε ηάζεσλ
κε ζπληνκφηεξε ρξνληθή εμέιημε. Οη Δθζέζεηο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο
πξνηείλεηαη λα θαηαξηίδνληαη αλά δχν έηε. ε απηέο πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε
ησλ παξαηεξνχκελσλ κεηαβνιψλ, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηηο ελδερνκέλσο
απαηηνχκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Οη Δθζέζεηο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη
θαηαιιήισο (αλαξηήζεηο θιπ.) ψζηε λα είλαη ζε γλψζε θαη κε δπλαηφηεηα
έθθξαζεο ησλ απφςεσλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν κέξνο.
Ωο βαζηθά κεγέζε ηεο παξαθνινχζεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηβαιινληηθνί
δείθηεο, νη νπνίνη ζα αληηπξνζσπεχνπλ κε πεξηεθηηθφ ηξφπν ζεκαληηθέο πηπρέο
ησλ εμειίμεσλ σο πξνο ην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηε
ΜΠΔ αιιά θαη ηελ ΚΤΑ έγθξηζήο ηεο.

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο αλά
πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν πνπ αθνξνχλ.
Βιοποικιλόηηηα, σλυπίδα και πανίδα
Οη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα γξακκηθά ζπγθνηλσληαθά θαη ιηκεληθά έξγα
ελδερνκέλσο λα ζίμνπλ ππνζηξσκαηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
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βηνπνηθηιφηεηα, ρισξίδα θαη παλίδα ζηελ άκεζε πεξηνρή παξέκβαζεο. Γηα λα
πινπνηεζνχλ φια απηά αλαγθαία είλαη ε θαηάιεςε εδαθψλ θαη ε απνκάθξπλζε ηεο
ρισξίδαο κε αλάινγε βέβαηα επίδξαζε θαη ζηελ παλίδα.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΒΥΠ-1
Γ-ΒΥΠ-2
Γ-ΒΥΠ-3
Γ-ΒΥΠ-4
Γ-ΒΥΠ-5
Γ-ΒΥΠ-6
Γ-ΒΥΠ-7
Γ-ΒΥΠ-8
Γ-ΒΥΠ-9
Γ-ΒΥΠ-10
Γ-ΒΥΠ-11

Μεηαβνιή ηεο έθηαζεο ησλ νηθνηφπσλ (%)
Πνζνζηφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ βειηηψζεθε ε
θαηάζηαζή ηνπο
Βαζκφο θαηάηκεζεο νηθνζπζηεκάησλ
Πνζνζηφ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη
Ρπζκφο κείσζεο ή αχμεζεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
εηδψλ (θαηά είδνο εάλ είλαη εθηθηφ)
Ηζνδχγηα πξαζίλνπ
Έθηαζε απνθαηεζηεκέλσλ/ επαλαθπηεκέλσλ πεξηνρψλ
Απψιεηεο εηδψλ παλίδαο (%)
Έθηαζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ
Αξηζκφο δαζηθψλ ππξθαγηψλ – Κακέλε έθηαζε – Αλαδαζσζείζεο
εθηάζεηο
Δπηθηλδπλφηεηα εκθάληζεο ππξθαγηψλ

Πληθςζμόρ και ανθπώπινη ςγεία
Σν πξνηεηλφκελν ρέδην πξνάγεη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ
κεηαθηλήζεσλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πνιηηψλ θαη αλαβαζκίδεη θαη
πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΠΑΝΤ-1
Γ-ΠΑΝΤ-2

Γ-ΠΑΝΤ-3

Δπίπεδα ζνξχβνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο,
Πιήζνο θαηαγγειηψλ αλά έηνο σο πξνο ηελ φριεζε απφ ηελ
ερνξχπαλζε θαη ηελ έιιεηςε κέηξσλ ζπιινγήο απνξξηκκάησλ θαη
δηαρείξηζεο απνβιήησλ (πγξψλ θαη ζηεξεψλ) θαη
Πξνζδφθηκα έηε πγηνχο δσήο ηνπ πιεζπζκνχ.

Έδαθορ
Πηέζεηο απφ ην πξνηεηλφκελν ρέδην πξνβιέπνληαη λα πξνθχςνπλ απφ ηα λέα
θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηελ επέθηαζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ηχπνπ. Ηδηαίηεξα έληνλεο αλακέλνληαη λα είλαη νη
πηέζεηο ζηα ζεκεία φπνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ ιεηηνπξγίεο ή επηρεηξήζεηο ηνπ
δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΔΓΦ-1
Γ-ΔΓΦ-2

Πιήζνο απνθαηαζηάζεσλ ρψξσλ/ Πιήζνο επεκβάζεσλ
Πιήζνο έξγσλ πξνζηαζίαο εδάθνπο απφ ηελ δηάβξσζε/Πιήζνο
επεκβάζεσλ
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Γ-ΔΓΦ-3
Γ-ΔΓΦ-4
Γ-ΔΓΦ-5
Γ-ΔΓΦ-6

Αξηζκφο αλαπιάζεσλ/ θπηεχζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηνχκελεο
Αξηζκφο εγθαηεζηεκέλσλ θαη ιεηηνπξγνχλησλ κέηξσλ πξφιεςεο –
πξνζηαζίαο απφ δηαξξνέο
Πνζφηεηεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε ΥΤΣΑ
Πνζφηεηεο πγξψλ απνβιήησλ πνπ δελ θαηαιήγνπλ ζε ΔΔΛ

7.5.4 Ύδαηα
ην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ έρνπλ πξνβιεθζεί δξάζεηο πξνζηαζίαο ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο πξνβιέπνληαη κέηξα πξφιεςεο ηεο
ξχπαλζεο θαη έξγα επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ. Παξφια απηά,
νκνίσο κε ηελ πεξίπησζε ηνπ εδάθνπο, αλακέλνληαη επηπηψζεηο απφ ηηο
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηπηψζεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ξχπαλζε ησλ
ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πδάησλ ιφγσ
ηεο αλάπηπμεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΤΓ-1
Γ-ΤΓ-2
Γ-ΤΓ-3
Γ-ΤΓ-4
Γ-ΤΓ-5
Γ-ΤΓ-6
Γ-ΤΓ-7
Γ-ΤΓ-8

Αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ησλ κεηξήζεσλ ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ
Βειηίσζε πνηφηεηαο επηθαλεηαθψλ πδάησλ
Βειηίσζε πνηφηεηαο ππφγεησλ λεξψλ
Βειηίσζε πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ππφγεησλ λεξψλ
Υξήζε λεξνχ αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο (%)
Πνζνζηφ αλαθχθισζεο λεξνχ
Πνζνζηφ πιεζπζκνχ ζπλδεδεκέλν ζε ΔΔΛ
Αξηζκφο θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί
δηαρείξηζεο πδάησλ θαη επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ.

Αημόζθαιπα και κλιμαηικοί παπάγονηερ
Ζ
αηκφζθαηξα
αλακέλεηαη
λα
επεξεαζηεί
δπζκελψο
ζηηο
δψλεο
νηθνλνκηθψλ/επηρεηξεκαηηθψλ/εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηηο πεξηνρέο
ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλαςπρήο.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΑΚΠ-1
Γ-ΑΚΠ-2
Γ-ΑΚΠ-3
Γ-ΑΚΠ-4

Πιήζνο εθαξκνγήο κέηξσλ πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο
Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ αλά πεγή θαη αλά ηνκέα
δξαζηεξηφηεηαο (%)
Πνζνζηφ αχμεζεο/ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ
Κπθινθνξηαθνί θφξηνη

Τλικά πεπιοςζιακά ζηοισεία
Οη πξνσζνχκελεο δξάζεηο ελδερνκέλσο λα ζίμνπλ ηνπηθά ηα πιηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη νη φπνηεο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κπνξνχλ λα
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αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηννδφηεζεο ησλ επηκέξνπο
έξγσλ.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΤΠ-1
Γ-ΤΠ-2
Γ-ΤΠ-3
Γ-ΤΠ-4

Πνζνζηφ κεηαβνιήο ησλ ρξήζεσλ γεο
Πνζνζηφ κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ
γεηηληάδνπζα πεξηνρή
Έθηαζε εγθαηαιειεηκκέλεο – ππνβαζκηζκέλεο γεο
Πιήζνο λέσλ θαηνηθηψλ – Πνιενδνκηθή αλάπηπμε

Πολιηιζηική κληπονομιά
Σν πξνηεηλφκελν ρέδην πξνβιέπεη κηα ζεηξά κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο αξραηνινγηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο. Απφ ηα κέηξα
θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά δελ
πξνβιέπνληαη δπζκελείο επηπηψζεηο θαζψο ππάξρεη πξφλνηα πξνζηαζίαο θαη
αλάδεημήο ηνπο.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΠΚ-1
Γ-ΠΚ-2

Πιήζνο ζηνηρείσλ ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο πνπ απνθαηαζηάζεθαλ
Πιήζνο επηζθεπηψλ

θαη

αξρηηεθηνληθήο

Σοπίο
ην πξνηεηλφκελν ρέδην ππάξρεη κηα ζεηξά κέηξσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ρψξσλ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξάζηλνπ. Καηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρεδίνπ νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί γηα
ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ρισξίδα, ην έδαθνο θαη ηα χδαηα αλακέλνληαη λα επεξεάζνπλ
ζεηηθά ην ηνπίν.
Πξνηεηλφκελνη Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο:
Γ-ΣΠ-1

Βαζκφο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ

1.7

Δνζυμάηυζη αποηελεζμάηυν διαβούλεςζηρ

Ζ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο (2014 2020) ππνβιήζεθε κε ην α.π. 3265/26.6.2014 έγγξαθν ηεο Δλδηάκεζεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (α.π. ΔΤΠΔ 173470/27.6.2014),
επηθαηξνπνηήζεθε κε ην α.π. 3583 / 09.07.2014 έγγξαθν ηεο Δλδηάκεζεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (α.π. ΔΤΠΔ 173741/10.7.2014) θαη
δηαβηβάζζεθε πξνο δηαβνχιεπζεο κε ην θνηλφ θαη ηηο δεκφζηεο αξρέο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α κε α.π. ΤΠΔΥΩΓΔ/ΔΤΠΔ/νηθ.107017/5.9.06 κε ην κε
α.π.νηθ.174885/16.7.2014 έγγξαθν ηεο ΔΤΠΔ.
ην πιαίζην απηφ, εθ κέξνπο ηεο αξρήο ζρεδηαζκνχ - Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάξηεζε ηνπ θαθέινπ ηεο ΜΠΔ ζην
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δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαζψο
θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο ΜΠΔ ζην επξχ θνηλφ κε δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδεο
εκεξήζηνπ ηχπνπ. Σν κε α.π. 4310/25.8.2014 έγγξαθν ηεο Δλδηάκεζεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο πξνο ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΚΑ, πηζηνπνίεζε
φηη ν ρξφλνο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ ΜΠΔ ζην επξχ θνηλφ παξήιζε ρσξίο λα
έρνπλ γίλεη παξαηεξήζεηο (α.π. ΔΤΠΔ 174564/27.8.2014).
ην πιαίζην ηεο σο άλσ δηαβνχιεπζεο, δηαβηβάζζεθαλ ζηελ ΔΤΠΔ, ε νπνία απνηειεί
ηελ αξκφδηα αξρή θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο Κ.Τ.Α., νη απαληήζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαβνχιεπζε, νη νπνίεο ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε
ηνπ ζρεδίνπ ηεο ΚΤΑ απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Μεηαμχ απηψλ ήηαλ ε κε α.π.
1131/22.9.2014 Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Θεζζαιίαο πεξί έγθξηζεο ηεο
ΜΠΔ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020.
ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 1 θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη απφςεηο θαη ηα ζρφιηα
πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο θαζψο θαη ε αληίζηνηρε
απάληεζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο σο αξρήο
ζρεδηαζκνχ ζε απηά, ζην βαζκφ πνπ ηελ αθνξά (ζεκεηψλεηαη φηη νξηζκέλα ζρφιηα /
παξαηεξήζεηο αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ΜΠΔ Πεξηθεξεηαθψλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο θξίζεθε πψο:
·
δελ ζίγνπλ ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ΜΠΔ κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην
·
δελ επηθέξνπλ αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014-2020
·
δελ κεηαβάιινπλ ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 20142020 θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηπηψζεηο
·
δελ κεηαβάιινπλ ην απνηέιεζκα ηεο ΜΠΔ.
Σέινο, κε ην κε α.π. 5867/14.11.2014 έγγξαθφ ηεο, ε αξρή ζρεδηαζκνχ - Δλδηάκεζε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο γλσζηνπνίεζε εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα
αξρή επηθαηξνπνίεζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ επί ηεο ΜΠΔ, ηα νπνία αθνξνχλ 1) ζηε
δηάηαμε ησλ αμφλσλ ηνπ ΠΔΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ επηκεξηζκφ ηνπ Άμνλα 2 φπσο
απνηππσλφηαλ ζηε ΜΠΔ ζε δχν δηαθξηηνχο άμνλεο αλάινγα κε ην Σακείν
πγρξεκαηνδφηεζεο (ΔΚΣ ή ΔΣΠΑ) θαη 2) δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο Άμνλεο, πνπ
αθνξνχλ ζηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπο, νη νπνίεο
αθελφο νθείινληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζηε θάζε δηαβνχιεπζεο κε ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΔΠ
(ινγηθή ηεο παξέκβαζεο), αθεηέξνπ εζηηάδνληαη ζε δηαρεηξηζηηθέο ηαθηνπνηήζεηο ηνπ
ΠΔΠ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζπλεπάγνληαη πεξηβαιινληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ.
Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζην ζρέδην ηεο ΚΤΑ Έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ ηνπ ΠΔΠ
Θεζζαιίαο (2014 - 2020) φπνπ απνηππψλνληαη αθελφο νη δηαρεηξηζηηθέο
επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο, αθεηέξνπ δε ην απνηέιεζκα ηεο
δηαβνχιεπζεο φπνπ ζρεηηθά αλαθέξεηαη: «Ζ γεληθή επζπγξάκκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξψπε 2020», θαζψο
θαη ν ηθαλνπνηεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πιέγκα πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ,
πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ εζληθνχ θαη ελσζηαθνχ επηπέδνπ ιήθζεθε ππφςε
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θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζηζηνχλ επαξθή ηελ ελζσκάησζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζην Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Θεζζαιίαο
2014-2020. Δπνκέλσο, δελ απαηηνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο
ην ζθνπφ απηφ».
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Παπάπηημα 1
Καηαγπαθή και Δνζυμάηυζη Απότευν Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ
ηπαηηγικήρ Μελέηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκηίμηζηρ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΦΖ
Α

ΑΠΟΦΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ (Α.Π. 1101/17-9-2014)

Αθνξά ζε πξνυπνζέζεηο ηξνπνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
Δ.Π. Θεζζαιίαο θαη ηελ ζρεηηθή επίπησζε ζηελ ΜΠΔ .
Ζ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ δίλεηαη ρσξίο λα ππνθαζηζηά απαηηνχκελεο
άδεηεο ή εγθξίζεηο άιισλ θνξέσλ.
Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο θαη κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ζηελ πηνζέηεζε επηπξφζζεησλ πεξηβαιινληηθψλ
δεηθηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ, ηνπ εδάθνπο, ηνπ ηνπίνπ,
ηεο Βηνπνηθηιφηεηα / ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ησλ πδάησλ.

Β.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δ.Π. ζα αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην (ΚΤΑ α.π. ΤΠΔΥΩΓΔ/νηθ. 107017/2006).
Ζ παξαηήξεζε είλαη απηνλφεηε, δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ πνηφηεηα ηεο ΜΠΔ
Ζ παξαηήξεζε δελ επεξεάδεη ηελ πιεξφηεηα νχηε πνηφηεηα ηεο ΜΠΔ θαη ιακβάλεηαη
ππφςε.
Οη δείθηεο πνπ πξνηείλνληαη νπδεκία επίπησζε έρνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζε ησλ
γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Δ.Π. Θεζζαιίαο. Ζ ρξήζε ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ (Α.Π.32449/28-8-2014)

Γελ γίλεηαη ζπζρέηηζε ηνπ ΠΔΠ Θεζζαιίαο 2014 – 2020 κε ινηπά πθηζηάκελα ή
ππφ θαηάξηηζε ζρέδηα, πξνγξάκκαηα ή πνιηηηθέο.

Δζθαικέλε ε έθθξαζε πεξί αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ζηελ
θαηάξηηζε ΠΔΓΑ.
Να ζπκπεξηιεθζεί ε εθάζηνηε πεγή ζπιινγήο ζηνηρείσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ
Γεηθηψλ Παξαθνινχζεζεο.
Δπηθαηξνπνίεζε ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο
ΜΠΔ.
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ηα ππφςε ζρέδηα, πξνγξάκκαηα ή πνιηηηθέο γίλεηαη αλαθνξά αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ
αθνξνχλ ζην Κεθάιαην 6 ηεο ΜΠΔ (π.ρ. χδαηα –ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ
Απνξξνήο, απφβιεηα – ΠΔΓΑ, εξεκνπνίεζε – Διιεληθφ ρέδην Γξάζεο θαηά ηεο
Δξεκνπνίεζεο, πιεκκχξεο – Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο θ.ν.θ.).
Δπηπξφζζεηα, ην Δ.Π. Θεζζαιίαο ιακβάλεη ππφςε ηα ππάξρνληα ζρέδηα θαη πνιηηηθέο κε
ξεηή αλαθνξά ζηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο επηινγήο ησλ πξάμεσλ.
Γεθηή ε παξαηήξεζε, πνπ είλαη ηππηθή, δελ επηδξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο ΜΠΔ
Ζ αλαθνξά ζηελ πεγή ζπιινγήο ζηνηρείσλ δελ επηδξά ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ
πνηφηεηα ηεο ΜΠΔ – πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξία πνπ ζα πεξηιεθζεί θαηά ηελ εμεηδίθεπζε
ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δ.Π.
Ζ κε πιήξεο επηθαηξνπνίεζε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο ηξέρνπζαο Δζληθήο θαη
Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο δελ έρεη νπζηαζηηθή επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ηεο ΜΠΔ θαη θακία
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΦΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
επίπησζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ Δ.Π. Θεζζαιίαο δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ επηινγή θαη
παξαθνινχζεζε ησλ πξάμεψλ ηνπ είλαη δεζκεπηηθή ε πιήξεο ηήξεζε ηεο αληίζηνηρεο
Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.

Γ.

ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ ΛΗΜΔΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ (Α.Π.82220/223/14/25-9-2014)

πκθσλεί, δεηεί λα ηεξνχληαη απμεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θαη εηνηκφηεηαο ζηηο
πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, έιεγρνο θαηά ηελ έγθξηζε ησλ Μ.Π.Δ.
ησλ έξγσλ βάζεη αξκνδηφηεηαο.

Γ.

ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ (Α.Π. 164792/27-10-2014)

πκθσλεί, λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε πινπνίεζεο έξγσλ δηαρείξηζεο
βηνκεραληθψλ απνβιήησλ

Δ.

Έρεη ιεθζεί ππφςε.

Λακβάλεηαη ππφςε. Ζ παξαηήξεζε δελ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ΜΠΔ.

ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ (Α.Π. 37741/29-9-2014)

Ζ ελ ιφγσ ΜΠΔ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ εζληθνχ θαη
πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ

Σ.
ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ &
ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ (Α.Π. 146377/4-11-2014)
Να πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ΜΠΔ φξνο άξζεο ησλ
αζπκβαηνηήησλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ κεηαμχ ΠΔΠ θαη ΓΛΑΠ.
Να πξνβιέπεηαη άξζε ηεο αζπκβαηφηεηαο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ΠΔΠ
θαη ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο.
Να γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ έξγσλ ηνπ ΠΔΠ κε ηα αλαθεξφκελα
παξαπάλσ ρέδηα απφ ηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Τδάησλ.

Ε.

Έρεη πεξηιεθζεί.
Λακβάλεηαη ππφςε.
Ζ παξαηήξεζε δελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Ο έιεγρνο εμαζθαιίδεηαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΔΠ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ.

ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ ΈΡΓΧΝ ΎΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΣΟΤ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΗ (Α.Π. Γ6/985/2-9-2014)

Γελ ππάξρεη αληίξξεζε.

Ζ.
ΑΠΟΦΔΗ Γ/ΝΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ (Α.Π.
1950/110367/4-9-2014)
Υσξνζέηεζε θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ δξαζηεξηνηήησλ
ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ / ηνκεαθφ ζρεδηαζκφ.
πκβαηφηεηα ζρεδηαζκνχ κε λνκνζεζία βηνπνηθηιφηεηαο.
Να ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ.
Πξνζηαζία αγξνηηθήο γεο θαη ζηήξημε πξσηνγελνχο ηνκέα.
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Έρεη ιεθζεί ππφςε.
Έρεη ιεθζεί ππφςε.
Ζ παξαηήξεζε δελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Δμεηάδεηαη θαηά ηελ έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ
κειεηψλ (π.ρ. ΓΠ) απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαηά ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην.
Ζ παξαηήξεζε δελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Σα ζρφιηα ιακβάλνληαη ππφςε ζην κέηξν πνπ
αλαινγνχλ ζην Δ.Π. Θεζζαιίαο (ζηήξημε αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο
Πεξηθεξεηαθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο RIS3, ζχλδεζε ηνπηθψλ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΟΤ ΠΔΠ ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΦΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κέζα απφ ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε
παξαδνζηαθψλ θαη ληφπησλ πνηθηιηψλ, θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ θαη ζχλδεζή
ηνπο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
Γξάζεηο αλάδεημεο πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ νκάδσλ
παξαγσγψλ, ζπλεηαηξηζκψλ, ίδξπζε ή βειηίσζε κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ.

παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ κε ηνπξηζκφ).
Ζ παξαηήξεζε δελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Λακβάλεηαη ππφςε ζην βαζκφ πνπ αθνξά ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ ΠΔΠ θαη ζχκθσλα κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην θάζε
ΔΓΔΣ
Ζ παξαηήξεζε δελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Σα ζρφιηα ιακβάλνληαη ππφςε ζην κέηξν πνπ
αλαινγνχλ ζην Δ.Π. Θεζζαιίαο (ζηήξημε αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα) θαη ζχκθσλα κε ηελ
επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεσλ ζην πιαίζην θάζε ΔΓΔΣ .

Τινπνίεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο απηά ηνπ κέηξνπ 1.2.3 ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Τπ. Α.Α.Σ.
Δλίζρπζε ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζχλδεζε κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία.

Απνθαηάζηαζε / επαλαθχηεπζε ρψξσλ κεηά ην πέξαο έξγσλ θαηαζθεπήο.
Οξγάλσζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε εηδηθά ειεγρφκελεο δψλεο.
Να ηεξείηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ρσξνζέηεζεο έξγσλ ΑΠΔ ζε αγξνηηθέο γαίεο
πςειήο παξαγσγηθφηεηαο.
Να απνθεχγεηαη ε δηέιεπζε νδηθψλ έξγσλ θαη δηθηχσλ κεηαθνξάο εληφο
βηνηφπσλ, πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη αγξνηηθψλ γαηψλ πςειήο
παξαγσγηθφηεηαο.
Να ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ησλ ΠΔΠ λα πξνζηεζεί ν Ν.4269/2014
(ΦΔΚ Α’ 142/28.6.14) «Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Μεηαξξχζκηζε – Βηψζηκε
αλάπηπμε» φπσο ηζρχεη.
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Γελ αθνξά ηε ΜΠΔ νχηε θαη ην Δ.Π. Θεζζαιίαο.
Ζ παξαηήξεζε δελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Σα ζρφιηα ιακβάλνληαη ππφςε ζην κέηξν πνπ
αλαινγνχλ ζην Δ.Π. Θεζζαιίαο (ζηήξημε αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ζχλδεζε ηνπηθψλ
παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ κε ηνπξηζκφ) θαη ζχκθσλα κε ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεσλ
ζην πιαίζην θάζε ΔΓΔΣ .
Πξνβιέπεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ έξγσλ
θαηαζθεπήο.
Λακβάλεηαη ππφςε ζηελ ΚΤΑ έγθξηζεο ΜΠΔ.
Γελ αθνξά ζηε ΜΠΔ, θαζφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ΑΠΔ ζην Δ.Π.
Θεζζαιίαο.
Έρεη ιεθζεί ππφςε.
Έρεη ιεθζεί ππφςε
Γελ αθνξά ζηε ΜΠΔ. Λακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ηεο ελ ηζρχ λνκνζεζίαο γηα ην ΠΔΠ
θαη εθαξκνγή ηνπ.

