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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το περιβάλλον αποτελεί το υπόβαθρο της δηµόσιας υγείας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Ταυτόχρονα αποτελεί και βασικό πυλώνα αναφοράς της Αειφόρου (Βιώσιµης) Ανάπτυξης
(sustainable development). Η υπεροχή της ποιοτικής έννοιας “Ανάπτυξη” (development) σε σχέση µε
τον καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα της έννοιας “Μεγέθυνση” (growth) σηµατοδοτεί το περιεχόµενο και
την ουσία της Αειφόρου Ανάπτυξης, έννοια στην οποία συναρθρώνονται το Περιβάλλον µε την
Κοινωνία και την Οικονοµία.
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η απαίτηση των πολιτών για τη αναβαθµισµένη ποιότητα του αστικού
περιβάλλοντος (ποιότητα ατµόσφαιρας, πόσιµο νερό υψηλής ποιότητας, αποχέτευση - επεξεργασία
λυµάτων, αποτελεσµατική διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, προστασία αστικού και
περιαστικού πρασίνου και διασφάλιση ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων και χώρων αναψυχής)
αλλά ταυτόχρονα και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προβάλει ολοένα και
επιτακτικότερη, όσο αυξάνει και το µέσο διαθέσιµο εισόδηµα και συνακόλουθα το γενικό
πολιτισµικό επίπεδο. Κατά συνέπεια αυξάνουν οι απαιτήσεις σε αστικές περιβαλλοντικές υποδοµές
υψηλής ποιότητας και σε θεσµούς, µέσα και παρεµβάσεις ανάδειξης και προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος, ως νησίδας περιβαλλοντικού κεφαλαίου και βιοποικιλότητας .
Παρά τους πόρους που διατέθηκαν κατά τις προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους στους Τοµείς
των Βασικών Περιβαλλοντικών Υποδοµών, το σχετικό έλλειµµα της χώρας µας παραµένει σε µεγάλο
βαθµό. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση στους ρυθµούς βιοµηχανικής
ανάπτυξης (µε την έννοια της παραγωγικής βάσης της µεταποίησης) σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η χώρα να έχει - υπό προϋποθέσεις - ακόµα τη δυνατότητα να
ενσωµατώσει αποτελεσµατικά στην αναπτυξιακή της πολιτική και γενικότερα στο σχεδιασµό των
δηµόσιων πολιτικών, τους περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει η Κοινοτική Νοµοθεσία.
Το κάθε Κράτος – Μέλος παρουσιάζει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Για την Ελλάδα στόχος δεν είναι
µόνο να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θεσµικό επίπεδο και να προσαρµοστεί
ονοµαστικά σε αυτές, αλλά να συγκλίνει πραγµατικά στην ουσία του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού
κεκτηµένου, και µέσα από τη σύγκλιση αυτή να αντιµετωπίσει τις συγκεκριµένες της ανάγκες που
αφορούν τόσο στην περιβαλλοντική προστασία όσο και στην εµπέδωση ενός ιδιαίτερου παραγωγικού
υποδείγµατος, το οποίο θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας (κλίµα, φυσικό
περιβάλλον, ιστορία & πολιτισµός, σχετικά υψηλό γενικό µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, υψηλή
κοινωνική συνοχή, έφεση στην επιχειρηµατικότητα κλπ) και θα τα συνθέτει στην κατεύθυνση της
αειφόρου ανάπτυξης.
Το περιβάλλον - πέραν του αναντικατάστατου οικολογικού αποθέµατος – έχει και τη διάσταση του
κοινωνικού - οικονοµικού «αποθέµατος» µε βάση και τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως
υιοθετήθηκαν από την Πολιτική της Ε.Ε (6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, και
προηγούµενα Προγράµµατα ∆ράσης της Ε.Ε) και ενσωµατώθηκαν στη Νοµοθεσία της Ε.Ε µε
έµφαση κατά την τελευταία δεκαετία. Όµως, ειδικά και κατά κύριο λόγο στη χώρα µας, η οικονοµική
διάσταση του Περιβάλλοντος είναι σχετικά ισχυρότερη, όχι µε την έννοια της ανάλωσης αλλά µε την
έννοια του Κεφαλαίου. Ως χώρα που το Εθνικό της Προϊόν στηρίζεται κυρίως στον Τριτογενή Τοµέα
της Οικονοµίας (Υπηρεσίες – Τουρισµός κλπ) είναι πολύ σηµαντικό - και από οικονοµική άποψη - η
Ελλάδα να διατηρεί το φυσικό της περιβάλλον στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, όπως
καταδείχθηκε και από την προβληµατική που αναπτύχθηκε κατά την προετοιµασία και τη διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
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Οι βασικοί τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, στους οποίους η χώρα έχει να παρουσιάσει σοβαρά
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και από τους οποίους αντλεί οικονοµικές υπεραξίες, είναι ο Τουρισµός
και ο Πολιτισµός. Η πολιτική για το περιβάλλον αποτελεί το κλειδί για την ορθολογική και
µακροπρόθεσµα βιώσιµη (διατηρήσιµη) ανάπτυξή τους. Η οικονοµική απόδοση των δραστηριοτήτων
των Τοµέων αυτών και η ελκυστικότητά τους για επενδύσεις (άµεσες ξένες ή εγχώριας κεφαλαιακής
προέλευσης) επηρεάζεται καθοριστικά από την ποιότητα του φυσικού και του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της χώρας και ταυτόχρονα την επηρεάζει. Η αλληλεπίδραση αυτή βαίνει διαρκώς
αυξανόµενη, όσο η συνεισφορά του Πρωτογενούς (Γεωργικού) και του ∆ευτερογενούς
(Βιοµηχανικού) Τοµέα της Οικονοµίας στη διαµόρφωση του ΑΕΠ της χώρας φθίνουν, όπως σαφώς
συµβαίνει την τελευταία εικοσαετία. Οι όροι και το πλαίσιο (θεσµικό, διοικητικό, κοινωνικό κλπ) στο
οποίο αλληλεπιδρούν ιδιαίτερα η τουριστική ανάπτυξη της χώρας µε την ποιότητα του περιβάλλοντος
καθορίζουν και το σηµείο ισορροπίας µεταξύ της απευκταίας ανάλωσης των πόρων και της
επιθυµητής αειφορικής τους διαχείρισης µε βάση τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων.
Αποτελεί δεδοµένο πια πως η Ελλάδα και παρά τη σχετική υστέρηση εισοδηµάτων σε σχέση µε τις
πλέον ανεπτυγµένες χώρες της Ε.Ε έχει από πολλού απωλέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της
χώρας µε χαµηλό κόστος εργασίας, άρα η στροφή της σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
υψηλής προστιθέµενης αξίας µε ενσωµατωµένη γνώση και καινοτοµία αποτελεί πια κεντρικό στόχο
στην προσπάθεια για αναζήτηση σταθερού ρόλου και προοπτικής στον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
καταµερισµό της εργασίας.
Είναι φανερό ότι η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να επιδιωχθεί µέσω της
οριζόντιας ενσωµάτωσης (incorporation / integration) κριτηρίων βιωσιµότητας στο σύνολο των
δηµόσιων πολιτικών και κυρίως στις παραδοσιακά «αναπτυξιακές» δηµόσιες πολιτικές (µεταφορές,
βιοµηχανία, ενέργεια, γεωργία, αστική ανάπτυξη), ώστε αυτές να καταστούν εγγενώς βιώσιµες.
Περαιτέρω επιβάλεται ο συντονισµός του συνόλου των δηµόσιων πολιτικών στο πλαίσιο της υπό
αναθεώρηση Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Ανάλογα δεδοµένα (και µε µεγαλύτερη έµφαση) προκύπτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου η
ιδιαίτερη πολιτισµική ταυτότητα και παράδοση των Κρατών Μελών, το σχετικά υψηλό ΑΕΠ των
Κρατών – Μελών και το υψηλό µέσο διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών έχει επιβάλει οι Χώρες αυτές
(κατά κύριο λόγο οι Κεντρο-Ευρωπαϊκές) να πρωτοπορούν σε περιβαλλοντική µέριµνα και να
επιβάλουν τις κατευθύνσεις της ανάπτυξης στις δηµόσιες πολιτικές των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. Η
Απόφαση της Λισαβόνας, όπως συµπληρώθηκε για το Περιβάλλον µε τα Συµπεράσµατα του
Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ (2001) υιοθετεί ποσοτικοποιηµένους και µετρήσιµους στόχους προς
επίτευξη για το διάστηµα έως το 2010 µε την αξιοποίηση των θεσµών και των µηχανισµών της
αγοράς.
Αποτέλεσµα αυτών των γενικότερων τάσεων σε επίπεδο Ε.Ε, είναι η ολοένα συχνότερη υιοθέτηση
Κανονισµών και Οδηγιών, µε τις οποίες ρυθµίζονται δραστηριότητες και αγορές µε τη θεσµοθέτηση
ολοένα και υψηλότερων προδιαγραφών και στόχων, µε χαρακτηριστικότερους τους τοµείς του
ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της διαχείρισης των
υδατικών πόρων (βλέπε Οδηγία 2000/60 για τη ∆ιαχείριση των νερών, Οδηγία 94/62 για τη
∆ιαχείριση Συσκευασιών και των Αποβλήτων τους, Οδηγία 99/31 για την Υγειονοµική Ταφή των
Αποβλήτων, Οδηγία 96/61 για την Ολοκληρωµένη Πρόληψη & τον Έλεγχο Ρύπανσης (IPPC),
Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, άγριας πανίδας και χλωρίδας (Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Περιοχών NATURA), η Οδηγία 2002/49 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου κλπ).

-6-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

Η ρύθµιση (regulation) αυτή έχει προωθηθεί µάλιστα σε τέτοιο βαθµό – και παρά τη γενικότερη
κατεύθυνση «απορρύθµισης» των αγορών µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
οικονοµιών – ώστε να προωθούνται βέλτιστες τεχνολογίες (π.χ τεχνικές αποκατάστασης ρυπασµένων
εδαφών, τεχνολογίες «µηδενικής ρύπανσης» στη Βιοµηχανία, καύση φυσικού αερίου αντί στερεών
καυσίµων για παραγωγή ενέργειας, «καθαροί» κινητήρες εσωτερικής καύσης αυτοκινήτων αντί των
συµβατικών, µονάδες αναερόβιας χώνευσης βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος αστικών στερεών
αποβλήτων αντί της κοµποστοποίησης και των συµβατικών ΧΥΤΑ). Εποµένως δεν είναι υπερβολή
να σηµειωθεί πως η Ε.Ε λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως «εξαγωγέας περιβαλλοντικής
φροντίδας», επιχειρώντας σταθερά να µετατρέψει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της οικονοµίας της
το αυξηµένο κόστος που της έχει επιβάλει µε την προωθηµένη περιβαλλοντική ρύθµιση (regulation)
που επίµονα και συστηµατικά υιοθετεί και διευρύνει.
Σε διεθνές επίπεδο τα δεδοµένα δεν εξελίσσονται µε τους ίδιους ρυθµούς µιας και η πρωτοπόρος σε
θέµατα περιβαλλοντικής µέριµνας Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για προώθηση των
Αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία µε τον ΟΗΕ (CSD – Commission on Sustainable
Development) ενώ πολλά άλλα Κράτη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία κλπ) - για διαφορετικούς
λόγους το καθένα - δεν επιθυµούν να αποδεχθούν περιορισµούς και επιπλέον ρυθµίσεις για λόγους
περιβαλλοντικής προστασίας, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυµητό στη φάση εκτατικής ή
και «ρυπογόνου» ανάπτυξης στην οποία βρίσκονται οι οικονοµίες τους.
Η προωθηµένη περιβαλλοντική αντίληψη της Ε.Ε δηµιουργεί λοιπόν τον κίνδυνο να υποστεί η
οικονοµία της περιβαλλοντικό dumping (αθέµιτο ανταγωνισµό), αφού ανταγωνίστριες χώρες
παράγουν µε µειωµένα περιβαλλοντικά κόστη. Παρά ταύτα και στο διεθνές ακόµα επίπεδο
επιτυγχάνονται διαρκώς νέες συµφωνίες και ρυθµίσεις (π.χ Πρωτόκολλο Μοντρεάλ για µείωση της
παραγωγής ουσιών που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος, Πρωτόκολλο Κυότο για µείωση των
αέριων εκποµπών που συµβάλουν στην ένταση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η Σύµβαση για τη
Βιοποικιλότητα, η Σύµβαση Γενεύης για διασυνοριακή ρύπανση, η Habitat ΙΙ Agenda του ΟΗΕ κλπ).
Οι περιοχές παρέµβασης του ΕΠ (γεωγραφική αναφορά) φαίνεται στον επόµενο πίνακα:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

GR

ΕΛΛΑΣ

GR11

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

GR14

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

GR21

ΗΠΕΙΡΟΣ

GR22

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

GR23

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

GR25

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

GR41

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

GR43

ΚΡΗΤΗ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.1 Ανάλυση της κατάστασης του Περιβάλλοντος
1.1.1 Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα καθώς και µεγάλη ποικιλία
τοπίων & οικοσυστηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται 5500 είδη χλωρίδας ανώτερων φυτών, 436
πουλιά (εκ των οποίων 216 µεταναστευτικά) και 116 θηλαστικά, 79 ερπετά – αµφίβια, 110 ψάρια
γλυκού νερού, 447 θαλασσινά ψάρια, περίπου 4000 ασπόνδυλα. Είναι επίσης σηµαντικό ότι στην
Ελλάδα απαντάται σηµαντικός αριθµός ειδών και τύπων οικοτόπων που προστατεύονται από τις
Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ. Συγκεκριµένα, απαντώνται 85 τύποι οικοτόπων του
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, 240 είδη και υποείδη των Παραρτηµάτων ΙΙ, ΙV και V της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και 342 είδη αποδηµητικών πτηνών και πτηνών του Παρ. Ι της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ. Το θεσµικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης αποτελείται από ένα σύνολο
νοµοθετηµάτων. Για την προστασία των ειδών, το σηµαντικότερο σε εθνικό επίπεδο νοµοθέτηµα
(εκτός από τις εναρµονίσεις των ανωτέρω δύο Οδηγιών και τις κυρώσεις ∆ιεθνών Συµβάσεων) είναι
το Π.∆. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της άγριας πανίδος και καθορισµού
διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών». Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, υπάρχουν περίπου 12 διαφορετικές κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών φυσικού
περιβάλλοντος:













Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)
Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)
Προστατευόµενοι Φυσικοί Σχηµατισµοί και Τοπία (Ν. 1650/86)
Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)
Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86)
Εθνικοί ∆ρυµοί (Ν. 996/71) (κάθε νέος χαρακτηρισµός υπάγεται στις διατάξεις του Ν, 1650/86)
Αισθητικά ∆άση (Ν. 996/71) (κάθε νέος χαρακτηρισµός υπάγεται στις διατάξεις του Ν, 1650/86)
∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης (Ν. 996/71) (κάθε νέος χαρακτηρισµός υπάγεται στις διατάξεις
του Ν, 1650/86)
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ν. 5351/1932 όπως συµπληρώνεται από τον Ν.
1469/1950)(πρόκειται για κηρύξεις του Υπ. Πολιτισµού)
Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 177/75, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 2637/98)
Ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές (Ν. 177/75)
Εκτροφεία θηραµάτων (Ν. 177/75)

Εκτός από την εθνική νοµοθεσία, ειδικές υποχρεώσεις για την προστασία της φύσης απορρέουν από
σχετικές ∆ιεθνείς Συµβάσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει και από διεθνείς πρωτοβουλίες.
Επιπλέον σηµαντική έκταση της χώρας έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο
προστατευόµενων περιοχών Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας και Ζώνες Ειδικής
Προστασίας για τα πουλιά). Το ελληνικό τµήµα του ∆ικτύου Natura 2000 περιλαµβάνει 151 Ζώνες
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – Οδηγία 79/409/ΕΚ) και 239 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ –
Οδηγία 92/43/ΕΚ).
Οι δύο κατηγορίες περιοχών παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους.
Μάλιστα, 31 περιοχές έχουν οριστεί ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί και ως ΤΚΣ. Η έκταση
των περιοχών του ∆ικτύου, εξαιρουµένων των αλληλεπικαλύψεων, ανέρχεται συνολικά σε 3.151.000
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ha, το χερσαίο ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 19.1% της χερσαίας έκτασης της χώρας. Η
κατανοµή της έκτασης αυτής στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας παρουσιάζεται στον πίνακα που
ακολουθεί. Στον κατάλογο των περιοχών του Natura 2000 εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των µέχρι
τότε προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ήτοι Εθνικοί ∆ρυµοί, Αισθητικά
∆άση, υγρότοποι Ramsar, Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, Αποθέµατα Βιόσφαιρας, Τοπία
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους κλπ.
Περιφέρεια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Κεντρικής Μακεδονίας
∆υτικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
∆υτικής Ελλάδος
Ιονίων Νήσων
Στερεάς Ελλάδος
Αττικής
Πελοποννήσου
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
Σύνολο

Έκταση Περιοχών
Natura (ha)
301.783
428.291
103.015
257.509
540.273
214.332
150.908
191.102
50.790
255.353
231.332
140.537
285.775
3.151.000

Ποσοστό επί της
συνολικής έκτασης
δικτύου Natura (%)
10
14
3
8
17
7
5
6
2
8
7
4
9
100

Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας στην Ελλάδα θεωρείται πλήρης σε ποσοστό
µεγαλύτερο του 95%. Παραµένουν µικρές εκκρεµότητες που απορρέουν κυρίως από τα
συµπεράσµατα του τελευταίου βιογεωγραφικού Σεµιναρίου για τη Μεσογειακή Ζώνη καθώς και
εκκρεµότητες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο και αποτελούν εκκρεµότητα όχι µόνον για την Ελλάδα
αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Όσον αφορά τον κατάλογο των ΖΕΠ, έχουν επισηµανθεί από την
ΕΕ µεγαλύτερου βαθµού εκκρεµότητες που αφορούν την κήρυξη ως ΖΕΠ περιοχών που έχουν
χαρακτηριστεί ως Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας.
Περίπου η µισή έκταση του ∆ικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα αποτελείται από δάση και
θαµνότοπους ενώ αρκετά σηµαντική είναι και η έκταση του θαλάσσιου χώρου. Σε µεγάλο µέρος της
έκταση του Natura 2000 έχει πραγµατοποιηθεί αναλυτική χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων.
Για την κήρυξη φυσικών περιοχών ως προστατευόµενων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία (νόµος –
πλαίσιο για το περιβάλλον, Ν. 1650/86), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών (ΕΠΜ). Μέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε διάφορα στάδια (εκπόνησης,
έγκρισης, προώθησης των σχετικών νοµοθετηµάτων κήρυξης) περίπου 84 ΕΠΜ. Από αυτές, 12 έχουν
καταλήξει στην κήρυξη ισάριθµων περιοχών που καλύπτουν περίπου το 10% του αριθµού και το 17%
της έκτασης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα. Σε προχωρηµένο στάδιο (διαδικασίες
δηµοσιοποίησης, επεξεργασία από ∆/νση Νοµοθετικού Έργου, τελικές υπογραφές) βρίσκονται
περίπου 16 ΕΠΜ που καλύπτουν περίπου 15% του αριθµού και 15% της έκτασης των περιοχών
Natura 2000. Σε στάδιο επεξεργασίας ή εκπόνησης βρίσκονται περίπου 56 ΕΠΜ που καλύπτουν
περίπου 21% του αριθµού και 25% της έκτασης των περιοχών Natura 2000.
Οι περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως προστατευόµενες µε την εθνική νοµοθεσία (N.1650/86)
είναι οι ακόλουθες: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα, Εθνικό
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Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων, Περιοχή Οικοανάπτυξης Λίµνης Παµβώτιδας
Ιωαννίνων, Εθνικό Πάρκο Λιµνών Κορώνειας – Βόλβης, Εθνικό Πάρκο Πίνδου, Εθνικό Πάρκο
Λίµνης Κερκίνης, Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, ∆άσος ∆αδιάς –
Σουφλίου, Κώς: Υγρότοπος και ακτή Ψαλίδι, Εθνικό Πάρκο ∆έλτα Έβρου, ενώ για µία ακόµη
(Ακτές ∆υτικής Μήλου) έχουν θεσµοθετηθεί µέτρα προστασίας. Η κατανοµή των εκτάσεων των
κηρυγµένων περιοχών σύµφωνα µε τον Ν. 1650/86 ανά διοικητική Περιφέρεια της χώρας
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Περιφέρεια

Έκταση Προστατευόµενης
Περιοχής µε το Ν. 1650/86
(ha)

1

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

62.571

Έκταση Περιοχών
Natura εντός
κηρυγµένων περιοχών
(ha)
55.725

2

Κεντρική Μακεδονία

268.993

109.569

3

∆υτική Μακεδονία

4

Ήπειρος

236.298

105.340

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Αττική
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη

230.139
14.168
59.505

219.709
7.869
34.719

1.439

1.240

7.685

5.531
0

Σύνολο

880.798

539.702

∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: Ποσοστό (%) έκτασης περιοχών Natura 2000 που έχουν ενταχθεί σε
καθεστώς προστασίας
Τιµή Βάσης: 17%
Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε

Η πλήρης εφαρµογή του δικτύου Natura 2000 αναγνωρίζεται ως κεντρικός µοχλός της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, το
οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ ως προς την προστασία και διαχείριση
περιοχών ιδιαίτερης σηµασίας.
Για τη διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών έχουν ιδρυθεί µέχρι σήµερα 27 Φορείς
∆ιαχείρισης. Οι περιοχές δικαιοδοσίας τους καλύπτουν περίπου το 24% του αριθµού και 30% της
έκτασης των περιοχών Natura 2000, ενώ η κατανοµή τους στις Περιφέρειες της χώρας παρουσιάζεται
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στον πίνακα που ακολουθεί. Η συγκρότηση, λειτουργία και αρµοδιότητες των υπαρχόντων Φορέων
∆ιαχείρισης περιγράφονται στην εθνική νοµοθεσία (Ν. 2742/99). Σήµερα, το θεσµικό πλαίσιο για τη
λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισης βαίνει προς ολοκλήρωση καθώς έχουν χαρακτηριστεί, σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία, 10 από τις 27 περιοχές ευθύνης των Φ∆ ενώ για 12 περιοχές τα σχετικά
νοµικά κείµενα και οι ΕΠΜ είναι στο στάδιο τελικών υπογραφών, δηµοσιοποίησης ή υπό νοµική
επεξεργασία. Για 5 περιοχές οι σχετικές ΕΠΜ είναι σε λιγότερο προχωρηµένο στάδιο. Επιπλέον
έχουν υπογραφεί και δηµοσιευθεί 103 από τους 108 κανονισµούς ∆Σ που απαιτούνται για τη
λειτουργία των Φορέων ∆ιαχείρισης. Όσον αφορά τη στελέχωση των ∆Σ, έχουν επαναστελεχωθεί τα
δύο τελευταία έτη 24 από τους 27 Φορείς ∆ιαχείρισης.
Περιφέρεια

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Αν. Μακεδονίας και
Θράκης
Κεντρ. Μακεδονίας
∆υτ. Μακεδονίας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
∆υτικής Ελλάδας
Ιόνιων νησιών
Στερεάς Ελλάδας
Αττικής
Πελοποννήσου
Νοτίου Αιγαίου
Βορείου Αιγαίου
Κρήτης
Σύνολο

Αριθµός Φορέων
∆ιαχείρισης

Έκταση που
καλύπτεται από
Φορείς ∆ιαχείρισης
(ha)

Έκταση Natura
2000 όπου έχουν
δικαιοδοσία
Φορείς
∆ιαχείρισης (ha)

4

336.210

126.557

4
1
4
2
3
2
2
2
1
1
0
1
27

351.477
50.878
270.768
266.521
179.680
21.858
43.713
19.594
114.701
8.774
0
31.159
1.695.333

159.735
32.435
133.931
256.015
70.338
10.648
26.411
15.832
59.738
8.357
0
30.730
930.727

∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης – Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε
Περιγραφή: Ποσοστό (%)περιοχών Natura για τη διαχείριση των οποίων έχουν ιδρυθεί φορείς
διαχείρισης
Τιµή Βάσης: 30%
Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε

1.1.2. Υδατικό Περιβάλλον
Η Ελλάδα διαθέτει σχετικά επαρκείς – µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά - ποσότητες υδατικών
πόρων αλλά ταυτόχρονα αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά στην αξιοποίησή τους
και τη βέλτιστη διαχείρισής τους. Οι κυριότεροι λόγοι που προκαλούν προβλήµατα στην αξιοποίηση
των υδατικών πόρων της χώρας είναι:

Η άνιση κατανοµή των υδατικών πόρων στο χώρο. Η δυτική Ελλάδα δέχεται πολύ
µεγαλύτερα ύψη βροχών από την ανατολική. Ειδικότερα, 24% της συνολικής έκτασης της χώρας,
δέχεται το 36% των συνολικών ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, ενώ ακόµη µεγαλύτερη είναι
η διαφοροποίηση στα ποσοστά της επιφανειακής απορροής.

Η ανοµοιόµορφη κατανοµή των υδατικών πόρων στο χρόνο, µε µεγάλη συγκέντρωση
βροχοπτώσεων κατά τη χειµερινή περίοδο. Στη νότια Ελλάδα το 80.90% των ετήσιων
βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται σ΄ αυτή την περίοδο, ενώ το θερινό ύψος της βροχής αυξάνει
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προς βορρά, και στα βορειότερα τµήµατα παίρνει τη µεγαλύτερη τιµή του, δηλαδή 20% του
ετήσιου όγκου.
Η άνιση κατανοµή της ζήτησης στο χώρο, αναντίστοιχη µε την κατανοµή της προσφοράς. Ο
άξονας Θεσσαλονίκη – Αθήνα - Πάτρα, που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση
πληθυσµού και δραστηριοτήτων, δεν διαθέτει σηµαντικούς υδατικούς πόρους.
Η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ζήτησης στο χρόνο, αναντίστοιχη µε την κατανοµή της
προσφοράς. Ο µεγαλύτερος καταναλωτής του χρησιµοποιούµενου νερού, η γεωργία (87%), το
καταναλώνει την ξηρή περίοδο. Την ίδια περίοδο και ειδικότερα τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο,
διπλασιάζεται λόγω τουρισµού και η κατανάλωση νερού ύδρευσης.
Η γεωµορφολογία της χώρας. Ο έντονος οριζόντιος και κατακόρυφος διαµελισµός, καθώς και
η δοµή και διάταξη των πετρωµάτων, έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών µικρών
υδατορεµάτων µε χειµαρρική κυρίως δίαιτα, επιφανειακή απορροή µικρής διάρκειας, αυξηµένη
κατείσδυση και συχνά πληµµυρικά φαινόµενα.
Η εξάρτηση της βόρειας Ελλάδας από τις επιφανειακές απορροές ποταµών που προέρχονται
από γειτονικά κράτη (περίπου 13 hm3/χρόνο). Το 23% του συνολικού υδατικού δυναµικού της
χώρας προέρχεται από γειτονικές χώρες καθιστώντας ιδιαίτερα σηµαντική την ανάγκη για
προώθηση διασυνοριακών δράσεων διαχείρισης υδατικών πόρων.
Το µεγάλο ανάπτυγµα ακτών (15.021 km) σε συνδυασµό µε τη λιθολογική σύσταση των
πετρωµάτων, που συντείνει, λόγω της εντατικής εκµετάλλευσης παράκτιων υδροφορέων, στην
υφαλµύρινσή τους.
Τα πολλά άνυδρα ή µε ελάχιστους υδατικούς πόρους νησιά της χώρας.

Ο δείκτης συνολικής κατανάλωσης ως προς τα διαθέσιµα αποθέµατα κινείται γενικά σε
ικανοποιητικά επίπεδα, όµως σηµαντικές αποκλίσεις σηµειώνονται σε ορισµένες περιοχές της χώρας
(τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα). Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση νερού στη χώρα µας είναι
κατά 250 κ.µ. υψηλότερη από το µέσο όρο της ΕΕ. Η διαφορά αυτή δείχνει τάσεις διεύρυνσης, καθώς
η τάση εξέλιξης της κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι ανοδική και στην ΕΕ καθοδική.
Στο πίνακα (πηγή: Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Χώρας, ΥΠΑΝ, 2003) που
ακολουθεί παρατίθεται η ενδεικτική σύγκριση της προσφοράς και της ζήτησης (σε hm3) ανά υδατικό
διαµέρισµα.
Υδατικά διαµερίσµατα
01 ∆υτικής Πελοποννήσου
02 Βόρειας Πελοποννήσου
03 Ανατολικής
Πελοποννήσου
04 ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας
05 Ηπείρου
06 Αττικής
07 Ανατ. Στερεάς Ελλάδας
08 Θεσσαλίας
09 ∆υτικής Μακεδονίας
10 Κεντρικής Μακεδονίας
11 Ανατολικής Μακεδονίας
12 Θράκης

Προσφορά
hm3
73
122

Ζήτηση
hm3
55
104

56

67

Ελλειµµατικό

415

82

Πλεονασµατικό

193
56

33
54

Πλεονασµατικό
Οριακά Πλεονασµατικό

128
210
159
137
354
424

187
335
136
130
132
253

Ελλειµµατικό (2)
Ελλειµµατικό
Πλεονασµατικό
Οριακά Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό
Πλεονασµατικό

- 12 -

Παρατηρήσεις
Πλεονασµατικό
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13 Κρήτης
130
133
Οριακά Ελλειµµατικό (3)
14 Νήσων Αιγαίου
7
25
Ελλειµµατικό
Σύνολο χώρας
2 464
1 726
(1) Οι υδατικοί πόροι είναι κατά βάση µεταφερόµενοι από γειτονικά διαµερίσµατα
(2) Οι αρδευόµενες εκτάσεις κατά ΕΣΥΕ φαίνονται υπερεκτιµηµένες και γι’ αυτό,
το διαµέρισµα, ενώ έχει σήµερα οριακά επαρκείς πόρους, εµφανίζεται ως έντονα
ελλειµµατικό.
(3) Σήµερα, η ζήτηση καλύπτεται πληµµελώς κυρίως από πηγές και γεωτρήσεις.
Η υφιστάµενη χρήση των Υδατικών Πόρων κατανέµεται ως εξής: Γεωργία 87%, Ύδρευση 10%,
Βιοµηχανία – Ενέργεια και λοιπές χρήσεις 3%. Η απόδοση της χρήσης, ιδιαίτερα για τη Γεωργία,
είναι χαµηλή. Στο 92% των αρδευόµενων εκτάσεων της χώρας η άρδευση γίνεται µε συστήµατα &
τεχνικές υψηλών απωλειών (µεγαλύτερες του 50%) και χωρίς ορθολογική τιµολόγηση (όπου
υπάρχουν δίκτυα άρδευσης) µε συνέπεια την υπερεκµετάλλευση των υδροφορέων. Η ύδρευση γίνεται
γενικά µέσω δικτύων µε υψηλά ποσοστά διαρροής, κυρίως λόγω της απουσίας κεντρικών αυτοµάτων
συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης στις περισσότερες εταιρείες ύδρευσης
(µε εξαίρεση την ΕΥ∆ΑΠ και λίγες ακόµα ∆ΕΥΑ).Οι ανάγκες σε ύδρευση - για λόγους κατανοµής
πληθυσµού και τουριστικών αιχµών - εντοπίζονται στη Αττική, τη Νησιωτική χώρα και αρκετές
τουριστικές περιοχές, όπου το υδατικό ισοζύγιο εµφανίζεται έντονα αρνητικό ιδιαίτερα τους θερινούς
ξηρούς µήνες µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων υφαλµύρινσης στους υδροφορείς.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: Αριθµός Υδατικών ∆ιαµερισµάτων µε ελλειµµατικό ή οριακά ελλειµµατικό ισοζύγιο
Προσφοράς και Ζήτησης
Τιµή Βάσης: 5
Πηγή: Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της Χώρας, ΥΠΑΝ, 2003
Άλλα προβλήµατα που εντοπίζονται σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης των νερών
είναι τα εξής:

ελλιπής καταγραφή χρήσεων και χρηστών νερού και δυσχέρεια συντονισµού µεταξύ των
αρµόδιων φορέων.

ευκαιριακές εκµεταλλεύσεις µεµονωµένων υδατικών πόρων ενώ υπάρχει απουσία πλέγµατος
κινήτρων - αντικινήτρων για την εξοικονόµηση νερού, ιδιαίτερα στον γεωργικό τοµέα.

Έλλειψη πολιτικής τιµολόγησης των νερών που να αντανακλά την σπανιότητα του πόρου αυτού
Η ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων είναι γενικά καλή, σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει η
Κοινοτική και Ελληνική νοµοθεσία ως προς τους γενικούς δείκτες και τις τοξικές ουσίες
(συµπεριλαµβανοµένων των φυτοφαρµάκων). Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι ο χαρακτηρισµός της
ποιότητας ως αποδεκτής βασίζεται κυρίως στα κριτήρια που αφορούν επιµέρους χρήσεις των πόρων
(π.χ. πρόσληψη για παραγωγή πόσιµου νερού, άρδευση, διαβίωση ιχθύων) και όχι σε κριτήρια που
σχετίζονται µε την λειτουργία των οικοσυστηµάτων και την εν γένει περιβαλλοντική τους
κατάσταση, κριτήρια τα οποία εξάλλου δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί και αποτελούν έναν από τους
στόχους της Οδηγίας 2000/60, της οποίας η ολοκληρωµένη εφαρµογή αποτελεί µια από τις
κυριότερες παρεµβάσεις που καθορίζονται προς υλοποίηση από το Πρόγραµµα αυτό.
Ο βασικός στόχος της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 για την επίτευξη καλής ποιότητας υδάτων σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϋποθέτει την υλοποίηση διακριτών ενδιάµεσων σταδίων, που
ρητά αναφέρονται στην Οδηγία. Τα πιο πιεστικά από άποψη χρόνου ενδιάµεσα στάδια απορρέουν
από τα άρθρα 3, 5 και 6 της Οδηγίας και αφορούν στον προσδιορισµό των επιµέρους λεκανών
απορροής και τις µελέτες των πιέσεων, των επιπτώσεων και των οικονοµικών παραµέτρων που
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σχετίζονται µε τη χρήση των υδάτων σε κάθε υδατική περιφέρεια. Επί πλέον, το 2006 θα πρέπει να
τεθούν σε λειτουργία προγράµµατα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων (άρθρο 8).
Σε ότι αφορά στις πληροφορίες που καθορίζονται από το άρθρο 3, η Ελλάδα έχει υποβάλει µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος WISE (Water Information System of Europe) όλες τις απαιτούµενες
πληροφορίες για τον ορισµό των λεκανών απορροής (45 λεκάνες) και των Περιοχών Λεκανών
Απορροής (14 Υδατικά ∆ιαµερίσµατα) µε την προσάρτηση και των υπόγειων αλλά και των
παράκτιων υδάτων σε αυτά. Επίσης έχει υποβάλει πληροφορίες για τις αρµόδιες αρχές διαχείρισης
και προστασίας των λεκανών αυτών καθώς και των Περιοχών Λεκανών Απορροής (Υδατικά
∆ιαµερίσµατα) και για τις υπάρχουσες συνεργασίες για τα διακρατικά νερά.
Καθυστέρηση παρατηρείται σε σχέση µε το άρθρο 5 της Οδηγίας δηλαδή τον καθορισµό των
συστηµάτων των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τον καθορισµό των τύπων και των
τυποχαρακτηριστικών συνθηκών αναφοράς για τα επιφανειακά νερά, τον προσδιορισµό των πιέσεων
και επιπτώσεων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Επίσης δεν έχουν συγκεντρωθεί και υποβληθεί οι
απαιτούµενες πληροφορίες για την οικονοµική ανάλυση της χρήσης ύδατος σε κάθε περιοχή λεκάνης
απορροής.
Ειδικά όσον αφορά τη µεταφορά της Οδηγίας 2000/60 στην Εθνική Νοµοθεσία αυτή έχει γίνει µε το
Νόµο 3199/2003 και το υπό έκδοση Προεδρικό ∆ιάταγµα του Άρθρου 15 του Ν. 3199/2003. Για την
εφαρµογή των Άρθρων 5, 6, 8, 11 και 13 της Οδηγίας έχει προγραµµατιστεί ή υλοποιείται σηµαντικός
αριθµός δράσεων που προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέχρι το τέλος του 2008.
Υπερβάσεις των ορίων της νοµοθεσίας εµφανίζονται σε τοπική κλίµακα όπως για παράδειγµα
συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων στα υπόγεια νερά (π.χ. Θεσσαλικός κάµπος), εντοπισµένα
προβλήµατα που οφείλονται στη Βιοµηχανική δραστηριότητα (π.χ πεδιάδα Θεσσαλονίκης) και
ευαισθησία ως προς τον ευτροφισµό (λίµνη Βιστωνίδα, λίµνη Λαγκαδά κλπ). Ειδικά όσον αφορά
στον ευτροφισµό, έχουν θεσµοθετηθεί σύµφωνα µε τα κριτήρια των Οδηγιών 91/271 και 91/676, 27
ποταµοί / παραπόταµοι και 5 λίµνες της χώρας ως ευαίσθητες / ευπρόσβλητες περιοχές. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι απαιτείται συστηµατικότερη προσπάθεια συλλογής δεδοµένων, ειδικά σε ότι αφορά τα
επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, µιας και η παρακολούθηση είναι ικανοποιητική κυρίως σε ότι
αφορά τα νερά κολύµβησης.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ΥΠΕΧΩ∆Ε (YPEHODE 2006), η ποιότητα των υδάτων
κολύµβησης βελτιώνεται σταθερά, όπως δείχνει η αύξηση του ποσοστού ακτών που βρίσκονται εντός
των απαιτούµενων ορίων από 98,7% το 1998 σε 99,4% το 2002 και 99,9% το 2006.
Όσον αφορά στην ποιότητα του πόσιµου νερού, ο έλεγχος γίνεται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) και την ΕΥ∆ΑΠ και ΕΥΑΘ για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι ορισµένες ∆ΕΥΑ δεν είναι πιστοποιηµένες για τη διεξαγωγή τέτοιων
ελέγχων.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: Αριθµός περιοχών που παρουσιάζουν ή βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιάσουν
ευτροφισµό κατά τις Οδηγίες 271/1991 και 676/1991
Τιµή Βάσης: 27 ποτάµια και 5 λίµνες
Πηγή: Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε
Στο ΕΣΠΑ, µια από τις βασικές θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής για την
περίοδο 2007-2013 που καθορίζονται, είναι η διαχείριση των υδατικών πόρων, η οποία εστιάζει στην
επίτευξη και διατήρηση της καλής κατάστασης σε όλα τα υδατικά συστήµατα, στην ανάσχεση της
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υποβάθµισης επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδατικών συστηµάτων καθώς και στη βιώσιµη
διαχείριση υδατικών πόρων.
Η διασφάλιση της αειφόρου χρήσης και καλής ποιότητας των υδατικών πόρων, µέσω της επίτευξης
επιπέδων ποιότητας ύδατος που να µην προκαλούν απαράδεκτες επιπτώσεις και κινδύνους στην
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και της διασφάλισης ότι µακροπρόθεσµα τα ποσοστά άντλησης
των υδατικών πόρων είναι διατηρήσιµα, προωθείται µέσω του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το
Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ. Επιπλέον η
περιβαλλοντική προστασία των θαλασσών ενισχύεται µε την εφαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος
Παρακολούθησης της Θαλάσσιας Ρύπανσης (MED-POL) που υλοποιεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο πλαίσιο
του Μεσογειακού Σχεδίου ∆ράσης του Προγράµµατος Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (MAP /
UNEP).
Στον τοµέα της διαχείρισης των αστικών λυµάτων, µε βάση την Οδηγία 91/271 (όπως ενσωµατώθηκε
στο εθνικό δίκαιο της χώρας µε την ΚΥΑ 5673/400/97) οι οικισµοί της χώρας κατατάσσονται σε
τρεις Προτεραιότητες (Α, Β και Γ):

Την Προτεραιότητα Α η οποία περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω
των 10.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύµατά τους σε «ευαίσθητους» αποδέκτες, µε
προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/1998.

την Προτεραιότητα Β, η οποία περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω
των 15.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύµατά τους σε «κανονικούς» αποδέκτες, µε
προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/2000.

την Προτεραιότητα Γ η οποία περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό άνω
των 2.000 κατοίκων που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, µε προθεσµία ολοκλήρωσης
των έργων συλλογής και επεξεργασίας την 31/12/2005. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται
και οι οικισµοί µε ισοδύναµο πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων που διαθέτουν δίκτυο
αποχέτευσης.
Όσον αφορά στην κάλυψη του πληθυσµού αιχµής των οικισµών Α, Β, Γ προτεραιότητας της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων είναι περίπου 92%, δηλαδή το 92% περίπου
του πληθυσµού αιχµής των οικισµών που υποχρεούνται σε συµµόρφωση µε την Οδηγία διαθέτουν
ΕΕΛ και µπορούν να επεξεργάζονται τα λύµατά τους, µε συνολική δυναµικότητα κατασκευασµένων
ΕΕΛ 13,9 εκ ισοδύναµους κατοίκους. Από το σύνολο του ισοδύναµου πληθυσµού των οικισµων Α, Β
και Γ προτεραιότητας αποχετεύεται σήµερα ποσοστό της τάξης του 85%. Ειδικότερα, σήµερα
λειτουργούν 18 ΕΕΛ οικισµών Α προτεραιότητας και είναι σε διαδικασία κατασκευής µία (1). Επίσης
έχουν κατασκευαστεί 67 ΕΕΛ οικισµών Β προτεραιότητας (από τις οποίες 3 αδρανούν) και
κατασκευάζονται 4 ΕΕΛ που θα ολοκληρωθούν εντός του 3ου ΚΠΣ, ενώ αποµένει να καλυφθούν µε
υποδοµές άλλοι 4 οικισµοί Β προτεραιότητας. Τέλος, όσον αφορά στους οικισµούς Γ
προτεραιότητας, έχουν κατασκευαστεί συνολικά 107 ΕΕΛ (από τις οποίες 22 αδρανούν –
λειτουργούν 85) και κατασκευάζονται άλλες 45 που θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας
προγραµµατικής περιόδου. Στο παράρτηµα ΙΙΙ παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανοµή των
υφιστάµενων και υλοποιούµενων ΕΕΛ ανά περιφέρεια.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: Ποσοστό (%) ισοδύναµου πληθυσµού οικισµών Α, Β & Γ προτεραιότητας,
εξυπηρετούµενο από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)
Τιµή Βάσης: 85%
Πηγή: Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε
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Παρόλ’ αυτά υπάρχουν ακόµα αρκετές ελλείψεις για την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων της
Οδηγίας 91/271 σε ΕΕΛ, µε τις µεγαλύτερες ελλείψεις να εντοπίζονται για οικισµούς Γ
προτεραιότητας. Θα πρέπει πάντως να τονισθεί η µεγάλη πρόοδος που έχει σηµειωθεί τα τελευταία
χρόνια σε θέµατα κατασκευής υποδοµών διαχείρισης αστικών λυµάτων. Η κατανοµή των οικισµών Γ
προτεραιότητας που αποµένει να καλυφθούν µε υποδοµές ΕΕΛ ανά Περιφέρεια δίνεται στον πίνακα
που ακολουθεί.
Περιφέρεια
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Αριθµός Οικισµών Γ προτεραιότητας που
αποµένει να καλυφθούν από ΕΕΛ

Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Αττική
∆υτική Ελλάδα
∆υτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Κεντρική Μακεδονία
Κρήτη
Νότιο Αιγαίο
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Βόρειο Αιγαίο
Σύνολο

12
16
9
6
8
20
1
38
14
19
12
23
4
182

Ένα άλλο πρόβληµα που υπάρχει στον τοµέα της διαχείρισης των αστικών λυµάτων είναι το γεγονός
ότι η κατάσταση συντήρησης των υφιστάµενων ΕΕΛ είναι συχνά πληµµελής και παρουσιάζονται
προβλήµατα δυσλειτουργίας, ενώ υπάρχουν και αδυναµίες στη διαχείριση των ιλύων που προκύπτουν
από ΕΕΛ. Επίσης υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο αποχετευτικών δικτύων, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις οι υπάρχουσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων ή είναι αδρανείς ή λειτουργούν
µε σοβαρές ποιοτικές ανεπάρκειες µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται οξυµένα προβλήµατα σε τοπικό
επίπεδο ιδιαίτερα σε οικισµούς µεσαίου µεγέθους ή και τουριστικές περιοχές.
Από ∆ιοικητικής πλευράς στη διαχείριση των Υδάτων εµπλέκονται πέντε συναρµόδια Υπουργεία
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΕΣ∆∆Α, ΥΠΑΝ, ΥΠAAT, ΥΠΥΓ) και το σύνολο των Περιφερειών και ΟΤΑ της
χώρας, ενώ πρόσφατα ξεκίνησαν οι προσπάθειες ουσιαστικής ενσωµάτωσης και εφαρµογής της
Οδηγίας 60/2000 µε τη δηµιουργία των Υπηρεσιών Υδάτων (Κεντρικής & Περιφερειακών) µε
πυρήνα το ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών και διαχειριστικών εργαλείων
σε επίπεδο λεκάνης απορροής για το σύνολο των υδατικών διαµερισµάτων της χώρας. Τα βήµατα
εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 για την επίτευξη των στόχων που θέτει σε συνδυασµό µε τις
προβλέψεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αναµένεται να καθορίσουν το πεδίο των κοινών
δράσεων στον τοµέα των υδατικών πόρων.
1.1.3. Έδαφος
Οι εδαφικοί πόροι της Ελλάδας - σε σχέση µε τις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες - είναι σε σχετικά
καλή κατάσταση, όµως δεδοµένου του τύπου και του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας δεν επιτρέπεται
εφησυχασµός. Οι βασικοί κίνδυνοι υποβάθµισης των εδαφών προέρχονται από την προβληµατική
διαχείριση των αστικών στερεών αλλά και των επικίνδυνων αποβλήτων, από την έντονα εκτατική
οικιστική ανάπτυξη, από την ολοένα αυξανόµενη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων στη
γεωργία, την υπερεκµετάλλευση των υδατικών πόρων για αρδευτική χρήση, από την καταστροφή των
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δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές ή και υπερβόσκηση καθώς και την εµφάνιση έντονων
πληµµυρικών φαινοµένων.
Τα προβλήµατα αυτά σε συνδυασµό µε το ξηροθερµικό κλίµα της χώρας συµβάλλουν στην προϊούσα
εκδήλωση φαινοµένων ερηµοποίησης σε άνυδρες περιοχές. Το φαινόµενο της ερηµοποίησης, που
ενισχύεται από τις πυρκαγιές και τις θερµές και άνυδρες περιόδους, εµφανίζεται ιδιαίτερα στα νησιά
του Αιγαίου και στην Κρήτη. Αυτές οι περιοχές αποτελούν το 11,5% της συνολικής επιφάνειας της
χώρας και σε αυτές διαµένουν 800.000 άτοµα.
Στον τοµέα της ∆ιαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) χαρακτηριστικό είναι ότι το
83% των παραγόµενων αποβλήτων συλλέγεται κανονικά ενώ το υπόλοιπο 17%, που αντιστοιχεί σε
αποµονωµένες ορεινές & νησιωτικές περιοχές, συλλέγεται και διατίθεται πληµµελώς. Κατά την
τελευταία δεκαετία δόθηκε έµφαση στην κατασκευή υποδοµών µεταφοράς και τελικής διάθεσης
αστικών στερεών αποβλήτων και ειδικότερα στην κατασκευή Χώρων Υγειονοµικής Ταφής
Αποβλήτων.
Στην παρούσα φάση είναι σε λειτουργία 44 ΧΥΤΑ ενώ είναι υπό υλοποίηση (αναµένεται να έχουν
ολοκληρωθεί εντός του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) 45 µεγάλοι, 8 µικροί ΧΥΤΑ και 14,
επεκτάσεις υφισταµένων ΧΥΤΑ. Η κατανοµή των υποδοµών αυτών ανά περιφέρεια, καθώς και οι
προτεινόµενοι προς υλοποίηση ΧΥΤΑ για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων υποδοµών διάθεσης
αποβλήτων (σύµφωνα µε τους ΠΕΣ∆Α) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στο παράρτηµα
IV δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την υφιστάµενη κατάσταση και τις ανάγκες υποδοµών
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Περιφέρεια

Υφιστάµενοι και υπό
υλοποίηση ΧΥΤΑ
(Προδιαγραφ
ές Μεγάλων
ΧΥΤΑ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ανατολική
ΜακεδονίαΘράκη
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
∆υτική Ελλάδα
∆υτική
Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Κεντρική
Μακεδονία
Κρήτη
Νότιο Αιγαίο
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Σύνολο

(Προδιαγραφ
ές Μικρών
ΧΥΤΑ)

4
3
6
8
1

(Προδιαγραφ
ές Μεγάλων
ΧΥΤΑ)
0

Επεκτάσεις
ΧΥΤΑ –
Προδ.
Μεγάλων
ΧΥΤΑ
5

(Προδιαγραφέ
ς Μικρών
ΧΥΤΑ)
1
2

1

1
1

4
7
5
14
10
19
2
6
89

Προτεινόµενοι ΧΥΤΑ

1
1
5
3
8
5
5
30

6
1
8
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Η υλοποίηση των υποδοµών αυτών συνάδει µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της
Κοινότητας για τη Συνοχή, όπου προτείνεται η ανάληψη δράσης ως προς την προώθηση επενδύσεων
στις υποδοµές όσον αφορά στα απόβλητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συνεργιών ανάµεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη. Επίσης, η ολοκλήρωση της υλοποίησης των έργων
υποδοµής αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων,
ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία, σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανά κάτοικο και έτος παραγόµενη ποσότητα
αστικών στερεών αποβλήτων (απορριµµάτων) ανέρχεται σε 441 kg (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία
έτους 2003), ποσότητα η οποία είναι µικρότερη από τον κοινοτικό µέσο όρο των 580 kg, ωστόσο
βαίνει συνεχώς αυξανόµενη (+22% κατά την 8-ετία 1996-2003) ακολουθώντας την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου και την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: % του πληθυσµού που εξυπηρετείται από XYTA / ΣΜΑ
Τιµή Βάσης: 83%
Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε
Παρά τη σχετική πρόοδο σε εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης (ΣΜΑ) και τελικής διάθεσης αποβλήτων
(ΧΥΤΑ) , δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα επαρκής πρόοδος όσον αφορά στην ολοκληρωµένη
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (πρόληψη – χωριστή συλλογή - επαναχρησιµοποίηση –
ανακύκλωση – αξιοποίηση ειδικών ρευµάτων & βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος), η οποία προωθείται
από τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή στο πλαίσιο της
αντιµετώπισης της περιβαλλοντικής ρύπανσης στις πηγές της. Ειδικά όσον αφορά στη λειτουργία
µονάδων µηχανικής επεξεργασίας & λιπασµατοποίησης, στην παρούσα φάση λειτουργούν 3 µονάδες
(Αθήνα, Καλαµάτα, Χανιά). Περιορισµένη πρόοδος υπάρχει επίσης στην υλοποίηση έργων υποδοµής
για τη διάθεση αδρανών υλικών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Επιπλέον, ένα σηµαντικό τµήµα των παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων διατίθεται ακόµα σε
Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α). Ειδικότερα, όσον αφορά στους ΧΑ∆Α, µε
βάση µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε το 2005, σε όλη την ελληνική επικράτεια υπήρχαν
2626 ΧΑ∆Α. Εντός του 2005 ξεκίνησε ένα εκτενές πρόγραµµα χρηµατοδότησης έργων
αποκατάστασης ΧΑ∆Α ενώ συνεχίστηκε η καταγραφή της παρακολούθησης του αριθµού των
ενεργών και ανενεργών ΧΑ∆Α. Με βάση την προαναφερόµενη µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε προβλέπεται
η άµεση αποκατάσταση 2081 ΧΑ∆Α, µε τους υπόλοιπους 545 να αποκαθίστανται µετά τη δηµιουργία
των απαραίτητων ΧΥΤΑ για τη ασφαλή διάθεση των παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: Αριθµός Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης αποβλήτων που αποκαθίστανται
Τιµή Βάσης: 575
Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε
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Για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχει ψηφιστεί ο νόµος
2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ)». Σκοπός του Νόµου είναι η κατά προτεραιότητα πρόληψη δηµιουργίας
στερεών αποβλήτων, η επαναχρησιµοποίηση τους, η ανακύκλωσή τους η ανάκτηση της ενέργειας
καθώς η χωρίς προβλήµατα τελική διάθεση τους. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συµµετέχουν στον κύκλο ζωής των προϊόντων,
παραγωγών διανοµέων, καταναλωτών, διαχειριστών αποβλήτων, ΟΤΑ, και πολιτείας.
Σε εφαρµογή του Ν. 2939/01 έχουν εκδοθεί Προεδρικά ∆ιατάγµατα σχετικά µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής, για τα εξής υλικά :
•
Οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής (Π∆ 116, ΦΕΚ 81Α/5.3.04)
•
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Π∆ 117, ΦΕΚ 82Α/ 5.3.04)
•
Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Π∆ 82, ΦΕΚ 64Α/2.3.04)
•
Χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (Π∆ 115, ΦΕΚ 80Α/ 5.3.04)
•
Χρησιµοποιηµένα ελαστικά οχηµάτων (Π∆ 109, ΦΕΚ 75Α/5.3.04)
Για τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία
του σχεδίου Π∆.
Από τις διατάξεις του νόµου παρέχεται η δυνατότητα για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του
και σε άλλα ρεύµατα αποβλήτων.
Βασικό στοιχείο του νόµου είναι η συµµετοχή των τελικών χρηστών και καταναλωτών στην αλυσίδα
διαχείρισης των αποβλήτων.
Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωµένοι είτε να οργανώσουν ατοµικά είτε να
συµµετέχουν σε συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. Για την οργάνωση κάθε
συστήµατος ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από
τον ΕΟΕ∆ΣΑΠ.
Μέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί εννέα συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και ένα
ατοµικό. Συγκεκριµένα, τα εγκεκριµένα συστήµατα ανά ρεύµα αποβλήτου και τα στοιχεία
επικοινωνίας των συστηµάτων αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που επισυνάπτεται.
Πιο αναλυτικά, αναφορικά µε τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας σηµειώνουµε ότι το
Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης «ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της ΕΤΑΙΡΕιΑς ε.ε.α.α
απευθύνεται σε όλους όσους διαχειρίζονται συσκευασίες και εξασφαλίζει ισότιµη και ελεύθερη
συµµετοχή αυτών.
Σήµερα στο ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ΕΕΑΑ ΑΕ συµµετέχουν 1070 υπόχρεες εταιρείες, οι οποίες
καλύπτουν το µεγαλύτερο µερίδιο της ελληνικής αγοράς.
Επισηµαίνεται επίσης ότι σήµερα λειτουργούν στη χώρα συνολικά 14 Κέντρα ∆ιαλογής
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) και έχουν δηµιουργηθεί άµεσα 1000 θέσεις εργασίας
υποστηρίζοντας έτσι ουσιαστικά και την τοπική απασχόληση.
Οι δήµοι και οι κοινότητες που λαµβάνουν µέρος στο πρόγραµµα, σε αρµονική πάντοτε συνεργασία
µε τους πολίτες, συγκεντρώνοντας και διαχωρίζοντας τις ανακυκλώσιµες συσκευασίες στην περιοχή
τους, µειώνουν τον όγκο των απορριµµάτων τους και συµβάλλουν συνολικά στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Το εγκεκριµένο σύστηµα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Α.Ε» µε δ.τ
ΚΕΠΕ∆ ΑΕ δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών
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ορυκτελαίων. Είναι πανελλαδικής εµβέλειας και µέχρι σήµερα έχουν συµβληθεί 120 υπόχρεες
εταιρείες.
Το ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής
Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» χρησιµοποιεί Κέντρα Ανακύκλωσης (Αυτόµατα Μηχανήµατα)
στα οποία ο καταναλωτής επιστρέφει τις µεταλλικές, πλαστικές, γυάλινες και χάρτινες συσκευασίες
και παίρνει ένα εγγυοδοτικό αντίτιµο ή προσφέρει το εγγυοδοτικό αντίτιµο υπέρ του συλλόγου «το
χαµόγελο του παιδιού». Το ποσοστό ανακύκλωσης των συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται
σε 50,9%.
Αναφορικά µε την εναλλακτική διαχείριση των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) στο
εγκεκριµένο συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδας µε το διακριτικό
τίτλο «Ε∆ΟΕ Α.Ε» συµµετέχει το σύνολο των εισαγωγέων αυτοκινήτων και µέχρι σήµερα έχουν
δηµιουργηθεί 28 Κέντρα παράδοσης ΟΤΚΖ σε δεκαενέα (19) νοµούς της χώρας. Για το 2007
προβλέπεται η δηµιουργία κέντρων σε άλλους 10 Νοµούς. Το ποσοστό ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ
ανέρχεται σε 82,4%.
Αναφορικά µε την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών στο εγκεκριµένο εθνικής
εµβέλειας συλλογικό σύστηµα «ECO - ELASTIΚA» συµµετέχουν 61 εισαγωγείς ελαστικών και 53
εισαγωγείς οχηµάτων. Αυτό αντιπροσωπεύει το 97% των εισαγοµένων ελαστικών στη χώρα µας. Η
συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται απ’ ευθείας από τα σηµεία συλλογής και τα
ελαστικά είτε ανακυκλώνονται σαν τρίµµα ελαστικού είτε συναποτεφρώνονται σε κλιβάνους
τσιµεντοβιοµηχανιών. Λειτουργούν 4 µονάδες κοκκοποίησης ελαστικού και µία (1) µονάδα
ενεργειακής αξιοποίησης (ΤΙΤΑΝ). Εντός του 2007 πρόκειται να λειτουργήσουν άλλες δύο (2)
µονάδες ανακύκλωσης. Το ποσοστό ανακύκλωσης (τρίµµα ελαστικού και ενδιάµεσα προϊόντα
τεµαχισµού) ανέρχεται στο 74%.
Αναφορικά µε την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) στο εγκεκριµένο εθνικής εµβέλειας συλλογικό σύστηµα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» συµµετέχουν µέχρι σήµερα 616 εταιρείες (υπόχρεοι διαχειριστές). Για την
οργάνωση ∆ηµοτικών σηµείων συλλογής έχουν υπογραφεί συµβάσεις συνεργασίας µε 187 ∆ήµους
(απευθείας ή µέσω ∆ιαδηµοτικών οργανισµών) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Τα ΑΗΗΕ που
συλλέγονται µεταφέρονται µέσω αδειοδοτηµένων εργολάβων στη µονάδα επεξεργασίας της ΕΚΑΝ
ΑΕ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, για ανακύκλωση/ αξιοποίηση.
Αναφορικά µε την εναλλακτική διαχείριση των Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών στο
εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα «ΑΦΗΣ» µέχρι σήµερα έχουν προσχωρήσει 130 υπόχρεες εταιρείες,
που αντιστοιχούν στο 97 % των υπόχρεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Η συλλογή
των χρησιµοποιηµένων Η.Σ και συσσωρευτών γίνεται από συγκεκριµένα σηµεία συλλογής (έως
σήµερα έχουν τοποθετηθεί 16.150 κάδοι περίπου σε όλη τη χώρα) και µεταφέρονται προς
ανακύκλωση σε εργοστάσια του εξωτερικού.
Αναφορικά µε την εναλλακτική διαχείριση των Συσσωρευτών στο εγκεκριµένο σύστηµα
«ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ ΑΕ» συµµετέχουν 228 παραγωγοί και εισαγωγείς συσσωρευτών, οι οποίοι καλύπτουν
περίπου το 90% των υπόχρεων διαχειριστών. Τα σηµεία συλλογής του συστήµατος ανέρχονται σε
2.610 σε επίπεδο χώρας.
Αναφορικά µε την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων µε το εγκεκριµένο
συλλογικό σύστηµα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ»
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έχουν συµβληθεί 85 υπόχρεες εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν το 98,5% της συνολικής αγοράς των
λιπαντικών. Πανελλαδικά λειτουργούν 25.000 σηµεία συλλογής αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
Τα δύο τελευταία χρόνια, η ανακύκλωση εκτιµάται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 14%, έναντι ποσοστού
4% των προηγουµένων ετών, ενώ σύµφωνα και µε τους ρυθµούς υλοποίησης των έργων
εναλλακτικής διαχείρισης από τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης η εκτίµηση για
το έτος 2007 είναι ότι η ανακύκλωση θα ανέρχεται σε 20%. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι ο µέσος όρος
ανακύκλωσης στην Ε.Ε. δεν ξεπερνά το 33%.
Τέλος, ήδη υλοποιούνται προγράµµατα ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών από τα
εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ προγραµµατίζονται και
νέες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης – Πηγή : Τµήµα Στερεών Αποβλήτων ΓΕ∆ΣΑΠ
Περιγραφή: Ποσοστό (%) παραγόµενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων που ανακυκλώνεται
Τιµή Βάσης: 8%
Πηγή: Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε
Στον τοµέα της ∆ιαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων ολοκληρώθηκε η καταγραφή των
παραγόµενων ποσοτήτων και του είδους των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται. Σύµφωνα µε
την καταγραφή στην Ελλάδα παράγονται ετησίως 330.000 τόννοι επικίνδυνα απόβλητα. Οι
µεγαλύτερες ποσότητες παράγονται στην Αττική (48,5%), την Κεντρική Μακεδονία (12,6%) και τη
Στερεά Ελλάδα (10,2%). Πέραν των ανωτέρω στην Ελλάδα υπάρχουν προσωρινά αποθηκευµένοι
600.000 τόννοι επικίνδυνων αποβλήτων, κυρίως στους χώρους παραγωγής τους (βιοµηχανία). Για την
ασφαλή διαχείριση – επεξεργασία τους ενισχύεται η δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών µέσω
των ιδιωτικών επενδύσεων.
Επίσης ολοκληρώθηκε και ο Εθνικός Σχεδιασµός µε το νέο θεσµικό πλαίσιο. Ειδικότερα, έχουν
δηµοσιευθεί το ΦΕΚ 383Β/06 περί ‘Μέτρων, όρων και περιορισµών για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα»
του Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 1991’ και το ΦΕΚ 791Β/06 περί ‘Έγκρισης Γενικών Τεχνικών
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄
αριθµ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1)
της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 ενώ εντός του Μαρτίου 2006
δηµοσιεύεται και ο Εθνικός Σχεδιασµός (ΕΣ∆ΕΑ). Με τον ΕΣ∆ΕΑ – ο οποίος αναθεωρείται ανά
πενταετία - υλοποιείται η βασική αρχή ότι το κόστος της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων το
αναλαµβάνει ο ίδιος ο παραγωγός (ο ρυπαίνων πληρώνει).
Σύµφωνα µε το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπών CO2 2008-2012, οι
εκποµπές από δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων στο σύνολο της επικράτειας για το έτος 2004
ανήλθαν σε 3261,83 kt ισοδύναµου CO2. Με την πλήρη εφαρµογή της Οδηγίας για την υγειονοµική
ταφή και την εγκατάσταση µονάδων θερµικής οξείδωσης ή αναερόβιας χώνευσης ή
λιπασµατοποίησης βιοµάζας, υπάρχει η δυνατότητα οι εκποµπές να µειωθούν ως το 2010 σε 2.500 kt
ισοδυνάµου CO2.
Η καθυστέρηση στην έγκριση και την υλοποίηση των περιφερειακών σχεδιασµών διαχείρισης ΑΣΑ,
ως αποτέλεσµα κυρίως της έλλειψης κοινωνικής αποδοχής για τη χωροθέτηση των αναγκαίων
υποδοµών διαχείρισης, δηµιούργησε την ανάγκη για ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών και
οδήγησε άλλοτε σε πρωτότυπες νοµοθετικές - διοικητικές πρακτικές (χωροθέτηση υποδοµών
διαχείρισης ΑΣΑ απευθείας µε Νόµο) και άλλοτε σε δικαστικές εµπλοκές και καθυστερήσεις λόγω
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ακύρωσης από το ΣτΕ ορισµένων επιλογών για χωροθέτηση εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι µεγάλες
πιέσεις για αστικοποίηση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών έχουν οδηγήσει σε υψηλό κόστος γης,
που µε τη σειρά του αποτελεί έναν ακόµη ανασχετικό παράγοντα µαζί µε την έλλειψη
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από σηµαντικά τµήµατα του πληθυσµού.
Η ανάγκη προώθησης συστηµατικής προσέγγισης για την αποσύνδεση της δηµιουργίας αποβλήτων
από την οικονοµική ανάπτυξη και η επίτευξη σηµαντικής γενικής µείωσης των δηµιουργούµενων
αποβλήτων καθώς και για την προστασία του εδάφους, µε το σχεδιασµό µιας εδαφικής πολιτικής η
οποία θα καλύπτει θέµατα όπως η διάβρωση, ερηµοποίηση, ρύπανση και απώλεια εδαφών
αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις
προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ ως προς την πρόληψη και διαχείριση αποβλήτων και την προστασία
εδαφών.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης
Περιγραφή: Ποσοστό (%) επικίνδυνων βιοµηχανικών
ανακυκλώνονται
Τιµή Βάσης: 20,06%
Πηγή: Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ΥΠΕΧΩ∆Ε

αποβλήτων

που

αξιοποιούνται

/

1.1.4. Ατµόσφαιρα – Ακουστικό Περιβάλλον - Ακτινοβολίες
Τα γενικά προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα µπορούν να διαχωριστούν σε
προβλήµατα βιοµηχανικής ρύπανσης και σε προβλήµατα αστικής ρύπανσης. Η βιοµηχανική ρύπανση
εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθµοί για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ή σε περιοχές όπου λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες (µεµονωµένες ή
συγκεντρωµένες). Η αστική ρύπανση αφορά τις πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές όπου οι κύριες
πηγές ρύπανσης εντοπίζονται στην κυκλοφορία των οχηµάτων (πλήθος οχηµάτων, κυκλοφοριακές
συνθήκες, ανεπάρκεια ή έλλειψη µαζικών µέσων µεταφοράς), τις περιοχές των µεγάλων λιµανιών της
χώρας και κατά δεύτερο λόγο στη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης.
Για την εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος της χώρας έχει
εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε η µελέτη «Εκτίµηση και χαρτογραφική απεικόνιση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο». Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού η χώρα έχει χωριστεί σε δυο
ζώνες (Νότια και Βόρεια Ελλάδα) και δύο οικισµούς (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και έχει γίνει
εκτίµηση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος, αφού λήφθησαν υπόψη τα στοιχεία του
δικτύου σταθµών του Εθνικού ∆ικτύου Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε∆ΠΑΡ),
µετρήσεων που έγιναν στο πλαίσιο της προαναφερόµενης µελέτης και εκτιµήσεων µε τη χρήση
κατάλληλων εργαλείων προσοµοίωσης. Τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν µε τα όρια που τίθενται από
την οδηγία 96/62/ΕΕ και τις θυγατρικές της όσον αφορά στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος.
Με βάση την προαναφερόµενη µελέτη, τα σοβαρότερα προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης
εντοπίζονται στα µεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα,
Ηράκλειο, κλπ) καθώς και στις περιοχές παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη (περιοχή Κοζάνης,
Πτολεµαϊδας, Μεγαλόπολης). Επίσης, προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης εµφανίζονται και σε
ορισµένες βιοµηχανικές περιοχές (π.χ. Οινοφύτων – Σχηµαταρίου) καθώς σε άλλα µεγάλα αστικά
κέντρα της περιφέρειας της χώρας (Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Πάτρα, Ιωάννινα).
Τα αποτελέσµατα της προαναφερόµενης µελέτης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση
συστηµάτων µέτρησης και ελέγχου στο σύνολο των πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και για
την εφαρµογή σχεδίων δράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, παρεµβάσεις που
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προτείνονται στο ΕΣΠΑ. Η βελτίωση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης αλλά και η ενίσχυση του
ελέγχου των πηγών αέριας ρύπανσης είναι µέτρα που προωθούνται σύµφωνα µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, στην προσπάθεια
αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Σήµερα το Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης της
Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης διαθέτει 32 σταθµούς µε τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χωρίς πάντως να υπάρχει 100% πληρότητα δεδοµένων για το
σύνολο αυτών.
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης – Πηγή: Τµήµα Ατµόσφαιρας ΥΠΕΧΩ∆Ε
Περιγραφή: Αριθµός σταθµών µέτρησης ποιότητας ατµόσφαιρας του Ε∆ΠΑΡ και πληρότητα
δεδοµένων
Τιµή Βάσης: 32
Πηγή: Τµήµα Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης, ΥΠΕΧΩ∆Ε
Τα τελευταία χρόνια και ως αποτέλεσµα των ενεργειών που έχουν αναληφθεί εµφανίζεται πτωτική
τάση των συγκεντρώσεων για ορισµένους ρύπους όπως, το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του
θείου και το βενζόλιο. Για τα σωµατίδια παρατηρείται τάση σταθεροποίησης, όµως παρατηρούνται
σηµαντικές υπερβάσεις στον αριθµό των ηµερών µε υπέρβαση της οριακής µέση ηµερήσιας τιµής και
στην παρούσα φάση διερευνάται η φυσική προέλευση τους. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να
υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα υπερβάσεων των ορίων που καθορίζονται από την Εθνική και
Κοινοτική νοµοθεσία. Η ίδια η σηµερινή κατάσταση θα θεωρείται στο µέλλον πιο σοβαρή δεδοµένου
ότι αφενός σε Κοινοτικό επίπεδο υφίσταται νέα νοµοθεσία που προβλέπει πολύ αυστηρότερα όρια
ποιότητας ατµόσφαιρας τα οποία θα ισχύσουν σταδιακά από το 2005 µέχρι το 2010, και αφετέρου
προβλέπονται και όρια για ρύπους για τους οποίους η µέτρηση µέχρι σήµερα δε ήταν υποχρεωτική
(π.χ. βενζόλιο, βαρέα µέταλλα, PM 2.5). Συνολικά απαιτείται επικέντρωση της προσπάθειας στους
πιο επικίνδυνους ρύπους (αιωρούµενα σωµατίδια PM2.5, PM10, βενζόλιο, λοιποί υδρογονάνθρακες)
καθώς και η ένταση των ενεργειών για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην
πολιτική κυρίως των µεταφορών και της βιοµηχανίας, µε ενθάρρυνση της χρήσης Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (ΜΜΜ) και αποθάρρυνσης χρήσης Ι.Χ..
Σύµφωνα µε την Έκθεση του 2006 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
στην ‘Ελλάδα η Κατάσταση του Περιβάλλοντος’ και την ετήσια έκθεση της ΕΑΡΘ για το 2005, για
το µονοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζεται γενικά τάση µείωσης, µε σταθεροποίηση των τιµών τα
τελευταία χρόνια. Για το διοξείδιο του θείου υπάρχει σηµαντική τάση µείωσης των τιµών. Ο ρύπος
αυτός, ο οποίος παλαιότερα αποτελούσε πρόβληµα, έχει καταπολεµηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια σε
κανένα σταθµό µέτρησης. Η βελτίωση αυτή συνδέεται µε τις µειώσεις της περιεκτικότητας του θείου
τόσο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης όσο και στην αµόλυβδη βενζίνη. Για το µονοξείδιο του
αζώτου υπάρχει τάση σταθεροποίησης ή µικρής µείωσης των τιµών. Για το διοξείδιο του αζώτου
υπάρχει επίσης τάση µικρής µείωσης των τιµών τα τελευταία χρόνια.
Για το όζον, το 2005 παρουσιάστηκαν υπερβάσεις στους περιφερειακούς σταθµούς µέτρησης. Οι
υπερβάσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερµοκρασίες
(συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό του όζοντος) και παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες της
ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχει γενικώς µια τάση σταθεροποίησης των τιµών.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις
όσον αφορά στις υποχρεώσεις της Χώρας για την εφαρµογή της Σύµβασης Βιέννης, του
Πρωτοκόλλου Μόντρεαλ και του Κανονισµού 2037/2000/ΕΚ.
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Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος στη χώρα µας έχει επιδεινωθεί σηµαντικά τα τελευταία
χρόνια, µε τα σηµαντικότερα προβλήµατα να εντοπίζονται στα µεγάλα αστικά κέντρα, προκαλούµενα
κατά κύριο λόγο από την κυκλοφορία των οχηµάτων και ειδικότερα των βαρέων οχηµάτων και των
µοτοποδηλάτων. Εκτός από τις µεγάλες αστικές περιοχές, πρόβληµα θορύβου αντιµετωπίζουν σχεδόν
όλες οι τουριστικές περιοχές της χώρας, όπου υποβαθµίζεται τόσο η ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών, όσο και η ποιότητα ζωής των µονίµων κατοίκων αυτών των περιοχών. Μικρότερης
κλίµακας αλλά οξυµένα προβλήµατα θορύβου προέρχονται από ειδικές δραστηριότητες (π.χ κέντρα
διασκέδασης) και από µηχανολογικές εγκαταστάσεις (π.χ βιοτεχνίες, κλιµατιστικά µηχανήµατα).
Η µείωση των επιπέδων θορύβου στα αστικά κέντρα και στις ευαίσθητες σε θόρυβο περιοχές ή
περιοχές ειδικών χρήσεων είναι τα µέτρα που προτείνονται για την εξασφάλιση και διατήρηση της
ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος, η οποία είναι µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Οι υφιστάµενες δεσµεύσεις της χώρας ως προς το θόρυβο πηγάζουν από την οδηγία 2002/49/ΕΚ
«σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου», η οποία αποβλέπει
στον καθορισµό µιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισµό, βάσει ιεράρχησης
προτεραιοτήτων, των δυσµενών επιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της όχλησης, από έκθεση στο
θόρυβο. Επισηµαίνεται ότι µέχρι σήµερα δεν έχουν εκπονηθεί οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου και τα
σχέδια δράσης που προβλέπονται από την προαναφερόµενη οδηγία.
Τα θέµατα των ακτινοβολιών έλαβαν διαστάσεις κατά την τελευταία δεκαετία ως αποτέλεσµα κυρίως
της αύξησης των πηγών εκποµπής (κινητή τηλεφωνία, κεραίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, ραντάρ,
γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας). Για τις ακτινοβολίες δεν υφίστανται προς το παρόν
Κοινοτικές Οδηγίες, όµως έχουν εγκριθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κατευθυντήριες τιµές/όρια.
1.1.5. Χωροταξία – Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
Ο χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα ασκείται σήµερα βάσει του Νόµου 2742/99, που εκδόθηκε
κατ’ επιταγή του Άρθρου 24 του Συντάγµατος. Μέσα για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από
τον προαναφερόµενο νόµο αυτό είναι :

το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, µε το οποίο
προσδιορίζονται µε προοπτική 15ετίας οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές
κατευθύνσεις για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του Εθνικού
χώρου. Το πλαίσιο αυτό, που οφείλει να εναρµονίζει τον προγραµµατισµό για την κοινωνική και
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για τον συντονισµό και την
εναρµόνιση των επί µέρους πολιτικών – προγραµµάτων – επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των
δηµόσιων νοµικών προσώπων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού, που έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Το Γενικό Πλαίσιο
καταρτίζεται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια Υπουργεία και Οργανισµούς
του ∆ηµόσιου τοµέα.

τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα οποία καταρτίζονται
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια Υπουργεία συµπληρώνουν και εξειδικεύουν
τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου σε ότι αφορά ιδίως τη χωρική διάρθρωση των τοµέων
παραγωγής, των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής,
ορισµένες περιοχές του Εθνικού χώρου µε κρίσιµα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά
προβλήµατα.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που εξειδικεύουν
σε επίπεδο περιφέρειας τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου. Περιφερειακά Πλαίσια έχουν
καταρτιστεί και εγκριθεί για κάθε Περιφέρεια της χώρας πλην Αττικής.
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Η εφαρµογή των κατευθύνσεων των παραπάνω πλαισίων προβλέπεται να αποτελέσει αντικείµενο
συστηµατικής παρακολούθησης και αξιολόγησης τους. Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει τη βάση
για την επικαιροποίησή τους που διενεργείται κατά κανόνα, ανά 5ετία.
Σήµερα προωθείται ο σχεδιασµός του χώρου σε εθνικό επίπεδο µε την κατάρτιση του Γενικού και
ορισµένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που είναι
απαραίτητα για την ανάπτυξη του τόπου όπως είναι για τη Βιοµηχανία, τον Τουρισµό και τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η διαµόρφωση εργαλείων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή
χωροταξικών ρυθµίσεων µε άξονα τις ΑΠΕ, προωθείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς, ως µέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 και συγκεκριµένα
στο πλαίσιο της θεµατικής προτεραιότητας περί βελτίωσης του σχεδιασµού και της εφαρµογής της
περιβαλλοντικής πολιτικής.Οι σχετικές µελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιµάται ότι οι σχετικές
θεσµικές ρυθµίσεις θα έχουν ολοκληρωθεί µε την έναρξη της νέας προγραµµατικής περιόδου.
Η θεσµοθέτηση και υλοποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, αναµένεται να θέσει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη.
Η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού εκτιµάται ότι θα έχει θετική επίδραση στον
πολεοδοµικό σχεδιασµό. Περαιτέρω η εµπειρία που αποκτήθηκε από τα προγράµµατα URBAN
αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην αντιµετώπιση λειτουργικών και περιβαλλοντικών
προβληµάτων των πόλεων και ιδιαίτερα στην προσπάθεια επανένταξης λειτουργικά και
περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων περιοχών τους (brownfields) µε κατάλληλες παρεµβάσεις. Στο ίδιο
πλαίσιο, η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και
οικισµών, προκειµένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις
της εφαρµογής της Habitat II Agenda, αναµένεται να έχει θετική επίδραση στον πολεοδοµικό
σχεδιασµό.
Η αστική ανάπτυξη και ο αειφόρος σχεδιασµός χρήσης γης, σύµφωνα µε το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης,
είναι τοµείς που χρήζουν στρατηγικής προσέγγισης στο πλαίσιο της αναγνωρισµένης ανάγκης
οικολογικής στροφής των αποφάσεων διαχείρισης.
Πέραν τον προαναφεροµένων θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µερικές από τις κυριότερες αδυναµίες της
χώρας σε θέµατα χωροταξίας είναι η µη ολοκλήρωση µέχρι σήµερα του κτηµατολογίου και του
δασολογίου.
1.1.6. Κλιµατική αλλαγή
Το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής είναι ένα πολυσύνθετο και διασυνοριακό πρόβληµα που
αποδίδεται εν πολλοίς στην διαρκώς αυξανόµενη συγκέντρωση των λεγόµενων αερίων του
θερµοκηπίου. Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίµατος σχετίζονται µε την αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας, την άνοδο της στάθµης της θάλασσας, την όξυνση των ακραίων καιρικών
φαινοµένων, την απώλεια βιοποικιλότητας καθώς και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Όσον αφορά
στην αύξηση της µέσης θερµοκρασίας, σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της ∆ιακυβερνητικής
Επιτροπής για τις Κλιµατικές Αλλαγές (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 2001),
αν και οι τοπικές διαφορές είναι σχετικά µεγάλες, στο µεγαλύτερο τµήµα της Ευρωπαϊκής ηπείρου
παρουσιάστηκε αύξηση της θερµοκρασίας κατά µέσο όρο 0.8 οC στη διάρκεια του αιώνα που πέρασε.
Η αύξηση αυτή δεν ήταν συνεχής. Στους περισσότερους σταθµούς παρατηρήθηκε αύξηση της
θερµοκρασίας µέχρι περίπου το 1940, ακολουθούµενη από σταθεροποίηση ή ακόµη και µείωση µέχρι
το 1970 και τελικά µία εκ νέου αύξηση µέχρι τις ηµέρες µας, µε τη δεκαετία του 1990 να παρουσιάζει
τις υψηλότερες θερµοκρασίες. Τα επιστηµονικά στοιχεία που προκύπτουν σχετικά µε τα αίτια της
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αύξησης αυτής επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της παρατηρούµενης ανόδου της
θερµοκρασίας, οφείλεται κυρίως σε ανθρωπογενείς αιτίες και συγκεκριµένα στην αυξηµένη εκποµπή
αερίων του θερµοκηπίου1.
Το Πρωτόκολλο του Κυότο (1997) είναι ένα νοµικό εργαλείο µε στόχο την σταθεροποίηση των
συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια ώστε να
προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίµα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι νοµικά
κατοχυρωµένες δεσµεύσεις των βιοµηχανικά αναπτυγµένων κρατών απαιτούν να µειωθούν οι
εκποµπές έξι (6) αερίων του θερµοκηπίου (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC και SF6) την περίοδο 20082012, σε ποσοστό 5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Ο συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι η µείωση των εκποµπών κατά 8%, µε σηµαντικές, όµως, διαφοροποιήσεις στις
επιµέρους υποχρεώσεις των κρατών – µελών. Στο πλαίσιο του καταµερισµού των ευθυνών ανάµεσα
στις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεσµεύτηκε να αυξήσει τις εκποµπές της όχι παραπάνω από 25%
για την ίδια περίοδο.
Σύµφωνα µε έκθεση που συνέταξε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Μάιος 2002), τα στοιχεία
δείχνουν ότι υφίσταται κίνδυνος να κινηθεί εκτός στόχου, εάν δεν ληφθούν πρόσθετα µέτρα. Στο
διάστηµα 1990-2002 οι εγχώριες εκποµπές αερίων ξεπέρασαν ήδη το στόχο του Κυότο αφού
αυξήθηκαν κατά 26,5%, ενώ, όπως προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, χωρίς την άµεση λήψη
µέτρων, µέχρι το 2010 οι εκποµπές θα αυξηθούν κατά 35,8%.
Επίσης, σύµφωνα µε την Έκθεση του 2006 του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης «Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος» οι πλέον πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν
ότι οκτώ από τα είκοσι πέντε κράτη µέλη της ΕΕ (µεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα)
ευρίσκονται σε στάδιο εντοπισµού περαιτέρω δράσεων, καθώς δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν
τους στόχους εκποµπών. Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα στοιχεία, η αύξηση των εκποµπών της χώρας
µας κατά το 2010 θα ανέρχεται στο +34,7%, δηλαδή αν δεν υπάρξουν σηµαντικές συµπληρωµατικές
πολιτικές, ο στόχος του +25% είναι ανέφικτος.
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ και ορίζει τέσσερις βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους / προτεραιότητες, ένας εκ των
οποίων είναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου
του Κυότο.
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Στρατηγική της Λισαβόνας για οικονοµική ανάπτυξη
και απασχόληση αλληλοσυµπληρώνονται, καθώς η ΣΑΑ αναγνωρίζει ότι η οικονοµική ανάπτυξη
διευκολύνει τη µετάβαση σε µια πιο βιώσιµη κοινωνία και διαµορφώνει το γενικό πλαίσιο εντός του
οποίου η Στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί τον κινητήρα για µια δυναµικότερη οικονοµία. Οι δύο
αυτές στρατηγικές αναγνωρίζουν ότι οι οικονοµικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι µπορούν
να αλληλοενισχύονται και άρα θα πρέπει να συµπορεύονται.
Η ανάγκη σταθεροποίησης της συγκέντρωσης των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδα
τα οποία να µην προκαλούν αφύσικες µεταβολές στο κλίµα της γης αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα
∆ράσης για το Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ ως προς
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

1

(Environmental Protection Agency- EPA, 2004).

- 26 -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

Επίσης, στο πλαίσιο αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή ενθαρρύνουν τις επενδύσεις για την τήρηση των δεσµεύσεων
που ανέλαβε η ΕΕ στο Κυότο.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Όσον αφορά στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, το ΕΣΠΑ εστιάζει στην επίτευξη του
στόχου σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο και στη µείωση των εκποµπών αερίων που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην προστασία της στοιβάδας του όζοντος, µέσω
της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, του συστήµατος εµπορίας ρύπων και του ειδικού
χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ.
Ο ενεργειακός τοµέας αποτελεί τη βασική πηγή εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου, µε την
ηλεκτροπαραγωγή να αποτελεί τον κυριότερο τοµέα εκποµπών. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα κατά το 2002 έφθασε τις 50,6 TWh µε εγκατεστηµένη ισχύ 11.739 MW µονάδων της
∆ΕΗ και 515 MW από αυτοπαραγωγούς και παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Ακολουθούν οι τοµείς των µεταφορών και της βιοµηχανίας (καύσεις) µε τον τοµέα των µεταφορών
να παρουσιάζει σύµφωνα µε την έκθεση του Εθνικού Αστεροσκοπείου υψηλούς ρυθµούς αύξησης
των εκπεµπόµενων ρύπων.
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∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης – Πηγή: ΕΚΠΑΑ
Περιγραφή: % ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας της χώρας
Τιµή Βάσης: 12,2%%
Πηγή: ΕΚΠΑΑ, Ελλάδα, η κατάσταση του περιβάλλοντος, 2006, ΕΚΠΑΑ
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Στη χώρα µας, σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 54409/2632/ΦΕΚ 1931Β/2004 «Σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/87/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Άρθρο 13), το Εθνικό
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σε συνεργασία µε το Γραφείο Εµπορίας
∆ικαιωµάτων Εκποµπών της ∆/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, καταρτίζει και τηρεί µητρώο για την
επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της µεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωµάτων.
Η έναρξη λειτουργίας του µητρώου από το ΕΚΠΑΑ πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2006. Ήδη
για την περίοδο 2005 – 2007 εφαρµόζεται το 1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής Ρύπων, το οποίο
προβλέπει µείωση των εκποµπών ρύπων θερµοκηπίου κατά 2,1%, ενώ υπό θεσµοθέτηση είναι το 2ο
Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής Ρύπων που αφορά στην περίοδο 2008 - 2012.
Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η θεσµοθέτηση του οποίου αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση
στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ώστε να καλύπτεται από ΑΠΕ έως το έτος 2010 το 30% της
ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας
∆είκτης παρουσίασης Υφιστάµενης Κατάστασης – Πηγή: ΕΚΠΑΑ
Περιγραφή: % αύξησης των εκποµπών αεριών του Θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα εκποµπών
του 1990
Τιµή Βάσης: 28% (πρόβλεψη για το 2010)
Πηγή: ΕΚΠΑΑ, Ελλάδα, η κατάσταση του περιβάλλοντος, 2006, ΕΚΠΑΑ
Η είσοδος του φυσικού αερίου στη βιοµηχανία, τον οικιακό και τριτογενή τοµέα, τις µεταφορές και
την ηλεκτροπαραγωγή, η εφαρµογή των Βέλτιστων διαθέσιµων Τεχνικών και η χρήση
αποδοτικότερων και καθαρότερων καυσίµων στη βιοµηχανία και τις µεταφορές, η προσπάθεια
πρόληψης πυρκαγιών, καθώς και η υλοποίηση των προγραµµατιζόµενων αναδασώσεων, η προώθηση
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των υφιστάµενων και
των νέων κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) είναι ορισµένες από τις δράσεις που έχουν ξεκινήσει να
υλοποιούνται στη χώρα µας για την επίτευξη του στόχου εκποµπής αερίων θερµοκηπίου.
1.1.7. Πολιτική Προστασία – Πρόληψη Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Η Πολιτική Προστασία αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών έναντι των κινδύνων από φυσικές (ταχείας ή
βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών, χηµικών και πυρηνικών
συµβάντων), περιβαλλοντικές και λοιπές καταστροφές. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργεί από το
1985 η υπηρεσιακή µονάδα Πολιτικής Προστασίας υπό τη Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.
Η ανάγκη προώθησης συνεκτικής και παγιωµένης πολιτικής για την αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών και περιστασιακών κινδύνων αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ ως προς τον
συντονισµό για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων και φυσικών καταστροφών. Επίσης, η λήψη µέτρων
για την πρόληψη των κινδύνων µέσω της καλύτερης διαχείρισης των φυσικών πόρων προτείνεται
στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή.
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου εθνικού δικτύου πολιτικής προστασίας, µε έµφαση στις υποδοµές
αντιπληµµυρικής προστασίας µεγάλης κλίµακας καθώς και η πρόληψη και αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών µέσω µηχανισµών και ορθών πρακτικών,
αναγνωρίζονται ως θεµατική προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 20072013 στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς η οποία εστιάζει στη διαχείριση κινδύνου.
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Η Ελλάδα εκπροσωπείται στο Μόνιµο ∆ίκτυο Εθνικών Ανταποκριτών από το 1991. Από το 1996 η
αρµοδιότητα του συντονισµού και του σχεδιασµού µεταφέρθηκε στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας. Η πολιτική προστασία στην Ελλάδα έχει οργανωθεί πάνω σε ένα σύστηµα που
συµµετέχουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες. Στο δυναµικό και στα µέσα Πολιτικής
Προστασίας περιλαµβάνονται:

Ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα
οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρµογής των σχεδίων, προγραµµάτων και µέτρων
πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισµός των αναγκαίων ενεργειών.

Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και
των οργανισµών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί
µέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση των
καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώµα, Λιµενικό Σώµα, Ελληνική Αστυνοµία, Εθνικό Κέντρο
Άµεσης Βοήθειας, Ένοπλες ∆υνάµεις, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας,
υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
κλπ).
Κάθε µία από τις παραπάνω υπηρεσίες, φορείς και οργανισµούς αναπτύσσουν ένα δικό τους τµήµα
πάνω στο εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και συµβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων του. Από πλευρά αρµοδιότητας, τη συνολική ευθύνη και σχεδιασµό για την πολιτεία έχει η
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
Από περιβαλλοντική άποψη ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα έχουν η αντιπληµµυρική, η
αντιπυρική και η αντισεισµική προστασία καθώς και τα τεχνολογικά ατυχήµατα. Στους τοµείς αυτούς
είναι χαρακτηριστικές οι ελλείψεις κυρίως σε υποδοµές. Επίσης δεν έχουν εκπονηθεί οι απαιτούµενες
µελέτες διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από µεγάλα βιοµηχανικά
ατυχήµατα καθώς και θεσµοθέτησης χρήσεων γης σε σχέση µε εγκαταστάσεις που εγκυµονούν
κινδύνους µεγάλου βιοµηχανικού ατυχήµατος, ενώ επιπλέον βασική έλλειψη αποτελεί η
καθυστέρηση στην ανάπτυξη και ολοκληρωµένη ενεργοποίηση ενός ενιαίου συστήµατος διαχείρισης
της πληροφορίας, πρόληψης και συντονισµού της επέµβασης. Εργαλεία εκτίµησης του κινδύνου
έχουν αναπτυχθεί µόνο για τις περιπτώσεις των πυρκαγιών και των θερµών περιόδων (1η Μαΐου – 31
Οκτωβρίου) όπου η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει ηµερήσιο δελτίο που
αποτυπώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς στις διάφορες περιοχές της χώρας.
Η λειτουργία της Πολιτικής προστασίας περιλαµβάνει τρεις διακριτούς τύπους δράσεων:
Πρόληψη καταστροφής

Αντιµετώπιση καταστροφής

Αποκατάσταση πληγεισών περιοχών


Εργαλεία µε ιδιαίτερη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της Πολιτικής Προστασίας έχουν η
συνεχής εκπαίδευση και εξοπλισµός των φορέων υλοποίησης δράσεων, η ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών και η πρωτογενής έρευνα και παρακολούθηση για την πρόγνωση
ακραίων φαινοµένων.
1.1.8. Θεσµοί – φορείς και µέσα άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής
Το ΥΠΕΧΩ∆Ε αποτελεί τον επιτελικό φορέα άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, η άσκηση και
εφαρµογή της οποίας γίνεται µε τη βοήθεια των συναρµόδιων Τοµεακών Υπουργείων (Ανάπτυξης,
Τουριστικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Μεταφορών & Επικοινωνιών,
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης). Όσο αυξάνει η ρυθµιστική παρέµβαση της
Ε.Ε και της Πολιτείας στα θέµατα, τόσο πιο επιτελικός θα γίνεται ο ρόλος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, όµως και
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τόσο περισσότερο θα προκύπτει ανάγκη για αποκέντρωση εξειδικευµένων επιτελικών ή και
ελεγκτικών λειτουργιών σε Ειδικές Υπηρεσίες ή Οργανισµούς ή Περιφερειακές ∆οµές.
Παραδείγµατα για την πορεία αυτή αποτελούν οι Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, η
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών, η Κεντρική & οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υδάτων, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος
& Αειφόρου Ανάπτυξης, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση,
και η ανάπτυξη και υποστήριξη της αρχικής φάσης λειτουργίας Φορέων ∆ιαχείρισης
Περιβαλλοντικών Έργων / Προγραµµάτων.
Όµοια, η αποτελεσµατική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και η ανάγκη ευαισθητοποίησης των
Πολιτών προϋποθέτει την συνεχή και αξιόπιστη καταγραφή των περιβαλλοντικών πληροφοριών και
παραµέτρων και το συνεχή έλεγχο και καταγραφή των αντίστοιχων δεδοµένων, ώστε να υπάρχει ανά
πάσα στιγµή επιστηµονικά επεξεργασµένη έγκυρη περιβαλλοντική πληροφορία διαθέσιµη τόσο για
την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων όσο και για χρήση της από το κοινό κατά τη
διαδικασία Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων ή δραστηριοτήτων ή ακόµη
περισσότερο κατά την Στρατηγική περιβαλλοντική Αξιολόγηση ολοκληρωµένων Περιβαλλοντικών
Προγραµµάτων ή µεγάλων και σύνθετων έργων και παρεµβάσεων. Ο έλεγχος της τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη αξιόπιστου τέτοιου δικτύου δεδοµένων,
καθώς η Περιβαλλοντική Πολιτική αποτελεί την κατεξοχήν δηµόσια πολιτική που ασκείται και
εφαρµόζεται (άρα και παρακολουθείται) σε τοπικό επίπεδο.
Οι ελλείψεις στον τοµέα αυτό γίνονται φανερές από τις ανεπάρκειες στον έλεγχο και την
ολοκληρωµένη εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών, από το έλλειµµα κοινωνικής αποδοχής
για την προώθηση σηµαντικών περιβαλλοντικών αποφάσεων κυρίως σε σχέση µε τη χωροθέτηση των
αναγκαίων υποδοµών, στην έλλειψη επιστηµονικής βάσης δεδοµένων, στη µη ολοκλήρωση του
κτηµατολογίου, στην αδυναµία ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κυρίως στην
περιφέρεια, στους αργούς ρυθµούς ενσωµάτωσης της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, η οποία σε αντίθεση
µε το γενικότερο πνεύµα απορρύθµισης, γίνεται ολοένα και πιο περιοριστική.
Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής µπορεί να ενισχυθεί από πολιτικές
τιµολόγησης, ειδικά όσον αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης λυµάτων, των οποίων η τιµολόγηση
συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό για κατανάλωση νερού και αποτελούν το 60% (για τα
νοικοκυριά) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατανάλωση νερού. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το
παράδειγµα της χρέωσης για τα αστικά στερεά απόβλητα, η οποία συµπεριλαµβάνεται στα δηµοτικά
τέλη, χωρίς να παρέχει κανένα κίνητρο στους πολίτες για ανακύκλωση, καθώς η τιµολόγηση δεν
συνδέεται µε την παραγωγή αποβλήτων.
Ο Τοµέας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί τον κρίσιµο χώρο όπου κρίνεται η αποτελεσµατικότητα
της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και µε δεδοµένες τις παραπάνω ελλείψεις σε εξειδικευµένο
προσωπικό και διατιθέµενα µέσα και πόρους είναι ο Τοµέας στον οποίο πρέπει να δοθεί άµεσα
µεγάλη προτεραιότητα. Ειδικότερα η έλλειψη ενός ισχυρού συντονιστικού µηχανισµού οδηγεί στην
µερική µόνο εφαρµογή των περιβαλλοντικών πολιτικών από τις τοµεακές πολιτικές. Για το σκοπό
αυτό δηµιουργείται ευέλικτος µηχανισµός σε επίπεδο Ειδικής Υπηρεσίας για τις δράσεις στον τοµέα
του περιβάλλοντος, ο οποίος µε λειτουργία σχετικού δικτύου θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το
σύνολο των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους,
ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον τοµέα
του περιβάλλοντος.
Με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και την αρχή της ενσωµάτωσης της προστασίας του
περιβάλλοντος σε όλες τις άλλες πολιτικές, έγινε φανερό ότι η προστασία του περιβάλλοντος
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προϋποθέτει την εκ των προτέρων εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε είδους
δραστηριότητας. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και πιο πρόσφατα η Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) αποτελούν εργαλεία για την εφαρµογή των βασικών αρχών
πολιτικής περιβάλλοντος.
Το θεσµικό πλαίσιο έχει προχωρήσει για τις ΜΠΕ και λειτουργεί, αν και απαιτούνται αρκετά ακόµα
βήµατα για τη βέλτιστη εφαρµογή του, όπως η έκδοση εξειδικευµένων προδιαγραφών ΜΠΕ για κάθε
οµάδα έργων και δραστηριοτήτων. Παράλληλα στο διοικητικό επίπεδο η Ειδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΜΠΕ), έχει επιτύχει
ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας. Στις περιφέρειες οι ανάγκες βελτίωσης των
υπηρεσιών αδειοδότησης των ΜΠΕ παραµένουν µεγάλες.
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης στον τοµέα «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη» θα
προχωρήσει µε την περαιτέρω εξειδίκευση και εφαρµογή του νέου θεσµού των ΣΠΕ. Η Αξιολόγηση
των Επιχειρησιακών προγραµµάτων της 4ης προγραµµατικής περιόδου από Περιβαλλοντική Άποψη
µε βάση τις πρόνοιες του νέου σχετικού εθνικού κανονιστικού πλαισίου θα αποτελέσει µια καλή
προσέγγιση της διερεύνησης ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές
αναπτυξιακές πολιτικές. Ιδιαίτερη σηµασία θα έχει η συνεχής παρακολούθηση της εφαρµογής τους
από περιβαλλοντική άποψη (monitoring).
Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος είναι µία διαδικασία πολλών σταδίων
που ξεκινάει µε τη γνώση και καταλήγει στην ενεργό συµµετοχή των πολιτών. Η ευκολία πρόσβασης
στην περιβαλλοντική πληροφορία, η δυνατότητα ελέγχου, η γρήγορη και επίκαιρη ενηµέρωση για
τυχόν αποτελέσµατα ελέγχου είναι ορισµένες από τις προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλίζονται
για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσµικού πλαισίου, όπως αυτά
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τη συνθήκη του Aarhus, η οποία έχει επικυρωθεί από την ΕΕ και έχει
ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο µε τον Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α’ 303).
Η ανάγκη προώθησης µέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης και ποιότητας πληροφόρησης των
πολιτών για το περιβάλλον αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον.
Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών στα θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας είναι
µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Η ενηµέρωση σε περιβαλλοντικά θέµατα στηρίζεται κυρίως στην πληροφόρηση που παρέχεται µέσω
της ιστοσελίδας του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και των
ΜΚΟ. Η συµµετοχή των πολιτών και η άσκηση ελέγχου περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη
δυνατότητα παρέµβασης µέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη στρέβλωση των στόχων αυτής της
διαδικασίας.
Η έντονη ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, αλλά και
η εξοικείωση των πολιτών µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελούν παράγοντες
υποβοηθητικούς στην παροχή ενός ολοκληρωµένου φάσµατος υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης
αξίας, που πληροφορούν φορείς και πολίτες, για µεγάλο εύρος θεµάτων µεταξύ των οποίων το
περιβάλλον.
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1.2 Ανάλυση των περιφερειακών και/ή τοπικών ανισοτήτων και αναπτυξιακών αναγκών
Οι αστικές περιοχές
Όπως είναι γνωστό στα αστικά κέντρα της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες συγκεντρώνεται η
δυναµική της ανάπτυξης και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της χώρας. Συνέπεια αυτής της
κατάστασης είναι η υποβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος (ρύπανση, απόβλητα), και η αστική
διάχυση που δηµιουργούν προβλήµατα τα οποία επιγραµµατικά συνοψίζονται ως ακολούθως:

Ατµοσφαιρική ρύπανση και υψηλά επίπεδα θορύβου

Προβλήµατα στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την άναρχη δόµηση και την µείωση του αστικού πρασίνου και
των ρεµάτων

Προβλήµατα στην εξασφάλιση επαρκούς και καλής ποιότητας νερού ύδρευσης
Τα προαναφερόµενα προβλήµατα είναι φυσικά εντονότερα στα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας
καθώς και στα µεγάλα αστικά κέντρα των περιφερειών της χώρας, χωρίς πάντως να αποµειώνται
εντελώς στα µικρότερα αστικά κέντρα.
Οι ορεινές περιοχές
Οι ορεινές περιοχές αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του ηπειρωτικού τµήµατος της χώρας ενώ
χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό και το ανάγλυφο των περισσότερων νησιών της χώρας. Στον ορεινό
χώρο ο οποίος συγκεντρώνει µια σειρά από πολύτιµα περιβαλλοντικά στοιχεία, τα οποία συνίστανται
στα εξής:

Ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα

Μεγάλη ποικιλία τοπίων & οικοσυστηµάτων.

Περιοχές τροφοδότησης σηµαντικών ποτάµιων συστηµάτων
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µια τάση ανάπτυξης ορισµένων ορεινών περιοχών της χώρας, η
οποία συνδέεται µε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, τον χειµερινό τουρισµό, την αναδυόµενη
βιολογική γεωργία, καθώς και µε τις διαδικασίες κατασκευής µεγάλων έργων, που συνδέονται µε την
παραγωγή και µεταφορά ενέργειας, αλλά και µε την κατασκευή µεγάλων οδικών αξόνων και
υποδοµών σιδηροδροµικών µεταφορών στον ορεινό χώρο.
Από τις δραστηριότητες αυτές προκύπτουν συνολικά πιέσεις οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν, ώστε
να περιοριστούν οι κίνδυνοι αλλοίωσης του φυσικού χαρακτήρα του ορεινού χώρου και να
περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η µη ελεγχόµενη ανάπτυξη.
Οι νησιωτικές περιοχές
Από την περιβαλλοντική πλευρά, οι νησιωτικές περιοχές της χώρας µπορούν να διακριθούν σε δυο
κύριες κατηγορίες ανάλογα µε την έκτασης της τουριστικής ανάπτυξης τους. Ειδικότερα, υπάρχουν
τα νησιά όπου παρουσιάζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα σηµαντική
αύξηση της άναρχης δόµησης και εν γένει των προβληµάτων που παρουσιάζονται στα αστικά κέντρα
της χώρας µε χαρακτηριστικότερο την ηχορύπανση. Αντίθετα, υπάρχουν νησιωτικές περιοχές οι
οποίες παρουσιάζουν ήπια τουριστική ανάπτυξη και ως εκ τούτου διατηρούν σε µεγαλύτερο βαθµό τη
φυσικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων
νησιωτικών περιοχών είναι η έλλειψη που παρουσιάζεται σε επάρκεια υδατικών πόρων.
Οι αγροτικές περιοχές
Οι αγροτικές περιοχές της χώρας µπορούν επίσης να διακριθούν σε δυο κύριες κατηγορίες µε βάση
τις πιέσεις που προκύπτουν από αυτές στο περιβάλλον. Έτσι, διακρίνονται οι περιοχές έντονης
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αγροτικής δραστηριότητας όπως για παράδειγµα ο Θεσσαλικός κάµπος, το Αργολικό πεδίο, ο κάµπος
της Θεσσαλονίκης, κλπ., όπου την τελευταία δεκαετία έχουν εµφανιστεί έντονα προβλήµατα
νιτρορύπανσης, µη ορθολογικής χρήσης των διαθέσιµων υδατικών πόρων καθώς και σηµαντικής
επίδρασης στα οικοσυστήµατα και τις οικοσυστηµικές λειτουργίες. Αντίθετα, υπάρχουν αγροτικές
περιοχές (κυρίως σε ηµιορεινές και ορεινές περιοχές) όπου οι καλλιέργειες είναι λιγότερο έντονες ή
αναπτύσσονται µε βιολογικές µεθόδους και οι οποίες παρουσιάζουν σηµαντικά µικρότερες πιέσεις
στο υδατικό περιβάλλον και τα οικοσυστήµατα.
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1.3 Συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων των ΕΠ και ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006 ή και άλλων
αναπτυξιακών παρεµβάσεων
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡ, η πορεία των Προγραµµατικών Περιόδων 1989 –
1993, 1994 – 1999 και 2000 – 2006 µπορεί να αποτιµηθεί συνοπτικά ως εξής:
1.3.1. Α’ ΚΠΣ (1989 – 1993)
Γενικά διαπιστώνεται πως οι πόροι του Α’ ΚΠΣ στον Τοµέα του Περιβάλλοντος δαπανήθηκαν
κυρίως σε:

προµήθειες εξοπλισµού µετρήσεων περιβαλλοντικών παραµέτρων σχετικών µε ρύπανση
ατµόσφαιρας και υδάτων

εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και σε

πολύ περιορισµένες παρεµβάσεις είτε στις πηγές των προβληµάτων είτε στην αποκατάσταση των
περιβαλλοντικών βλαβών και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
1.3.2. Β’ ΚΠΣ (1994 – 1999)
Η Γενική κατεύθυνση των πόρων του Α΄ΚΠΣ επαναλήφθηκε και στη Β’ Προγραµµατική Περίοδο µε
την προσθήκη έργων υποδοµής:

στον τοµέα της Επεξεργασίας αστικών λυµάτων όσο και

στον Τοµέα της ∆ιαχείρισης Αστικών Αποβλήτων
Επίσης σε σχέση µε το Α’ ΚΠΣ διευρύνθηκε η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων ανάπλασης του
οικιστικού περιβάλλοντος και η χρηµατοδότηση εκπόνησης χωροταξικών & πολεοδοµικών µελετών.
Τέλος για πρώτη φορά ενισχύθηκαν επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα, στον Τοµέα Βιοµηχανίας &
Ενέργειας και στον Τοµέα της Γεωργίας, για τη βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών
επιδόσεων των επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών καλλιεργειών αντίστοιχα.
1.3.3. Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006)
Στην 3η Προγραµµατική Περίοδο δόθηκε µία κρίσιµη ώθηση στην ικανοποίηση των αναγκών της
χώρας σε βασικές υποδοµές διαχείρισης κυρίως αστικών λυµάτων και στερεών αποβλήτων, ενώ
σηµαντικοί πόροι διετέθησαν για τη χρηµατοδότηση έργων ανάπλασης αστικού περιβάλλοντος και
έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, µεταξύ των οποίων και η ανασύσταση της Λίµνης
Κάρλας στη Θεσσαλία. Ιδιαίτερη µέριµνα έχει δοθεί επίσης στην ενίσχυση περιβαλλοντικών και
ενεργειακών επενδύσεων από τις επιχειρήσεις καθώς και στην προσπάθεια συστηµατοποίησης της
περιβαλλοντικής παρέµβασης στον Τοµέα της Γεωργίας. Τέλος πόροι διετέθησαν και µέσω των
δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) για Προγράµµατα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Μαθητών και για Κατάρτιση Εργαζοµένων & Ανέργων σε θέµατα Περιβάλλοντος
καθώς και για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στον Τοµέα του Περιβάλλοντος.
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1.4 Ανάλυση Ισχυρών – Αδύναµων Σηµείων & Ευκαιριών – Απειλών (SWOT)
Στις προηγούµενες παραγράφους περιγράφηκε η υφιστάµενη κατάσταση του τοµέα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη». Η περιγραφή αυτή χρησιµοποιείται και ενισχύεται στην παρούσα ανάλυση των
εσωτερικών ισχυρών σηµείων και αδυναµιών και την καταγραφή των εξωτερικών ευκαιριών και
απειλών του τοµέα (SWOT). Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν στον εντοπισµό των στρατηγικών
επιλογών οι οποίες έγιναν στο παρόν πρόγραµµα και παρουσιάζονται σε επόµενο κεφάλαιο (βλ.
ενότητα 2) µε βάση την εξής µεθοδολογική προσέγγιση:

Ανάπτυξη των ισχυρών σηµείων µε αντίστοιχη Μείωση των αδύναµων σηµείων

Εκµετάλλευση των Ευκαιριών µε αντίστοιχο Μετριασµό των Απειλών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT του τοµέα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», η οποία έχει επιµεριστεί στους θεµατικούς τοµείς που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 1.1.
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Τοµέας

∆υνατά Σηµεία

Αδυναµίες

Ευκαιρίες

Απειλές

- Πλούσια βιοποικιλότητα µε υψηλό
βαθµό ενδηµικότητας
- Για σηµαντικό τµήµα της χώρας έχει
ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης του
σε καθεστώς προστασίας (εθνικό ή
κοινοτικό)
του
φυσικού
περιβάλλοντος

- ∆εν έχει ολοκληρωθεί το
πλαίσιο
των
θεµατικών
στρατηγικών που θα στοχεύουν
στην ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας
- ∆εν έχει ολοκληρωθεί η κήρυξη
περιοχών ως προστατευόµενων
σύµφωνα
µε
την
εθνική
νοµοθεσία, η εκπόνηση των
απαιτούµενων ΕΠΜ καθώς και
των
σχετικών
σχεδίων
διαχείρισης
- Ύπαρξη σχετικά σηµαντικού
αριθµού απειλούµενων ειδών
πανίδας
- Προβληµατικός
συντονισµός
των
Φορέων
∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών
- Η ενσωµάτωση στην τοµεακή
πολιτική
συναρµόδιων
υπουργείων, δράσεων για την
προστασία της φύσης είναι
περιορισµένη
και
δεν
εντάσσεται σε έναν ενιαίο
σχεδιασµό
-

- Η
σύνδεση
των
περιοχών προστασίας µε
ήπιες δραστηριότητες
όπως ο οικοτουρισµός,
αναψυχή,
περιβαλλοντική
εκπαίδευση
- Η
ενεργοποίηση
σηµαντικού αριθµού µη
κυβερνητικών
οργανώσεων σε θέµατα
προστασίας
του
φυσικού περιβάλλοντος

- Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται
σαφής
πρόοδος
στον
τοµέα
επεξεργασίας λυµάτων
- Εποχιακή ανεπάρκεια υδατικών

- Η καθυστέρηση στην εφαρµογή
των απαιτήσεων του Ν. 3199/03
µε τον οποίο γίνεται εναρµόνιση
της οδηγίας 2000/60 για την

- Προώθηση
διασυνοριακής
συνεργασίας
στους
τοµείς προστασίας του

- Καταστροφές
φυσικών
οικοσυστηµάτων
από
πυρκαγιές αλλά και από
«αναπτυξιακές»
δραστηριότητες π.χ από
έντονες τουριστικές πιέσεις
- Σηµαντικές θεσµικές και
δικαστικές εκκρεµότητες
µε
την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το ∆ΕΚ
- Οι Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων
Περιοχών
ελλείψει
σταθερών
εσόδων
κινδυνεύουν
να
«αναγκαστούν»
µεσοµακροπρόθεσµα
να
«εκποιούν» τµήµατα του
«φυσικού κεφαλαίου» που
τους έχει αποδοθεί προς
προστασία,
στην
προσπάθειά
τους
να
καλύψουν τα λειτουργικά
τους έξοδα και τα έξοδα
των
απαιτούµενων
παρεµβάσεων
ανάδειξης
και προστασίας
- Οι ετήσιες απολήψεις
νερού στη χώρα έχουν
αυξηθεί σηµαντικά στη
διάρκεια της τελευταίας

ΦΥΣΗ

Υ∆ΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ
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Τοµέας

∆υνατά Σηµεία
πόρων παρατηρείται σε τοπικό
επίπεδο σε ορισµένες – κυρίως
τουριστικές και νησιωτικές
περιοχές της χώρας, παρά το ότι η
διαθεσιµότητα και η ποιότητα των
υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο
είναι ικανοποιητική.
- Η καλή ποιότητα των θαλάσσιων
υδάτων της χώρας αποτελεί πηγή
ανάπτυξης
της
τουριστικής
βιοµηχανίας

Αδυναµίες

-

-

-

-

-

προστασία και διαχείριση των
υδάτων
Η µη ύπαρξη επαρκούς δικτύου
µέτρησης της ποιότητας και της
ποσότητας των διαθέσιµων
υδατικών πόρων σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του Ν. 3199/03
Σηµαντικές ελλείψεις σε ΕΕΛ
και ∆ίκτυα Αποχέτευσης στους
Οικισµούς Γ’ Προτεραιότητας
της Οδηγίας 91/271
Η µη ορθολογική διαχείριση
υδατικών
των
διαθέσιµων
πόρων, µε έµφαση στην
υπεράντληση των υπόγειων
υδάτων και στην σπατάλη
υδατικών πόρων στο γεωργικό
τοµέα
Η πολυδιάσπαση των φορέων
που εµπλέκονται στη διαχείριση
των υδατικών πόρων
Η ατελής τιµολόγηση της
κατανάλωσης του νερού
Η πλειοψηφία των δηµοτικών
εταιρειών ύδρευσης δεν διαθέτει
κεντρικά αυτόµατα συστήµατα
ελέγχου και διαχείρισης του
δικτύου, γεγονός που καθιστά
δυσκολότερο τον έλεγχο των
διαρροών
Ορισµένες ΕΕΛ εµφανίζουν
προβλήµατα συντήρησης που
- 37 -

Ευκαιρίες
φυσικού περιβάλλοντος
(π.χ
∆ιασυνοριακό
Πάρκο Πρεσπών) και
των υδατικών πόρων.

Απειλές
εικοσαετίας
- Η
γεωγραφική
ανισοκατανοµή
των
διαθέσιµων
υδατικών
πόρων εντός της χώρας και
η
εξάρτηση
από
διασυνοριακά
ποτάµια
δυσχεραίνει
την
ορθολογική διαχείριση
- Η έλλειψη σύνδεσης της
αναπτυξιακής
πολιτικής
ειδικά
στον
γεωργικό
τοµέα µε την ορθολογική
διαχείριση των υδατικών
πόρων
- η προϊούσα τάση
ερηµοποίησης σε πολλές
περιοχές κυρίως της νότιας
και νησιωτικής χώρας, η
οποία εντείνεται από
τουριστικές και άλλες
υδροβόρες πρακτικές
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Τοµέας

∆υνατά Σηµεία

Αδυναµίες

-

Ε∆ΑΦΟΣ

- Η κατάσταση των εδαφών σε εθνικό
επίπεδο είναι σε γενικές γραµµές
ικανοποιητική, µε σχετικά σηµαντικό
πάντως τµήµα τους να αντιµετωπίζει
κινδύνους ερηµοποίησης
- Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του
εθνικού
σχεδιασµού
για
τη
διαχείριση Αποβλήτων (επικίνδυνα
και µη επικίνδυνα) καθώς και το
εθνικό σχέδιο δράσης για την
καταπολέµηση της ερηµοποίησης
- Έχει ξεκινήσει η ενεργοποίηση των
συστηµάτων
εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων

-

-

-

εµποδίζουν
την
οµαλή
λειτουργία τους ή είναι µη
λειτουργικές
∆εν
υπάρχει
σταθερός
υγιεινολογικός έλεγχος της
ποιότητας του πόσιµου νερού
στον καταναλωτή. Ορισµένες
από τις δηµοτικές επιχειρήσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης
(∆ΕΥΑ)
δεν
είναι
πιστοποιηµένες
για
τη
διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων
Σηµαντικός αριθµός ενεργών
και ανενεργών ΧΑ∆Α υφίσταται
στη χώρα, παρόλο που µεγάλος
αριθµός
αυτών
έχει
αποκατασταθεί την τελευταία
διετία
Σηµαντικός αριθµός έργων
διαχείρισης αστικών αποβλήτων
υπολείπεται για την επίτευξη
των στόχων του εθνικού
σχεδιασµού,
παρόλο
που
µεγάλος αριθµός έργων ΧΥΤΑ
έχει υλοποιηθεί την τελευταία
δεκαετία
Καθυστερήσεις στην έγκριση
των Περιφερειακών Σχεδίων
∆ιαχείρισης
Στερεών
Αποβλήτων καθώς και στην
προώθηση των προτεινόµενων
από αυτούς έργων
- 38 -

Ευκαιρίες

Απειλές

- Σηµαντικό τµήµα των
απαιτούµενων
υποδοµών διαχείρισης
αποβλήτων µπορεί µε
βάση
το
θεσµικό
πλαίσιο να υλοποιηθεί
µε συµπράξεις ιδιωτών.
- Υπάρχει σχετικά έντονη
ευαισθητοποίηση
του
γενικού πληθυσµού σε
θέµατα
διαχείρισης
αποβλήτων αλλά µε
έντονο
σύνδροµο
“NIMBY”

- Η βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και η αλλαγή των
κατανάλωσης
προτύπων
οδηγεί στην παραγωγή όλο
και
µεγαλύτερων
ποσοτήτων
αστικών
αποβλήτων
- Σηµαντικές
δικαστικές
εκκρεµότητες µε την Ε.Ε.
- Η κατασκευή υποδοµών
διαχείρισης
αποβλήτων
(ΕΕΛ,
ΧΥΤΑ,
ΣΜΑ)
συναντά
συχνά
την
αντίδραση των τοπικών
κοινωνιών µε αποτέλεσµα
τις καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των έργων
- «Ανταγωνιστικές»
προωθούµενες τεχνολογίες:
επαναχρησιµοποίηση
-
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Τοµέας

∆υνατά Σηµεία

Αδυναµίες
- Εξαιρετικά ανεπαρκή δεδοµένα
σύνθεσης αστικών στερεών
αποβλήτων
–
Ελλειπής
συγκέντρωση
πρωτογενών
δεδοµένων και στατιστική τους
επεξεργασία εµποδίζει την
ορθολογική
εκτίµηση
των
βέλτιστων
εφαρµόσιµων
τεχνικών
- Η υλοποίηση προγραµµάτων
διαλογής στην πηγή είναι
εξαιρετικά περιορισµένη µε
αποτέλεσµα να είναι εξαιρετικά
ανεπαρκή τα ποιοτικά δεδοµένα
για
µαζική
αξιοποίηση
βιοαποδοµήσιµου
κλάσµατος
απορριµµάτων
- Η ασφαλής διαχείριση των
βιοµηχανικών αποβλήτων από
τις επιχειρήσεις είναι ανεπαρκής
- Ύπαρξη
αδιευκρίνιστου
αριθµού και µεγέθους χώρων
διάθεσης
βιοµηχανικών
αποβλήτων
καθώς
και
εγκαταλελειµµένων
χώρων
παρελθούσας
βιοµηχανικής
δραστηριότητας
- ∆εν έχουν εφαρµοστεί επαρκώς
µέχρι σήµερα, µέτρα για την
καταπολέµηση
της
ερηµοποίησης
- Παρατηρείται µικρό ποσοστό
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Ευκαιρίες

Απειλές
ανακύκλωση vs ενεργειακή
αξιοποίηση
στερεών
αποβλήτων
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Τοµέας

∆υνατά Σηµεία

Αδυναµίες

-

ΑΤΜΟΣΦΑΙ
ΡΑ –
ΑΚΟΥΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝ

- Το
δίκτυο
καταγραφής
της
κατάστασης του ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος στα µεγάλα αστικά
κέντρα είναι αρκετά αναπτυγµένο,
τουλάχιστον για τους βασικούς
ρύπους
- Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί
σηµαντική πρόοδος σε θέµατα
αντικατάστασης του στόλου των
οχηµάτων παλαιάς τεχνολογίας
- Οι µεγάλες βιοµηχανίες της χώρας
έχουν
αρχίσει σταδιακά να
λαµβάνουν µέτρα για τη µείωση των
ατµοσφαιρικών εκποµπών
- Η χρήση φυσικού αερίου έχει
αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία
χρόνια και παρουσιάζει αυξητικές
τάσεις
- Έχουν εκπονηθεί επιχειρησιακά
σχέδια
καταπολέµησης
της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης για όλα τα
µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας
- Παρατηρείται µείωση της εκποµπής
ορισµένων ρύπων (π.χ. διοξείδιο του
θείου)

-

-

-

-

ανακύκλωσης αστικών στερεών
αποβλήτων
Οργανωτικές αδυναµίες στους
Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων
∆εν έχουν ληφθεί τα µέτρα που
προκύπτουν από τα σχέδια
δράσης για τη µείωση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα
µεγάλα αστικά κέντρα και σε
περιοχές
συγκέντρωσης
µεγάλων
βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων
Μη ύπαρξη σχεδιασµού για την
καταπολέµηση ορισµένων νέων
ρύπων (βενζόλιο, pm2.5)
∆εν
υφίσταται
επαρκής
µηχανισµός για το σχεδιασµό
και την επιβολή έκτακτων
µέτρων
µείωσης
της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα
µεγάλα αστικά κέντρα της
χώρας
Περιορισµένη
γνώση
της
κατάστασης του ακουστικού
περιβάλλοντος
στα
αστικά
κέντρα
και
γύρω
από
σηµαντικές πηγές ηχορύπανσης
(µεταφορικές
υποδοµές,
βιοµηχανίες, κλπ)
Υψηλά επίπεδα θορύβου σε
τουριστικές
περιοχές
και
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Ευκαιρίες

Απειλές

- Το έντονο ενδιαφέρον
του ιδιωτικού τοµέα για
επενδύσεις στους τοµείς
των ΑΠΕ

- Η γεωγραφική θέση της
χώρας τη καθιστά τρωτή σε
ατµοσφαιρική
ρύπανση
που προκύπτει από τις
γύρω από αυτήν χώρες
- Η βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου
οδηγεί
στην
αύξηση
των
κυκλοφορούντων
οχηµάτων
και
της
βιοµηχανικής παραγωγής
που µε τη σειρά τους
οδηγούν σε αυξηµένες
εκποµπές ατµοσφαιρικών
ρύπων
- Εµφάνιση ορισµένων νέων
ρύπων ως αποτέλεσµα της
εφαρµοζόµενης
νέας
τεχνολογίας (π.χ. ΗxCx))
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Τοµέας

ΧΩΡΟΤΑΞΙ
ΑΠΟΛΕΟ∆Ο
ΜΙΚΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜ
ΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚ
Η ΑΛΛΑΓΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

∆υνατά Σηµεία

Αδυναµίες

- Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ο
χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας
(γενικό, περιφερειακά και ειδικά
χωροταξικά σχέδια)

χώρους
συγκέντρωσης
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
- Η
µακροχρόνια
έλλειψη
σχεδιασµού έχει οδηγήσει σε
ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη
χωροθέτηση
χρήσεων
και
δραστηριοτήτων, η οποία είναι
δύσκολο να επανορθωθεί
- Η
µη
ολοκλήρωση
του
κτηµατολογίου
- Η άναρχη οικιστική ανάπτυξη
συντελεί στην υποβάθµιση του
αστικού
και
φυσικού
περιβάλλοντος

Ευκαιρίες

Απειλές

- Η
προωθούµενη
σύνδεση
του
χωροταξικού
σχεδιασµού µε την
αειφόρο ανάπτυξη

- Οι συγκρούσεις µεταξύ
των τοµεακών πολιτικών
και των προτάσεων του
χωροταξικού –
πολεοδοµικού σχεδιασµού
µπορεί να οδηγήσει σε
σηµαντικές καθυστερήσεις
στην υλοποίηση του
- Έντονες περιβαλλοντικές
πιέσεις από την προοπτική
ανάπτυξης της
παραθεριστικής κατοικίας
- Σύγκρουση µεταξύ της
απαίτησης για τον
περιορισµό των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου
στον ενεργειακό τοµέα και
της αυξηµένης απαίτησης
σε ενέργεια της χώρας.
- Η κλιµατική αλλαγή και η
υποβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος συντελεί
στην εµφάνιση ακραίων
καιρικών φαινοµένων που
επιφέρουν καταστροφές
στο αστικό περιβάλλον και
τις αγροτικές
εκµεταλλεύσεις
- Η µη επαρκής ενηµέρωση

- Υφίσταται εθνικό σχέδιο δράσης για
την επίτευξη των στόχων που
τίθενται από το πρωτόκολλο του
Κυότο
- Η πολιτεία παρέχει ισχυρά κίνητρα
για τη χρήση ΑΠΕ, µέσω των οποίων
µειώνονται σηµαντικά οι εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου

- Μη επαρκής αποδοχή ή/και
κατανόηση των απαιτήσεων του
πρωτοκόλλου του Κυότο για τη
χώρα από τους εµπλεκόµενους
φορείς
- Ανεπαρκής ενηµέρωση του
γενικού πληθυσµού για θέµατα
µείωσης των εκποµπών του
θερµοκηπίου
- Η
παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας βασίζεται στη χρήση
στερεών καυσίµων γεγονός που
την καθιστά ιδιαίτερα ρυπογόνα

εισαγωγή
- Η
περιορισµών
λόγω
περιβαλλοντικών
ρυθµίσεων οδηγεί στη
δηµιουργία Καινοτοµίας
και
νέας
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.

- Η

- Σηµαντική

- Προοπτικές περαιτέρω

ύπαρξη

µιας

επαρκώς

υστέρηση
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σε
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Τοµέας

∆υνατά Σηµεία

ΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α

οργανωµένης γενικής γραµµατείας
µε αντικείµενο την Πολιτική
Προστασία
- Η εµπειρία που υπάρχει στις
υπηρεσίες που εµπλέκονται σε
θέµατα αντιµετώπισης των κινδύνων
που άπτονται του αντικειµένου της
Πολιτικής Προστασίας

Αδυναµίες

-

-

-

-

-

ΘΕΣΜΟΙ –

- ∆ιαθεσιµότητα εξειδικευµένου και

-

µηχανισµούς,
σχέδια
και
υποδοµές
Πολιτικής
Προστασίας
(ιδιαίτερα
αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής
και αντισεισµικής)
Προβλήµατα από ασύµβατες
χρήσεις γης δηµιουργούνται σε
σχέση µε την πρόληψη και
αντιµετώπιση
βιοµηχανικών
ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης
Η
περιορισµένη
εφαρµογή
προγραµµάτων πρόληψης και
αποφυγής
ατυχηµατικών
περιστατικών
Ο συντονισµός πολλών και
ανεξάρτητων
µηχανισµών
αντιµετώπισης κινδύνων που
άπτονται του αντικειµένου της
Πολιτικής Προστασίας
Μη ύπαρξη ολοκληρωµένων
σχεδίων
πρόληψης,
αντιµετώπισης
και
αποκατάστασης
πληγεισών
περιοχών
Το δίκτυο όµβριων υδάτων
πολλών περιοχών της χώρας
είναι
ανεπαρκές
και
προβληµατικό µε αποτέλεσµα
τη
συχνή
εµφάνιση
πληµµυρικών φαινοµένων στα
αστικά κέντρα
Ύπαρξη σηµαντικών αναγκών
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Ευκαιρίες
αξιοποίησης
εθελοντισµού στα θέµατα
πολιτικής προστασίας

- ∆ιαρκώς

αυξανόµενη

Απειλές
και ευαισθητοποίηση του
γενικού πληθυσµού σε
θέµατα πρόληψης και
αντιµετώπισης κινδύνων
που
άπτονται
του
αντικειµένου
της
Πολιτικής Προστασίας

- Η Ενσωµάτωση στην
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Τοµέας
ΜΕΣΑ &
ΦΟΡΕΙΣ

∆υνατά Σηµεία
καταρτισµένου
ανθρώπινου
δυναµικού σε θέµατα προστασίας
του περιβάλλοντος

Αδυναµίες

Ευκαιρίες

Απειλές

σε
αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς
ελέγχου
εφαρµογής
περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας
- Προβληµατικός
συντονισµός
συναρµόδιων
διοικητικών
δοµών στην ιεράρχηση και
επιλογή των δράσεων και έργων
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
- Σηµαντικά κενά σε σταθερά και
λειτουργικά
συστήµατα
συλλογής, επεξεργασίας και
παροχής
αξιόπιστης
περιβαλλοντικής πληροφορίας
στο κοινό
- Υστερήσεις σε διαδικασίες και
θεσµούς
δηµόσιας
διαβούλευσης για την εφαρµογή
των περιβαλλοντικών πολιτικών

ρύθµιση
του
Περιβαλλοντικού Τοµέα
ως αποτέλεσµα κυρίως
του
εντεινόµενου
ρυθµού
παραγωγής
Κοινοτικής ρυθµιστικής
παρέµβασης
- Η
ενεργοποίηση
σηµαντικού αριθµού µη
κυβερνητικών
οργανώσεων σε θέµατα
προστασίας
του
περιβάλλοντος
- Βελτίωση
των
µηχανισµών
διαβούλευσης
µεταξύ
των δηµόσιων αρχών
και της κοινωνίας των
πολιτών

τοµεακή πολιτική πολλών
υπουργείων, δράσεων για
τη προστασία του
περιβάλλοντος είναι σε
γενικές γραµµές
περιορισµένη
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013
2.1 ∆ιατύπωση των στρατηγικών, γενικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ
Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τοµέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την Περίοδο
2007 - 2013 είναι:
Η Προστασία, Αναβάθµιση και Αειφορική ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το
υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς
και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Ο Τοµέας Περιβάλλοντος αποτελεί γενικά τη βάση για την προστασία της δηµόσιας υγείας και της
ποιότητας ζωής των πολιτών. Ειδικά στη χώρα µας µε τα συγκεκριµένα ευνοϊκά κλιµατολογικά και
γεωµορφολογικά δεδοµένα (ακτές, νησιωτικός χώρος, υψηλή βιοποικιλότητα κλπ), το Περιβάλλον
αποτελεί σηµαντικό Κεφάλαιο («απόθεµα»), το οποίο χρήζει προστασίας, αναβάθµισης και
ορθολογικής διαχείρισης, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο µιας ποιοτικής ανάπτυξης, η οποία µε τη
σειρά της θα επιφέρει σηµαντικά άµεσα και έµµεσα οφέλη στους πολίτες.
Στα άµεσα οφέλη συγκαταλέγονται η προστασία και αναβάθµιση της δηµόσιας υγείας και του
βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού και η διασφάλιση των προοπτικών αειφόρου διαχείρισης των
βασικών περιβαλλοντικών µέσων (ατµόσφαιρα, νερά, έδαφος), η ποιότητα των οποίων έχει υποστεί
σηµαντική υποβάθµιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στα έµµεσα οφέλη θα πρέπει να αναφερθούν η
βαθµιαία στροφή της χώρας σε ένα παραγωγικό µοντέλο ποιοτικής ανάπτυξης (development) σε
αντίθεση µε αυτό της µονοδιάστατης οικονοµικής µεγέθυνσης άλλων φτωχότερων σε οικολογικό και
πολιτισµικό απόθεµα χωρών.
Η επιλογή του συγκεκριµένου Στρατηγικού Στόχου συνάδει µε τις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, καθώς
η εξισορροπηµένη και αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος προωθεί ταυτόχρονα στόχους που
συνδέονται άρρηκτα µε την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η αειφόρος ανάπτυξη και η
ορθολογική διαχείριση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς εµπεριέχουν τη
χωρική διάσταση, η οποία αναδεικνύεται µε τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη, µια από τις βασικές
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Με τον τρόπο αυτό, εισάγεται η χωρική διάσταση στην στρατηγική
ανάπτυξης της χώρας, καθώς και ο προβληµατισµός περί συγκεκριµένων στοιχείων που προκύπτουν
από τη θεώρηση της γεωγραφικής – φυσικής διάστασης του χώρου.
Για τη διάρθρωση του Προγράµµατος λαµβάνονται υπόψη παράµετροι που αφορούν στα συνολικά
διαθέσιµα κονδύλια, στην κατανοµή τους στο ΕΤΠΑ και στο Ταµείο Συνοχής, στις δυνατότητες
χρηµατοδότησης των δράσεων µε βάση τη χωροταξική κατανοµή των αντίστοιχων έργων τους στις
Περιφέρειες (8 Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης και 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης – 3
phasing out, 2 phasing in), στη δυνατότητα ένταξης σηµαντικών δράσεων στα αντίστοιχα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα δεδοµένης της σηµαντικής Κοινοτικής συνδροµής σε
αυτά, καθώς και στη συνολική δέσµευση των αντίστοιχων χρηµατοδοτικών πόρων του
Προγράµµατος σε σχέση µε την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας (earmarking).
Με βάση τον παραπάνω στρατηγικό στόχο καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε τρόπο ώστε να
αντιµετωπίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες του Τοµέα Περιβάλλοντος. Για τον καθορισµό των
Γενικών Στόχων λαµβάνονται υπόψη:
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Α. η ανανεωµένη Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία ως βασικό στόχο έχει τη
«διατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή σε όλη της την ποικιλία, τήρηση των ορίων των
φυσικών πόρων του πλανήτη και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία και τη
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος και προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής ώστε να
αποσυνδεθεί η οικονοµική µεγέθυνση από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος».
Β. οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση της
ΕΕ, και συγκεκριµένα η ΟΚΓ 14: «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρησιµοποίηση των πόρων και να
ενισχυθούν οι συνεργίες µεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονοµικής ανάπτυξης».
Γ. Η 1η Κατευθυντήρια γραµµή των Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της Κοινότητας
(ΚΣΚΓ) «...να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση» και ειδικότερα η παράγραφος 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη» και 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της
εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη».
∆. η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ
Ε. οι άξονες προτεραιότητας και κύριοι τοµείς δράσεις του ΕΣΣΑ – Τοµέας Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη
ΣΤ. ο στρατηγικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της
ποιότητας ζωής, ο οποίος συµβάλει στην επίτευξη του οράµατος που καθορίζεται στο ΕΣΠΑ περί
«ανάδειξης της Ελλάδας ως µιας εξωστρεφούς χώρας µε ισχυρή διεθνή παρουσία:µια Ελλάδα
παραγωγική και ανταγωνιστική µε έµφαση στην ποιότητα....»
Ζ. οι στόχοι του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
κεφάλαιο «Περιβάλλον και Βιώσιµη Ανάπτυξη».
Οι γενικοί στόχοι του ΕΠ έχουν επιλεγεί ούτως ώστε να συµβάλουν στην επίτευξη του στρατηγικού
στόχου και αντικατοπτρίζουν αφ’ ενός τις ανάγκες συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία
και αφ’ ετέρου την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδοµές που σχετίζονται µε την
περιβαλλοντική προστασία.
Η επίτευξη της αειφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού αποθέµατος και
των Αστικών Κέντρων (Γενικός Στόχος 1) προϋποθέτει τη δηµιουργία υποδοµών περιβαλλοντικής
προστασίας. Ως προτεραιότητα θεωρούνται οι υποδοµές διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
καθώς αυτό επιτάσσουν οι ανάγκες συµµόρφωσης µε την κοινοτική νοµοθεσία, ενώ σηµαντικούς
τοµείς αποτελούν η ύδρευση και η αντιπληµµυρική προστασία.
Η βελτίωση στο σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής (Γενικός Στόχος 2) ενέχει
την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα η
δηµιουργία φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών για την αποτελεσµατική προστασία των
φυσικών αποθεµάτων.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιλογή των γενικών στόχων του ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος
Ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013 έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1
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Η Αειφορική ∆ιαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των
Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατµόσφαιρα, Φύση)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Η Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την
εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των
Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής Προστασίας
Για τη διαµόρφωση της δοµής του παρόντος Προγράµµατος, λήφθηκε υπόψη ότι:

η εσωτερική διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πρέπει να προκύπτει «µε βάση µόνο
θεµατικά κριτήρια και όχι χωρικά»,

τα Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ε.Τ.Π.Α. και από το Ταµείο Συνοχής πρέπει
να έχουν «διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Ταµείο» καθώς και διακριτή
Τεχνική Βοήθεια.
Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνονται
διακριτοί τοµείς παρέµβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε δύο Οµάδες Αξόνων
Προτεραιότητας (Α και Β), µια για κάθε ένα από τα Κοινοτικά Ταµεία που χρηµατοδοτούν το ΕΠ, το
Ταµείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ αντίστοιχα. Οι Άξονες διαµορφώνονται έτσι ώστε να περιλαµβάνουν
δράσεις που συµβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων γενικών στόχων.
∆ιαµορφώνονται έτσι οι παρακάτω έντεκα (11) Άξονες Προτεραιότητας (περιλαµβάνονται και 2
Άξονες Τεχνικής Βοήθειας), οι οποίοι συνάδουν µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές, όπου καθορίζεται σαφώς ότι «τα µελλοντικά προγράµµατα για τη σύγκλιση θα πρέπει να
επιδιώκουν την ενίσχυση των πιθανών συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και
την ανάπτυξη. Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών όπως είναι η υδροδότηση, οι υποδοµές
διαχείρισης αποβλήτων και λυµάτων, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η προστασία των εδαφών
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για νέες οικονοµικές δραστηριότητες και η προστασία από
ορισµένους περιβαλλοντικούς κινδύνους θα πρέπει να λάβουν απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο
αυτό».
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του παρόντος
ΕΠ περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες τις αρχές της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας των ατόµων
µε αναπηρία, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού, και κατά συνέπεια ο
οποιοσδήποτε στόχος / µέτρο / προτεραιότητα του ΕΠ θα µελετηθεί και θα υλοποιηθεί µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία,
µε οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα άτοµα αυτά µπορεί να συσχετισθούν µε τους εν λόγω στόχους /
µέτρα / προτεραιότητες
ΙΣΟΤΗΤΑ
Λαµβάνοντας υπόψιν το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την Ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του
ΕΣΠΑ , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» διασφαλίζει :
• την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει .
• καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων του .
Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να δεσµευτεί µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο

- 47 -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

συγκεκριµένο ποσοστό από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος.Το ποσοστό αυτό θα καθορισθεί
µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησής του.
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
1. Α1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
2. Α2. Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
3. Α3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
4. Α4. Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
5. Α5. Τεχνική Βοήθεια
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ
6. Β1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής
7. Β2. Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
8. Β3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
9. Β4. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
10. Β5. Θεσµοί & Μηχανισµοί
11. Β6. Τεχνική Βοήθεια
Οι παραπάνω Αξόνες προτεραιότητας είναι σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους του ΕΠ ως εξής:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1 & Β1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2 & Β2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α4 & Β3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Στην ενότητα 3 του Ε.Π. περιγράφονται αναλυτικά οι προαναφερόµενοι άξονες προτεραιότητας
καθώς και η συνέργιά τους µε τους τιθέµενους γενικούς στόχους.
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2.2 Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας-συµβολής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων
του ΕΠ µε εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες
Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται µια συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας του στρατηγικού και
γενικών στόχων που τέθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο µε τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές
προτεραιότητες που τίθενται από τα σχετικά κατευθυντήρια κείµενα, για κάθε τοµέα Περιβάλλοντος,
όπως αυτοί αναλύθηκαν στην ενότητα 1.
Φυσικό Περιβάλλον και Βιοποικιλότητα
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ και ορίζει τέσσερις βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους / προτεραιότητες, ένας εκ των
οποίων είναι η αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, η οποία συµπεριλαµβάνει την προστασία της
βιοποικιλότητας. Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Στρατηγική της Λισαβόνας για
οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση αλληλοσυµπληρώνονται, καθώς η ΣΑΑ αναγνωρίζει ότι η
οικονοµική ανάπτυξη διευκολύνει τη µετάβαση σε µια πιο βιώσιµη κοινωνία και διαµορφώνει το
γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η Στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί τον κινητήρα για µια
δυναµικότερη οικονοµία. Οι δύο αυτές στρατηγικές αναγνωρίζουν ότι οι οικονοµικοί, κοινωνικοί και
περιβαλλοντικοί στόχοι µπορούν να αλληλοενισχύονται και άρα θα πρέπει να συµπορεύονται.
Η πλήρης εφαρµογή του δικτύου Natura 2000 αναγνωρίζεται ως κεντρικός µοχλός της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, το
οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ ως προς την προστασία και διαχείριση
περιοχών ιδιαίτερης σηµασίας. Σύµφωνα µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της
Κοινότητας για τη Συνοχή, προτείνεται η ανάληψη δράσης ως προς την προώθηση επενδύσεων στις
υποδοµές όσον αφορά στη φύση, την προστασία των ειδών καθώς και τη βιοποικιλότητα.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η αειφορική διαχείριση του φυσικού
περιβάλλοντος, η οποία εστιάζει στη δηµιουργία ενός συνεκτικού, οργανωµένου και λειτουργικού
δικτύου προστατευόµενων περιοχών.
Υδατικό Περιβάλλον
Στρατηγικός στόχος είναι η διασφάλιση της αειφορικής χρήσης και της καλής ποιότητας των
υδατικών πόρων της χώρας, µέσω της επίτευξης επιπέδων ποιότητας των νερών που να µη
δηµιουργούν επιπτώσεις και κινδύνους στη δηµόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα και µέσω της
διασφάλισης ότι µακροπρόθεσµα τα ποσοστά άντλησης των υδατικών πόρων θα εξασφαλίζουν τη
µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα των πόρων.
Ειδικότερα θα επιδιωχθεί η επίτευξη και διατήρηση της καλής κατάστασης σε όλα τα υδατικά
συστήµατα, η ανάσχεση της υποβάθµισης των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων υδατικών
συστηµάτων και συνολικότερα η βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι κυριότερες
παρεµβάσεις που προγραµµατίζονται είναι η ολοκληρωµένη εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 και η
διαχείριση αστικών λυµάτων σύµφωνα µε τις επιταγές της Οδηγίας 91/271. Σε ό,τι αφορά στην
Οδηγία 91/271 θα καλυφθούν το σύνολο των αναγκών των οικισµών Γ’ Προτεραιότητας της χώρας
(οικισµοί µε πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων που απορρίπτουν σε µη ευαίσθητους αποδέκτες) σε
πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) και απαιτούµενα δίκτυα
αποχέτευσης. Σε συνεργασία µε τις Περιφερειακές Αρχές θα οριστικοποιηθούν τα αναγκαία σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής - έργα επεξεργασίας (π.χ προεπεξεργασία ή
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πρωτοβάθµια επεξεργασία) σε οικισµούς µε ισοδύναµο πληθυσµό κάτω των 2000 κατοίκων που
διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο σε βαθµό κάλυψης τουλάχιστον 70% του πληθυσµού.
Σε σχέση και µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε
καταρτίζει το Μεσοχρόνιο Εθνικό Πρόγραµµα Προστασίας και ∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆υναµικού
της χώρας. Στο Πρόγραµµα αυτό, µεταξύ άλλων, θα καταγραφούν όλα τα προγραµµατιζόµενα έργα
της περιόδου 2007 – 2013 που σχετίζονται µε τους υδατικούς πόρους και θα εξετασθεί η
συµβατότητά τους µε την Οδηγία 2000/60/ΕΕ. Η θεσµοθέτηση του µεσοχρόνιου Εθνικού
Προγράµµατος Προστασίας και ∆ιαχείρισης του Υδατικού ∆υναµικού της χώρας θα γίνει σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη από το Ν. 3199/2003 διαδικασία.
Είναι αυτονόητο πως η παραπάνω προσπάθεια όπως και η συνολική προσπάθεια για την ουσιαστική
εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60 προϋποθέτει αυξηµένη ανάγκη για συνεργασία και ανταλλαγή
στοιχείων και δεδοµένων µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων (π.χ
ΙΓΜΕ κλπ). Η δηµόσια διαβούλευση καθώς και η συµµετοχή των χρηστών στις διαδικασίες λήψης
των αποφάσεων είναι σε κάθε περίπτωση καθοριστική.
Έδαφος
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ και ορίζει τέσσερις βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους / προτεραιότητες, ένας εκ των
οποίων είναι η αειφόρος χρήση φυσικών πόρων, η οποία συµπεριλαµβάνει τη µείωση των
παραγόµενων αποβλήτων και την αποφυγή της ερηµοποίησης. Η Στρατηγική για την Αειφόρο
Ανάπτυξη και η Στρατηγική της Λισαβόνας για οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση
αλληλοσυµπληρώνονται, καθώς η ΣΑΑ αναγνωρίζει ότι η οικονοµική ανάπτυξη διευκολύνει τη
µετάβαση σε µια πιο βιώσιµη κοινωνία και διαµορφώνει το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η
Στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί τον κινητήρα για µια δυναµικότερη οικονοµία. Οι δύο αυτές
στρατηγικές αναγνωρίζουν ότι οι οικονοµικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι µπορούν να
αλληλοενισχύονται και άρα θα πρέπει να συµπορεύονται.
Η ανάγκη προώθησης συστηµατικής προσέγγισης για την προστασία του εδάφους, µε τη δόµηση µιας
εδαφικής πολιτικής η οποία θα καλύπτει θέµατα όπως η διάβρωση, ερηµοποίηση, ρύπανση και
απώλεια εδαφών καθώς και η αποσύνδεση της δηµιουργίας αποβλήτων από την οικονοµική ανάπτυξη
και η επίτευξη σηµαντικής γενικής µείωσης των δηµιουργούµενων αποβλήτων αναγνωρίζεται στο 6ο
Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του
Γκέτεµποργκ ως προς την προστασία εδαφών και την πρόληψη και διαχείριση αποβλήτων.
Σύµφωνα µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, προτείνεται η
ανάληψη δράσης ως προς την προώθηση επενδύσεων στις υποδοµές όσον αφορά στα απόβλητα στο
πλαίσιο της ενίσχυσης των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
ανάπτυξη. Επίσης, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της περιβαλλοντικής ρύπανσης στις πηγές της, οι
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή εστιάζουν στην πρόληψη, την
ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση των αποβλήτων. Στην προσπάθεια αποτελεσµατικότερης και
βιώσιµης διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση, προωθούνται η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και τα εναλλακτικά συστήµατα ανακύκλωσης.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η ορθολογική διαχείριση των εδαφικών
συστηµάτων, η οποία εστιάζει στην ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων
αποβλήτων και την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, την υποβάθµιση, την ερηµοποίηση και
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τη ρύπανση. Βασικό παράγοντα αποτελεί η ολοκλήρωση της υλοποίησης των έργων υποδοµής για τη
διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Μια από τις κυριότερες
παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών
αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, µε τρόπο ώστε να καλυφθούν κατά προτεραιότητα οι
ανάγκες των 5 Περιφερειών phasing in και phasing out.
Ατµόσφαιρα – Ακουστικό Περιβάλλον – Ακτινοβολίες
Σύµφωνα µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, προτείνεται η
ανάληψη δράσης ως προς την προώθηση επενδύσεων στις υποδοµές όσον αφορά στον αέρα στο
πλαίσιο της ενίσχυσης των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σύµφωνα µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, προωθούνται µια σειρά από
µέτρα για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης αλλά και για την ενίσχυση του ελέγχου
των πηγών αέριας ρύπανσης.
Τα δίκτυα και τα µέσα µεταφορών έχουν επίσης σηµαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και στο
ανθρωπογενές περιβάλλον – µέσω των χαρακτηριστικών είτε της υποδοµής (περιοχές διέλευσης,
µορφή και τεχνικά χαρακτηριστικά), είτε των µέσων (ρύπανση κ.α.). Σε αναγνώριση αυτού, τον
Οκτώβριο 1999 καθορίσθηκαν στο επίπεδο της Ε.Ε. βασικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες που
αφορούν στον τοµέα των µεταφορών ως προς τον περιορισµό των εκποµπών CO2, ρύπων και του
θορύβου, καθώς τον έλεγχο και ορθολογική διαχείριση των επιπτώσεων της διεύρυνσης της Ε.Ε. στις
µεταφορές και της κατανοµής των πόρων στα µεταφορικά µέσα. Στις µεταφορές καταλογίζεται το
28% των εκποµπών CO2 (που είναι η κατ’ εξοχήν αιτία του φαινοµένου του θερµοκηπίου), εκ των
οποίων το 84% οφείλεται στις οδικές µεταφορές.
Η Αθήνα, πόλη των 4,5 εκ. κατοίκων απέκτησε µόλις πρόσφατα ένα επαρκές δίκτυο Μ.Μ.Μ. σε
σταθερή τροχιά επάνω στο οποίο µπορεί να δοµηθεί ένα ικανοποιητικό σύστηµα / δίκτυο Μ.Μ.Μ.
Θεσσαλονίκη
Το 2001 ολοκληρώθηκε η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της ευρύτερης περιοχής της
Θεσσαλονίκης που εκπονήθηκε για τον Ο.Ρ.Σ.Θ. µε στόχο την πρόταση ενός συνδυασµένου Σχεδίου
Μεταφορών για την ευρύτερη αστική περιοχή. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Μεταφορών αναπτύχθηκε
ένα πλήρες συγκοινωνιακό µοντέλο για τη Θεσσαλονίκη το οποίο περιελάµβανε έργα όπως η
υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης και το Μετρό Θεσσαλονίκης (βασική γραµµή και
επεκτάσεις προς τα προάστια της πόλης και προς το αεροδρόµιο).
Πολιτική του Σ.Α.Σ.Θ. σε σχέση µε τις αστικές µεταφορές της Συµπρωτεύουσας αποτελεί η
ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας των δηµοσίων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο
αυτό διαµορφώθηκε ο Συγκοινωνιακός Χάρτης της Θεσσαλονίκης (4/2005) ο οποίος αποτελεί µία
ολοκληρωµένη πρόταση για την καλύτερη συγκοινωνιακή λειτουργία της συµπρωτεύουσας. Στα
άµεσα µέτρα εφαρµογής περιλαµβάνονται συνοπτικά τα ακόλουθα:
• Αύξηση και εκσυγχρονισµός του στόλου λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. µε στόχο το 80% του στόλου
στο τέλος του 2007 να έχει ηλικία κάτω των 5 ετών.
• Αναδιάρθρωση λεωφορειακών γραµµών, µε τη δηµιουργία νέων λεωφορειακών συνδέσεων και
ανασχεδιασµό υφιστάµενων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
• Αναµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης των Μ.Μ.Μ.
• Επέκταση του δικτύου λεωφορειολωρίδων για την καλύτερη λειτουργία και αξιοπιστία των
δροµολογίων των λεωφορειακών γραµµών.
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•
•
•

Αξιοποίηση των εφαρµογών τηλεµατικής για την καλύτερη διαχείριση του στόλου των
λεωφορείων και την ενηµέρωση των επιβατών.
∆ωρεάν εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. µε ειδικά λεωφορεία.
∆ιάφορα συµπληρωµατικά µέτρα και έργα που περιλαµβάνουν: (α) την εκπόνηση µελέτης µε
στόχο την υλοποίηση και εφαρµογή συστήµατος παρακολούθησης δεικτών αξιολόγησης του
έργου του Ο.Α.Σ.Θ. και (β) την αναβάθµιση του Κέντρου Ρύθµισης Κυκλοφορίας του Ο.Α.Σ.Θ.

Στα µέτρα µεσο-µακροπρόθεσµης εφαρµογής περιλαµβάνονται τα εξής:
• Ενιαίος µητροπολιτικός φορέας σχεδιασµού µεταφορών Θεσσαλονίκης
• Μετρό Θεσσαλονίκης
• Προαστιακός σιδηρόδροµος
• Θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης
Όσον αφορά στην επίτευξη και διατήρηση των επιπέδων ποιότητας του ατµοσφαιρικού
περιβάλλοντος, προτείνονται η στρατηγική µείωση των αερίων εκποµπών και σωµατιδίων από τη
βιοµηχανία, η µείωση των επιπέδων θορύβου στα αστικά κέντρα και στις ευαίσθητες σε θόρυβο
περιοχές ή περιοχές ειδικών χρήσεων και η διαχείριση των πηγών εκποµπής ακτινοβολίας. Στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, µια από τις κυριότερες παρεµβάσεις που προτείνονται είναι η διαµόρφωση
συστηµάτων µέτρησης και ελέγχου στο σύνολο των πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης και εφαρµογή
σχεδίων δράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα από την προαναφερόµενη µελέτη.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η εξασφάλιση και διατήρηση της
ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος, για την επίτευξη της οποίας προτείνονται η µείωση των
επιπέδων θορύβου στα αστικά κέντρα και στις ευαίσθητες σε θόρυβο περιοχές ή περιοχές ειδικών
χρήσεων. Επίσης, προτεραιότητα του ΕΣΠΑ είναι η εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του
ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και ειδικότερα η διαχείριση των πηγών εκποµπής ακτινοβολίας
Χωροταξία – Πολεοδοµικός Σχεδιασµός
Η θεσµοθέτηση και υλοποίηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, σύµφωνα µε το Εθνικό
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, αναµένεται να θέσει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη.
Επίσης, σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές
προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η βελτίωση του
σχεδιασµού και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία εστιάζει στη δηµιουργία
µηχανισµών και µέσων για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, µε κυριότερη παρέµβαση τη
διαµόρφωση εργαλείων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή χωροταξικών ρυθµίσεων µε άξονα τις
ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους περιβαλλοντικούς στόχους που αναγνωρίζονται ότι χρήζουν
στρατηγικής προσέγγισης στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον είναι η ανάγκη οικολογικής
στροφής των αποφάσεων διαχείρισης και η προώθηση αειφόρου σχεδιασµού χρήσης γης,
συµπεριλαµβανοµένης και της αστικής ανάπτυξης.
Κλιµατική Αλλαγή
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Γκέτεµποργκ και ορίζει τέσσερις βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους / προτεραιότητες, ένας εκ των
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οποίων είναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου
του Κιότο.
Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη και η Στρατηγική της Λισαβόνας για οικονοµική ανάπτυξη
και απασχόληση αλληλοσυµπληρώνονται, καθώς η ΣΑΑ αναγνωρίζει ότι η οικονοµική ανάπτυξη
διευκολύνει τη µετάβαση σε µια πιο βιώσιµη κοινωνία και διαµορφώνει το γενικό πλαίσιο εντός του
οποίου η Στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί τον κινητήρα για µια δυναµικότερη οικονοµία. Οι δύο
αυτές στρατηγικές αναγνωρίζουν ότι οι οικονοµικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι µπορούν
να αλληλοενισχύονται και άρα θα πρέπει να συµπορεύονται.
‘Η ανάγκη σταθεροποίησης της συγκέντρωσης των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα σε επίπεδα
τα οποία να µην προκαλούν αφύσικες µεταβολές στο κλίµα της γης αναγνωρίζεται στο 6ο
Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του
Γκέτεµποργκ ως προς την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Επίσης, στο πλαίσιο αντιµετώπισης
των κλιµατικών αλλαγών, οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις για την τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στο Κιότο.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Όσον αφορά στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, το ΕΣΠΑ εστιάζει στην επίτευξη του
στόχου σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο και στη µείωση των εκποµπών αερίων που
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην προστασία της στοιβάδας του όζοντος, µέσω
της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, του συστήµατος εµπορίας ρύπων και του ειδικού
χωροταξικού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ.
Πολιτική Προστασία – Πρόληψη Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Η ανάγκη προώθησης συνεκτικής και παγιωµένης πολιτικής για την αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών και περιστασιακών κινδύνων αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το
Περιβάλλον, το οποίο έχει ενσωµατώσει τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ ως προς τον
συντονισµό για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων και φυσικών καταστροφών. Σύµφωνα µε τις
Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή, προτείνεται η ανάληψη δράσης
και η λήψη µέτρων για την πρόληψη των κινδύνων µέσω της καλύτερης διαχείρισης των φυσικών
πόρων.
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η διαχείριση κινδύνου, η οποία εστιάζει
στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου εθνικού δικτύου πολιτικής προστασίας, µε έµφαση στις
υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας µεγάλης κλίµακας καθώς και στην πρόληψη και την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών µέσω µηχανισµών και
ορθών πρακτικών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η αλλαγή των χρήσεων γης
και ειδικότερα η στεγανοποίηση – σφράγιση της γης, δηλαδή η µετατροπή περιοχών που είναι
καλυµµένες µε βλάστηση σε περιοχές καλυµµένες µε τσιµέντο, άσφαλτο ή άλλα δοµικά υλικά (όπως
π.χ συµβαίνει κατά τη µετατροπή αγροτικής γης σε αστική ή τουριστική) έχει έντονη συµβολή στην
έξαρση πληµµυρικών φαινοµένων, τα οποία προκαλούνται επίσης και από την διάβρωση /
υποβάθµιση του εδάφους λόγω πυρκαγιών.
Θεσµοί, φορείς και Μέσα Άσκησης Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Η ανάγκη προώθησης µέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης και ποιότητας πληροφόρησης των
πολιτών για το περιβάλλον αναγνωρίζεται στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον. Σύµφωνα
µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, µια από τις θεµατικές προτεραιότητες της
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αναπτυξιακής στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών στα θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας, µε έµφαση, µεταξύ άλλων, στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών.
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Η συνάφεια των γενικών στόχων του ΕΣΠΑ και των γενικών στόχων του ΕΠΠΕΡ παρουσιάζεται
στον πίνακα που ακολουθεί:
Η βελτίωση των υποδοµών προστασίας περιβάλλοντος (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων,
ΧΥΤΑ κλπ.), η οποία αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της αειφορικής διαχείρισης τόσο των αστικών
κέντρων όσο και των περιβαλλοντικών µέσων, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής θα αυξήσουν την
ελκυστικότητα της χώρας ως προς την προσέλκυση νέων επενδύσεων, συµβάλλοντας έτσι έµµεσα
στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 1 του ΕΣΠΑ περί αύξησης των εισροών Ξένων Άµεσων
Επενδύσεων
Η αειφορική διαχείριση των φυσικών αποθεµάτων όπως η βιοποικιλότητα και η προστασία και
ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας συµβάλουν έµµεσα στην επίτευξη του Γενικού
Στόχου 3 του ΕΣΠΑ περί διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Με τον τρόπο αυτό
δίνονται ευκαιρίες για ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άυξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή
υπάρχει έµµεση συµβολή και στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 2 του ΕΣΠΑ.
Η βελτιστοποίηση της εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής θα αναβαθµίσει ουσιαστικά την
ποιότητα της ζωής των πολιτών, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 12 του
ΕΣΠΑ.
Οι Γενικοί Στόχοι 14, 15, 16 του ΕΣΠΑ (περί ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασµού, αειφόρου
διαχείρισης της χώρας και άσκησης αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής αντίστοιχα), στην
ουσία ταυτίζονται µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΠΠΕΡ, συνεπώς η συνέργεια είναι άµεση.
Τέλος, η βελτίωση στο σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής συµπεριλαµβάνει
την προστασία και ανάδειξη χώρων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας,
συµβάλλοντας έτσι έµµεσα στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 17 του ΕΣΠΑ περί ανάδειξης του
πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΠΕΡ
Αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την
αστικών κέντρων (έδαφος, υδατικό περιβάλλον, εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η
ατµόσφαιρα, φύση)
βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των
Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής
Προστασίας
Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ
1. Αύξηση της εσωστρέφειας και των
εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων
2. Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και
αύξηση της παραγωγικότητας
3. ∆ιαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος της χώρας
4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης
τω επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο
για την αναβάθµιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος
5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και
προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικό παράγοντα
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας
και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης
6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την
ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς
κοινωνικής και οικονοµικής
δραστηριοποίησης
7. Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων
8. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση
9. Προώθηση της κοινωνικής

(●)
(●)
(●)
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΠΕΡ
Αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την
αστικών κέντρων (έδαφος, υδατικό περιβάλλον, εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η
ατµόσφαιρα, φύση)
βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των
Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής
Προστασίας
Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ
ενσωµάτωσης, διασφάλιση της ισότιµης
πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και
πρόληψη των φαινοµένων
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού
10. Θεµελίωση ενός αποδοτικού και
οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας,
που θα προσφέρει ποιοτικές και
εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες
και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας
11. Ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού
και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων
ισότητας των φύλων, µε την άµεση
σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη –
απασχόληση – κοινωνική συνοχή)
12. Βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων
πολιτικών και η αποτελεσµατική εφαρµογή
τους για την αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηµατικής δράσης
13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των
φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της
χώρας
14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της
χώρας µε γνώµονα την αειφορία

●

●
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΠΕΡ
Αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την
αστικών κέντρων (έδαφος, υδατικό περιβάλλον, εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η
ατµόσφαιρα, φύση)
βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των
Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής
Προστασίας
Γενικοί Στόχοι ΕΣΠΑ
15. Αειφόρος διαχείριση του
περιβάλλοντος
16. Άσκηση αποτελεσµατικής
περιβαλλοντικής πολιτικής
17. Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού
παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της
χώρας
●
(●)

●

●

●

●
(●)

Εκτιµώµενη άµεση συνέργεια
Εκτιµώµενη έµµεση συνέργεια
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2.3 Σύνοψη των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης
∆ιαδικασία συνεργασίας και σύνταξης της ex-ante (εκ των προτέρων αξιολόγηση)
Η διαδικασία της ex-ante (εκ των προτέρων) αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε σχεδόν παράλληλα µε
την προετοιµασία και εκπόνηση του Προγράµµατος και συνεπώς η αλληλεπίδραση του Συµβούλου
Αξιολόγησης και της ∆ιαχειριστικής Αρχής αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της συνολικής
προσέγγισης και µεθοδολογίας
Σε γενικές γραµµές η διαδικασία εκπόνησης της ex-ante αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) περιελάµβανε τα ακόλουθα βήµατα :
9 Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος παρέδωσε στο Σύµβουλο Αξιολόγησης το
περιεχόµενο των δράσεων που θα αναλάβει.
9 Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης είχε την ευκαιρία να σχολιάσει τις δράσεις και τα πλάνα του
Προγράµµατος και να τις συζητήσει µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή.
9 Ο Σύµβουλος Αξιολόγησης «ανατροφοδότησε» τη ∆ιαχειριστική Αρχή µε επισηµάνσεις και
σχόλια, για την κοινωνικό-οικονοµική ανάλυση του τοµέα περιβάλλοντος, και για την Ανάλυση
Ευκαιριών και Απειλών και ∆υνατών και Αδύνατων Σηµείων ώστε αυτές να ενσωµατωθούν στο
Πρόγραµµα. Στη συνέχεια, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης βάση των δράσεων και των
παρεµβάσεων που τελικά ενσωµατώθηκαν στο Πρόγραµµα, προχώρησε στη σύνταξη της εκ των
προτέρων αξιολόγησης.
Ενότητα 1 – Αξιολόγηση της Κοινωνικό-Οικονοµικής Ανάλυσης
Εκτιµάται ότι η κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του Προγράµµατος αποτυπώνει σε ικανοποιητικό
βαθµό την υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα του Περιβάλλοντος, θίγοντας τα σοβαρά ζητήµατα.
Επίσης, είναι θετικό ότι η ανάλυση της κοινωνικό-οικονοµικής ανάλυσης στηρίζεται και σε δείκτες
context και µε αριθµητικά δεδοµένα προσδίδοντας και ποσοτικοποιηµένη διάσταση στην αποτύπωση
της υφιστάµενης κατάστασης.
Σύνοψη παρατηρήσεων επί της κοινωνικό-οικονοµικής ανάλυσης ανά θεµατική ενότητα:
Φυσικό Περιβάλλον
& Βιοποικιλότητα
Υδατικό Περιβάλλον
Έδαφος

ΑτµόσφαιραΑκουστικό
ΠεριβάλλονΑκτινοβολίες
Χωροταξία
Πολεοδοµικός
Σχεδιασµός
Κλιµατική Αλλαγή

–

Γενικά εστιάζει στις προστατευόµενες περιοχές και στις περιοχές Natura.
Κρίνεται ικανοποιητική η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης.
Στοιχεία για τους ρυθµούς απόληψης των υδατικών πόρων θα µπορούσαν
να προστεθούν
Η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης είναι ικανοποιητική.
∆εδοµένα για τη χαρτογράφηση των ρυπασµένων εδαφών από
παρελθούσα βιοµηχανική χρήση δεν υπάρχουν και για αυτό τον λόγο δεν
παρουσιάζονται στο Πρόγραµµα
Αναφορικά µε την Ατµόσφαιρα-Ακουστικό Περιβάλλον, η αποτύπωση της
υφιστάµενης κατάστασης κρίνεται ικανοποιητική. Για τις Ακτινοβολίες
δεν υπάρχουν αριθµητικά δεδοµένα
Η κοινωνικό-οικονοµική ανάλυση του Προγράµµατος αποτυπώνει την
υφιστάµενη κατάσταση
Κρίνεται ικανοποιητική η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. Παρέχει
στοιχεία για τη διάδοση των ΑΠΕ και τις δεσµεύσεις της χώρας έναντι του
Πρωτοκόλλου του Κιότο
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Πολιτική Προστασία –
Πρόληψη
Περιβαλλοντικών
Κινδύνων
Θεσµοί – Μηχανισµοί
& Μέσα άσκησης
περιβαλλοντικής
πολιτικής

Η υφιστάµενη κατάσταση αποτυπώνει ορθά τα βασικά προβλήµατα του
συγκεκριµένου τοµέα
Θα ήταν επιθυµητή περισσότερη ανάλυση σε θέµατα διαδικασιών
αναφορικά µε τη συνεργασία µεταξύ των µηχανισµών και των µέσων που
ασκούν περιβαλλοντική πολιτική. Εάν δεν υπάρχει ή είναι ασαφής, τότε η
συνεργασία δεν θα είναι αποτελεσµατική

Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζεται µια προσπάθεια ιεράρχησης των αναγκών χρησιµοποιώντας ως
κριτήρια τους χρηµατικούς πόρους που θα διατεθούν για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών καθώς
και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες που επιτάσσουν την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Η
ιεράρχηση αυτή είναι η ακόλουθη:
•
Προστασία της ποιότητας και αποτελεσµατική (αειφορική) διαχείριση των υδατικών πόρων
καθώς και η διασφάλιση πόσιµου νερού σε επιλεγµένες περιοχές.
•
Προστασία της δηµόσιας υγείας, των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από την
ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων.
•
Προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση της ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων.
•
Αποτροπή Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης- Θορύβου - Κλιµατικής αλλαγής και ενίσχυση των
«Πράσινων» Μεταφορών.
•
Ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της χώρας για πρόληψη και αντιµετώπιση
του περιβαλλοντικού κινδύνου.
•
Αξιόπιστη περιβαλλοντική πληροφορία για την άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής
πληροφορίας – ευαισθητοποίηση πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Αναφορικά µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη διάδοση των ΑΠΕ, οι δράσεις είναι
πολύ περιορισµένες αφού παρεµβάσεις για τη συγκεκριµένη ανάγκη θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο
άλλων Επιχειρησιακών Προγράµµατων.
Με βάση την ανάλυση ∆υνατών – Αδύνατων σηµείων και Ευκαιριών – Απειλών για τον τοµέα του
περιβάλλοντος, διακρίνονται 16 τοµείς – πεδία παρέµβασης στον τοµέα του περιβάλλοντος. Τελικά,
το Πρόγραµµα παρεµβαίνει ουσιαστικά σε 10 τοµείς – πεδία. Οι υπόλοιποι τοµείς – πεδία
καλύπτονται από Επιχειρησιακά Προγράµµατα άλλων Υπουργείων.
Ενότητα 2 – Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠΠΕΡΑΑ
Η στρατηγική του Προγράµµατος, κυρίως, εστιάζει στην προσπάθεια ενσωµάτωσης των κοινοτικών
οδηγιών σχετικά µε τα αστικά λύµατα, την εφαρµογή της οδηγίας 60/2000 και τα αστικά στερεά
απόβλητα, την προώθηση των πράσινων µεταφορών και την κατασκευή αντιπληµµυρικών υποδοµών
και υποδοµών ύδρευσης.
Η στρατηγική του Προγράµµατος διαρθρώνεται σε επτά βασικές στρατηγικές Προτεραιότητες –
Επιλογές:
1)
Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Ενίσχυση «Πράσινων» Μεταφορών Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. (Άξονες Προτεραιότητας
1 και 6)
2)
Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων. (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 7)
3)
Πρόληψη, αντιµετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. (Άξονες Προτεραιότητας 3
και 8)

- 60 -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

4)
5)
6)
7)

Προστασία εδαφικών συστηµάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων. (Άξονας
Προτεραιότητας 4)
Προστασία Φύσης και Βιοποικιλότητας. (Άξονας Προτεραιότητας 9)
Ανάπτυξη Θεσµών και Μηχανισµών για αποτελεσµατική άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής
και ευαισθητοποίησης των πολιτών. (Άξονας Προτεραιότητας 10)
Τεχνική Βοήθεια (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 11)

Η Τεχνική βοήθεια συντελεί υποστηρικτικά στην υλοποίηση των υπολοίπων Προτεραιοτήτων.
Γενικά, παρατηρείται ότι η λογική µε βάση την οποία έχει αναπτυχθεί η στρατηγική του
Προγράµµατος βασίζεται στις παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές:
•
Ικανοποίηση των κοινοτικών οδηγιών για τα αστικά στερεά απόβλητα, για τη διαχείριση των
υδάτων, για το φυσικό περιβάλλον και για τη διαχείριση των αστικών λυµάτων.
•
Ανάληψη δράσεων (αντιπληµµυρικά έργα, ενίσχυση πολιτικής προστασίας, ύδρευση) που θα
ήταν δύσκολο (ή και αδύνατο) να υλοποιηθούν χωρίς κρατική (ή κοινοτική) παρέµβαση,
δηλαδή αποτελούν δράσεις στις οποίες δεν µπορεί να ανταποκριθεί (λόγω έλλειψης
οικονοµικών κινήτρων) ο ιδιωτικός τοµέας.
•
Προστασία της οικονοµικής ανάπτυξης από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
•
Αναβάθµιση της παρεχόµενης περιβαλλοντικής πληροφορίας και της ικανότητας της δηµόσιας
διοίκησης στην άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι παραπάνω κατευθύνσεις της στρατηγικής κρίνεται ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αφού
παρεµβαίνει σε τοµείς που η χώρα παρουσιάζει αδυναµίες και δεν υπάρχουν και οι συνθήκες που να
ενισχύουν την παρέµβαση του ιδιωτικού τοµέα. Οι δράσεις, λοιπόν, που θα αναλάβει το Πρόγραµµα
είναι στα πλαίσια των ανωτέρω κατευθύνσεων.
Οι στρατηγικές Προτεραιότητες και Επιλογές του Προγράµµατος εµφανίζουν συσχέτιση µε
ορισµένες από τις ανάγκες που πηγάζουν από τη µελέτη της κοινωνικό-οικονοµικής ανάλυσης του
τοµέα περιβάλλοντος. Συνεπώς, οι ανάγκες αποτέλεσαν τη βάση κατάρτισης της στρατηγικής.
Εκτός των δυο βασικών γενικών στόχων του Προγράµµατος, για κάθε Άξονα Προτεραιότητας έχουν
ορισθεί ειδικοί στόχοι. Οι ειδικοί στόχοι αυτοί µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως κατωτέρω:
1.
Ανάπτυξη υποδοµών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (XYTA και ΣΜΑ) & αστικών
λυµάτων (για οικισµούς Γ΄ Προτεραιότητας) µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας και
του φυσικού περιβάλλοντος.
2.
Η ορθολογική και αειφορική διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων.
3.
Προστασία της βιοποικιλότητας µέσω της διατήρησης της ικανοποιητικής κατάστασης των
οικοτόπων και των πληθυσµών χλωρίδας και πανίδας.
4.
Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, η εξοικονόµηση ενέργειας και η προστασία του
ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος από την υποβάθµιση που προκαλούν οι εκποµπές αερίων ρύπων,
ο θόρυβος και οι ακτινοβολίες.
5.
Πολιτική Προστασία, µε την έννοια της αποτελεσµατικής πρόληψης και αντιµετώπισης των
καταστροφών από φυσικά φαινόµενα και τεχνολογικές καταστροφές (αντιπληµµυρικά έργα –
ενίσχυση πυροσβεστικής υπηρεσίας).
6.
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο σχεδιασµό και την εφαρµογή
της περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης των πολιτών σε θέµατα
περιβαλλοντικής προστασίας.
Το Πρόγραµµα µε τις στρατηγικές του επιλογές αναµένεται να συµβάλλει στην ικανοποίηση των
ανωτέρων στόχων. Για την ικανοποίηση σχεδόν κάθε στόχου συµβάλλουν άνω των δύο
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Προτεραιοτήτων αποτυπώνοντας µε αυτό τον τρόπο τη συµπληρωµατικότητα των στρατηγικών
Προτεραιοτήτων στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων.
Αναφορικά µε την επάρκεια των πόρων πρέπει να σηµειωθούν:
•
Οι πόροι κρίνονται επαρκείς για τις πράξεις ανάπτυξης υποδοµών διαχείρισης στερεών
απόβλητων και αστικών λυµάτων (κατασκευή ΕΕΛ και δικτύων αποχέτευσης για οικισµούς Γ’
Προτεραιότητας, κατασκευή ΧΥΤΑ, αποκατάσταση ΧΑ∆Α. Αναφορικά µε την κατασκευή
ΕΕΛ
και δικτύων αποχέτευσης για οικισµούς Γ’ Προτεραιότητας, η εκτίµηση των
προϋπολογιζόµενων πόρων έχει επηρεασθεί και από τον βαθµό ωριµότητας των έργων που
αναµένεται να εκτελεσθούν. Στην περίπτωση των ΣΜΑ (Σταθµοί Μεταφόρτωσης
Απορριµµάτων), οι εκτιµήσεις για το κόστος κατασκευής τους πηγάζουν από ιστορικά στοιχεία
σε συνάρτηση µε το µέγεθος τους (δυναµικότητα σε τόνους). Ενδέχεται αυτός ο τρόπος
εκτίµησης του κόστους να εµπεριέχει κάποια επικινδυνότητα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
υπάρξει στενή παρακολούθηση των έργων για να µην υπάρξουν υπερβάσεις κόστους και
καθυστερήσεις.
•
Ο προϋπολογισµός των πόρων για ορισµένα έργα ύδρευσης και αντιπληµµυρικής προστασίας
στηρίζεται σε εκτιµήσεις από προηγούµενη εµπειρία και σε παλιότερες µελέτες. Συνεπώς, η
επάρκεια των πόρων είναι δύσκολο να εκτιµηθεί.
•
Αναφορικά µε την κατασκευή ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης , το έργο είναι υπό µελέτη και ο
προϋπολογισµός βασίζεται σε πρώτες εκτιµήσεις και στην εµπειρία από το έργο του ΜΕΤΡΟ
στην Αθήνα. Εποµένως, δεν είναι ασφαλές να εκφραστεί άποψη για την επάρκεια των πόρων
στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.
•
Οι προϋπολογισµοί των υπόλοιπων δράσεων βασίζονται σε εκτιµήσεις της ∆ιαχειριστικής
Αρχής και των αιτηµάτων των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα)και κατά
συνέπεια είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η επάρκεια των πόρων αυτών.
Οι βελτιώσεις που προτείνονται αφορούν κυρίως σε προτάσεις παρεµβάσεων που θα µπορούσαν να
ενσωµατωθούν στο Πρόγραµµα.:
•
∆ράσεις καταγραφής ρυπασµένων εδαφών από βιοµηχανική δραστηριότητα, διαχείριση
επικίνδυνων (νοσοκοµειακών) αποβλήτων.
•
Ενίσχυση της «πράσινης επιχειρηµατικότητας» µε την έννοια ότι το Πρόγραµµα θα µπορούσε
να αναλάβει δράσεις ώστε να τεκµηριώνει (σε τεχνικούς και οικονοµικούς όρους) την ανάγκη
παρεµβάσεων και να «καθοδηγεί» τους ενδιαφερόµενους φορείς προς τεχνολογικές λύσεις που
εκτιµάται ότι θα έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην βελτίωση του περιβάλλοντος της
χώρας συνολικά.
Η Στρατηγική, µε την έννοια των επιλογών, δεν εµφανίζει ιδιαίτερη επικινδυνότητα αφού δεν
υπάρχουν καινοτόµες παρεµβάσεις που να εµφανίζουν υψηλή πιθανότητα αποτυχίας. Επιπλέον, είναι
σηµαντικό ότι για ένα σηµαντικό αριθµό δράσεων έχουν υλοποιηθεί παρόµοιες ή σχεδόν παρόµοιες
παρεµβάσεις σε προηγούµενες Προγραµµατικές Περιόδους.
Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι δυσχέρειες αναµένεται να αφορούν στη µη έγκαιρη υλοποίηση των έργων.
Οι κυριότεροι από αυτούς σχετίζονται µε την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη
υποδοµών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ) στην περιοχή τους, την έλλειψη
επικαιροποίησης των µελετών για ορισµένα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας και ύδρευσης και την
µη αποτύπωση των προδιαγραφών του εξοπλισµού που αναµένεται να αγορασθεί στα πλαίσιο του
Προγράµµατος.
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Ενότητα 3 – Εξέταση της Συνάφειας της Στρατηγικής του ΕΠΠΕΡΑΑ
Εκτιµάται ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ παρουσιάζει συνάφεια µε τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες
Γραµµές (Λισσαβόνα) επιδρώντας άµεσα στις κατευθυντήριες γραµµές 1.1.2 «Ενίσχυση των
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 1.1.3 «Αντιµετώπιση
του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας».
Έµµεση επίδραση έχει στις γραµµές 1.3.5 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων» και 2.2
«Υποστήριξη για την οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και
των περιοχών µε φυσικά πλεονεκτήµατα».
Αναφορικά µε την συνάφεια του ΕΠΠΕΡΑΑ µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, αξιολογείται ότι
υπάρχει (είτε άµεση είτε έµµεση) για τους εξής στόχους:
Α/Α

3
11
14
16
17
19
20
21
22

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΣΠΑ
Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος
Η δηµιουργία ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών
του συστήµατος µεταφορών της χώρας
Η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος
Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής
Βιώσιµη αστική ανάπτυξη
Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών
Ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών
Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και αυτών που συνδέονται µε την αλιεία

Ενότητα 4 – Αξιολόγηση των Αναµενόµενων Αποτελεσµάτων και Επιπτώσεων
Για την παρακολούθηση του Προγράµµατος έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα δεικτών που κρίνεται
διαχειρίσιµο και ικανοποιητικό ως προς τον τρόπο µέτρησης.
Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων γίνεται µε τη χρήση δεικτών. Ορισµένα
γενικά σχόλια για τους δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν στο Πρόγραµµα:
• Ο Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ταµείου Συνοχής περιλαµβάνει τρία
µόνο έργα. Η ένταση των αποτελεσµάτων των συγκεκριµένων έργων (και εποµένως του Άξονα)
θα είναι ιδιαίτερα µικρή σε επίπεδο χώρας.
• ∆εν παρουσιάζονται δείκτες επιπτώσεων.
• Για το δείκτη «ολοκλήρωση έργου ανασύστασης λίµνης Κάρλας» είναι δύσκολη η εκτίµηση της
τιµής του κατά το στάδιο υλοποίησης του.
• Υπάρχουν έργα γέφυρες που σχετίζονται µε την κατασκευή ΧΥΤΑ και ΕΕΛ. Τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα και οι εκροές των έργων αυτών έχουν χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των
τιµών στόχων των σχετικών δεικτών.
• Για τους δείκτες παρακολούθησης που σχετίζονται µε την επέκταση του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
χρησιµοποιούνται ως τιµή βάσης τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και εκροές του βασικού έργου
κατασκευής του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης εποµένως δεν αποτυπώνουν την υφιστάµενη κατάσταση
και βασίζονται στην παραδοχή ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως.
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Τέλος, αναφορικά µε την εκτίµηση των θέσεων εργασίας κατά την υλοποίηση των έργων,
χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών που εκδόθηκε την 1.7.2002, προσαυξάνοντας το µέσο µισθό κατά 3,5% ετησίως. Οι µε αυτό τον τρόπο - υπολογιζόµενες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 30.432. Όµως, η εµπειρία από
προηγούµενες Προγραµµατικές περιόδους καταδεικνύει ότι η µέθοδος αυτή υπερεκτιµά περίπου κατά
30% τον αριθµό των θέσεων που τελικά θα δηµιουργηθούν πραγµατικά.
Ενότητα 5 – Εξέταση των Προτεινοµένων Συστηµάτων / ∆ιαδικασιών Εφαρµογής
Η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει σηµαντικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης και ελέγχου του Προγράµµατος.
Το γεγονός αυτό κρίνεται λογικό αφού η ∆ιαχειριστική Αρχή έχει αποκοµίσει σηµαντική εµπειρία
από τις προηγούµενες τρεις Προγραµµατικές Περιόδους. Όµως, σε κάθε περίπτωση πρέπει η
στελέχωση της να είναι πλήρης και η συνεργασία της µε τις υπόλοιπες Αρχές (Ελέγχου και
Πιστοποίησης) άρτια και στενή. Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
προσδίδοντας στο Πρόγραµµα την απαραίτητη αξιοπιστία.
Θετικά, κρίνεται και η ίδρυση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού για τις δράσεις του τοµέα
περιβάλλοντος (θα συντονίζει τα περιβαλλοντικά έργα ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησης
τους) αφού αυτή θα συµβάλει στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και στη διασφάλιση
των δεσµεύσεων της χώρας έναντι της Ε.Ε.. Οµοίως αναγκαία κρίνεται και η αναβάθµιση της
Υπηρεσιακής ∆οµής του ΥΠΕΧΩ∆Ε που ασχολείται µε τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
Αναφορικά µε την Εταιρική Σχέση, η ∆ιαχειριστική Αρχή συνεργάστηκε µε τις Περιφέρειες για την
καταγραφή των περιβαλλοντικών προβληµάτων και επιπλέον για το ΕΣΣΑ (Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Ανάπτυξης) για τον τοµέα περιβάλλοντος υπήρξε δηµόσια διαβούλευση. Η δηµόσια
διαβούλεύση εµπλούτισε σε σηµαντικό βαθµό το Πρόγραµµα.
Τέλος, οι σηµαντικότεροι πιθανοί κίνδυνοι που θα µπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδιο στην οµαλή
διαχείριση και υλοποίηση των έργων και των δράσεων του Προγράµµατος κατά τη 4η
Προγραµµατική Περίοδο εκτιµάται ότι θα σχετίζονται µε την ελλιπή στελέχωση της ∆ιαχειριστικής
Αρχής, πιθανές ανεπάρκειες των τελικών δικαιούχων, τη χρονική καθυστέρηση στην τελική επιλογή
δικαιούχου και στις πληρωµές, το βαθµό ανωριµότητας κάποιων έργων καθώς και τις πολλές
διαδικασίες του ΟΠΣ, που έχουν ως συνέπεια τις αυξηµένες υποχρεώσεις των χειριστών οι οποίες δεν
επιτρέπουν, λόγω έλλειψης χρόνου, την αποτελεσµατική παρακολούθηση των υπο-εξέλιξη έργων.
Τέλος, σηµαντικό ζήτηµα κατά την 4η Προγραµµατική περίοδο αποτελεί η θέσπιση κανόνων
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των τελικών δικαιούχων, πριν από την ανάληψη της
ευθύνης εκτέλεσης έργων. Συγκεκριµένα, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας ορισµένων
Φορέων ∆ιαχείρισης προστατευοµένων περιοχών είναι πιθανό να συναντήσει προβλήµατα τα οποία
θα πρέπει να επιλυθούν από µια αναβαθµισµένη διοικητική µονάδα του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ΧΩΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι παρεµβάσεις του Προγράµµατος σχεδιάζονται µε βάση θεµατικά κριτήρια και όχι χωρικά. Στο
Πρόγραµµα δεν έχουν επιλεχθεί συγκεκριµένες περιοχές για τις οποίες αναµένεται να ληφθούν
συγκεκριµένες δράσεις.
Οι Άξονες Προτεραιότητας του Ταµείου Συνοχής (εκτός της Τεχνικής Βοήθειας) έχουν χωρική
διάσταση και ενισχύουν τη χωρική συνοχή των παρακάτω περιοχών. Για τους Άξονες
Προτεραιότητας του ΕΤΠΑ δεν είναι πλήρως ευδιάκριτη η χωρική τους διάσταση αλλά έγινε
προσπάθεια εντοπισµού της όπου αυτό είναι δυνατό.
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Οι παρεµβάσεις των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος διαχέονται στους παρακάτω τύπους
περιοχών:
•
Αστικές
•
Ορεινές
•
Νησιωτικές
•
Αραιοκατοικηµένες ή πολύ αραιοκατοικηµένες
•
Αγροτικές
Η στρατηγική του Προγράµµατος, µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος που
ενσωµατώνουν την έννοια της χωρικής διάστασης, συνδέεται µε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά
των ανωτέρω περιοχών αφού περιέχει δράσεις που στοχεύουν στην κάλυψη κάποιων αναγκών των
περιοχών αυτών. Βέβαια, η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως σε παρεµβάσεις που θα
πραγµατοποιηθούν σε αστικές και ορεινές περιοχές.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Το Πρόγραµµα εµφανίζεται, µέσω των δράσεων του, να µεγιστοποιεί την Κοινοτική Προστιθέµενη
Αξία σύµφωνα µε τα κριτήρια της :
•
Προαγωγής της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής
•
Προστιθέµενης αξίας της πολιτικής που εφαρµόζεται σε σχέση µε τις κοινοτικές
προτεραιότητες
•
Οικονοµικής προστιθέµενης αξίας
•
Προστιθέµενης αξίας του συστήµατος των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
Αναφορικά µε το κριτήριο της προστιθέµενης αξίας που προέρχεται από την ανταλλαγή εµπειριών
και τη δικτύωση σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν δράσεις µόνο σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Η ενσωµάτωση δράσεων που θα προήγαγε την ανταλλαγή εµπειριών σε
διεθνές επίπεδο θα συνέβαλε στη µεγιστοποίηση της Κοινοτικής Προστιθέµενης Αξίας και µε βάση
το συγκεκριµένο κριτήριο.
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2.4 Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του συνόλου των διαδικασιών εκπόνησης τους Επιχειρησιακού
Προγράµµατος έγινε από την ορισθείσα µε σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιβάλλοντος
Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ). Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράµµατος
προβλέπεται σύµφωνα και µε τις σχετικές κατευθύνσεις των καθοδηγητικών κειµένων της Ε.Ε. η
ενσωµάτωση των πορισµάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία εκπονήθηκε παράλληλα µε
την ανάπτυξη του προγράµµατος από την Εταιρεία Συµβούλων Delloitte & Touche.
Οι διαδικασίες σχεδιασµού ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι µια απαιτητική προσπάθεια
σύνθεσης προτάσεων µεγάλου αριθµού φορέων χάραξης πολιτικής, οι οποίοι καλούνται να λάβουν
υπόψη µεταξύ άλλων τις συνολικές αναπτυξιακές επιλογές της χώρας, τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., την
οικονοµική συγκυρία και τις πραγµατικές / αντικειµενικές δυνατότητες αποτελεσµατικής και
αποδοτικής υλοποίησης. Η προσπάθεια αυτή αυξάνεται εκθετικά στην περίπτωση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» δεδοµένης της απαιτούµενης
συνάρθρωσης σε αυτό πολλών και καταρχήν ασύµβατων πολιτικών και επιπλέον λόγω της εµπλοκής
σε αυτό πολλών φορέων (ΥΠΕΧΩ∆Ε, άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ, ∆ΕΥΑ, ΜΚΟ, Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών µε διαφορετικό επίπεδο στελέχωσης, ωριµότητας και τεχνικής
επάρκειας.
Η εκπόνηση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος έγινε στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης
διαδικασίας η οποία ξεκίνησε µε την εκπόνηση, εσωτερική διαβούλευση εντός των αρµόδιων
διευθύνσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και τέλος δηµόσια διαβούλευση του Εθνικού Στρατηγικό Σχεδίου
Ανάπτυξης (ΕΣΣΑ) – Τοµέας Περιβάλλον, στο πλαίσιο της σχετικής συνεισφοράς στην ανάπτυξη του
Εθνικού Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Ειδικότερα, µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή και συναίνεση στη διαµόρφωση των
στρατηγικών επιλογών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη ενός µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού
οράµατος για τη χώρα, πραγµατοποιήθηκε µια ευρύτατη διαβούλευση στο πλαίσιο των διαδικασιών
σχεδιασµού του ΕΣΣΑ µε τους αρµόδιους φορείς και τους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους,
προκειµένου να διαµορφωθεί πολύπλευρη προσέγγιση εναλλακτικών επιλογών. Κατά τη διάρκεια της
δηµόσιας διαβούλευσης δηµοσιοποιήθηκαν και κοινοποιήθηκαν σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς
τα βασικά υποστηρικτικά έγγραφα του σχεδιασµού, και δόθηκε η δυνατότητα ευρύτερου διαλόγου
και ενηµέρωσης των πολιτών. Οµάδες δυνητικών/ τελικών δικαιούχων και άλλων που έγιναν δέκτες
της πληροφόρησης είναι µεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις και οργανισµοί, οι παράγοντες και φορείς
έργων, οι περιφερειακές-τοπικές αρχές, οι επαγγελµατικές οργανώσεις, οι οικονοµικοί και κοινωνικοί
εταίροι, οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί, ιδίως στους τοµείς ισότητας των φύλων, περιβάλλοντος,
νέων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις η πληροφόρηση διαβιβάσθηκε κυρίως µέσω των ενδιάµεσων
οργανισµών και οργανώσεων εκπροσώπησης.
Στόχος της προαναφερόµενης διαδικασίας ήταν η συγκρότηση µιας «εταιρικής σχέσης» στον
σχεδιασµό αφενός µεν του ΕΣΣΑ και κατ’ επέκταση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δηλαδή η
ενηµέρωση, ο διάλογος και η συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των κοινωνικών
εταίρων, έτσι ώστε αφενός µεν να γίνουν οι απαιτούµενες διορθωτικές παρεµβάσεις και αφετέρου να
επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση στις αναπτυξιακές επιλογές.
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε στις διαδικασίες κατάρτισης του προγράµµατος και
βασίστηκε στην αρχή της διαφάνειας. Η συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση
την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση τοµέων πολιτικής και κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και
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περιφερειακό επίπεδο καθώς και την πλήρη κάλυψη του εύρους των πολιτικών και ειδικών
οριζόντιων θεµάτων που αναπτύχθηκαν στο πρόγραµµα.
Κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του σχεδιασµού και ειδικότερα κατά τη διαδικασίας υποβολής
και επεξεργασίας των προτάσεων καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι αρµοδιότητες και η συµµετοχή
των εταίρων να διευρυνθούν κατά το µέγιστο. Η οργάνωση των διαδικασιών συστηµατικής
ενηµέρωσης και διοργάνωσης ειδικών συσκέψεων αποσκοπούσε στην ενεργή και ευρύτερη δυνατή
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης τους ΕΣΣΑ, υπήρξε συνεργασία µε τους
φορείς και εταίρους που ανταποκρίθηκαν και επεξεργασία των σχολίων που λήφθηκαν από αυτούς,
µε στόχο την ενσωµάτωση των προτάσεών τους που διαµόρφωσαν µέσω εισροών τόσο στο κείµενο
οριστικοποίησης του ΕΣΣΑ όσο και στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη».
Ειδικότερες διαβουλεύσεις και κύκλοι επαφών και συναντήσεων έγιναν:

µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των αρµόδιων περιφερειακών αρχών µε στόχο την αποφυγή
επικαλύψεων στο επίπεδο της στοχοθεσίας µεταξύ των ΠΕΠ και του Προγράµµατος αυτού

καθώς και µεταξύ του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε
στόχο τον καθορισµό των κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των δράσεων που χρηµατοδοτηθούν
από το παρόν Πρόγραµµα και αυτών που θα σχεδιάσει και θα χρηµατοδοτήσει το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΕΣΣΑΑ και ΕΣΣΑΛ
Από την διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης που περιγράφηκε προέκυψαν ορισµένα χρήσιµα
συµπεράσµατα τα οποία και αξιοποιήθηκαν από την ΟΣΠ στο πλαίσιο της κατάρτισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ειδικότερα, τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής:

∆ιαπιστώθηκε η περαιτέρω ανάγκη για κάλυψη της χώρας και κυρίως των περιαστικών περιοχών
µε έργα υποδοµών περιβαλλοντικής προστασίας

Ορισµένες από τις αρχικά προτεινόµενες στρατηγικές επιλογές χρειάστηκε να τροποποιηθούν
ώστε να γίνουν σαφέστερες τόσο όσον αφορά στο στόχο τους όσο και το περιεχόµενων των
παρεµβάσεων µέσω των οποίων θα υλοποιηθούν

Επισηµάνθηκαν οργανωτικές αδυναµίες στο Σύστηµα των Τελικών ∆ικαιούχων που εµπλέκονται
στην υλοποίηση του Προγράµµατος

∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη αντικρουόµενων απόψεων των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά στο
θέµα της Αειφόρου Ανάπτυξης και στον τρόπο που καθ΄ ένας το αντιλαµβάνεται

Προτάθηκε ως βασικό εργαλείο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος η αξιοποίηση της
εµπειρίας που αποκτήθηκε από τις προηγούµενες και την τρέχουσα προγραµµατικές περιόδους
για την υποστήριξη θεσµικών – διοικητικών µεταρρυθµίσεων µε σκοπό την εκπλήρωση
κριτηρίων αποτελεσµατικής υλοποίησης των προτάσεων / προτεραιοτήτων και την επίτευξη
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων από τη χρησιµοποίηση των διατιθέµενων πόρων
(συγχρηµατοδοτούµενων και εθνικών).
Η ∆ιαδικασία ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα συνεχιστεί επίµονα και µετά την φάση της αρχικής
επίσηµης υποβολής Σχεδίου του Προγράµµατος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο να
κορυφωθεί στο δίµηνο Μάρτιος – Απρίλιος 2007 µε τη διοργάνωση και δηµόσιας συζήτησης για το
ζήτηµα του περιβαλλοντικού προγραµµατισµού της χώρας. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα προβλέπεται
να προχωρήσουν εντατικά οι διαδικασίες διαβούλευσης που απαιτούνται από την Οδηγία 2001/42 για
την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση µε βάση τις προβλέψεις της Νοµοθεσίας που ενσωµάτωσε
στο εσωτερικό δίκαιο την παραπάνω Οδηγία.
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2.5 Ενσωµάτωση των πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
Για τη διαµόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη οι επισηµάνσεις της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Τα αποτελέσµατα της ΣΜΠΕ και της
διαβούλευσης θα ενσωµατωθούν στο Πρόγραµµα πριν την οριστική του έγκριση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3.
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
3.1 Περιγραφή Αξόνων Προτεραιότητας
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής
Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 1 είναι η συµβολή του - µέσα κυρίως από τη χρηµατοδότηση πρότυπων και
καινοτοµικών έργων – στη µείωση της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε την υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας και
αξιοποίησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Η σηµασία των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν
δεν κρίνεται τόσο από το ύψος της εγκατεστηµένης ισχύος τους όσο από τον καινοτοµικό χαρακτήρα
τους, τη συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και τον επιδεικτικό προσανατολισµό που θα
έχουν.
Ειδικοί Στόχοι

Εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα

Ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ µέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα

Προώθηση της βιώσιµης περιφερειακής ανάπτυξης µε την αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού
δυναµικού

Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγµένους φορείς µε υψηλό
ενεργειακό κόστος λειτουργίας

Στήριξη της αυτονοµίας και της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασµού στο Άγιο Όρος µε την
χρήση των ΑΠΕ

Προώθηση βιώσιµων λύσεων για τις αστικές µεταφορές της Θεσσαλονίκης

Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης

Μείωση των εκποµπών των αερίων που προκαλούν την κλιµατική αλλαγή
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Έργα αξιοποίησης τοπικού ενεργειακού δυναµικού για εξοικονόµηση ενέργειας στον οικιστικό
τοµέα και στην ύπαιθρο
2. Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
3. Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαµαριά
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
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1. Εγκατεστηµένη ενεργειακή ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ ή εξοικονοµείται από τηλεθέρµανση
Τιµή Βάσης: 240 MW (Κοζάνη 140MW – Πτολεµαϊδα 75 MW – Αµύνταιο 25 MW)
Τιµή - Στόχος: 350 MW
2. Χιλιόµετρα Γραµµής Μετρό Θεσσαλονίκης και Αριθµός Σταθµών
Τιµή Βάσης: 9,6 χλµ – 13 σταθµοί
Τιµή – Στόχος: 14,6 χλµ και 18 Σταθµοί
∆είκτες αποτελέσµατος:
1. Εξυπηρετούµενος πληθυσµός ηµερησίως:
Τιµή Βάσης: 250.000 άτοµα
Τιµή – Στόχος: 430.000 άτοµα
2. Ποσοστό µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
Τιµή Βάσης: 0%
Τιµή – Στόχος: 0,003%
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιερές Μονές
Αγίου Όρους, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού.
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 403,99 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 403,99 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή Ταµείου Συνοχής: 2249,52 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 62,38 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 92,09 εκατ. ΕΥΡΩ

- 70 -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 2 είναι η – σε συνδυασµό µε την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών
πόρων της χώρας – αποτελεσµατική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιµου νερού επαρκούς σε
ποσότητα και ποιότητα σε επιλεγµένα αστικά κέντρα, σε τουριστικές περιοχές της χώρας και σε
περιοχές µε οξυµένα προβλήµατα λειψυδρίας. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται µια
σηµαντική ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ελκυστικότητας
των περιφερειών της χώρας ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας, ενώ παράλληλα
προστατεύεται η δηµόσια υγεία και η βιοποικιλότητα.
Ειδικοί Στόχοι

Συνολική κάλυψη των αναγκών των οικισµών Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε
πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων µε την δηµιουργία όπου απαιτείται
και της απαραίτητης υποδοµής αποχετευτικών δικτύων

Βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας και ιδιαίτερα των ακτών
κολύµβησης και των ποταµών και λιµνών που κινδυνεύουν από ευτροφικά φαινόµενα προστασία υγροτόπων

Κάλυψη των αναγκών σε πόσιµο νερό επιλεγµένων περιοχών της χώρας που αποτελούν
γνωστούς τουριστικούς προορισµούς (π.χ Κέρκυρα, Χαλκιδική, Κυκλάδες – ∆ωδεκάνησα)

Επαναχρησιµοποίηση αστικών λυµάτων σε άλλες χρήσεις
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισµούς
Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271
2. Έργα ολοκλήρωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και αποχετευτικών δικτύων, η
υλοποίηση των οποίων ξεκίνησε µε πόρους της περιόδου 2000 - 2006 ή και προηγούµενων
προγραµµατικών περιόδων.
3. Έργα προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιµου νερού
(συγκέντρωση, επεξεργασία, διανοµή) σε αστικά κέντρα και επιλεγµένους τουριστικούς
προορισµούς της χώρας.
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
1. Οικισµοί Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 (λειτουργικές
ΕΕΛ)
Τιµή Βάσης: 137
Τιµή Στόχος: 334
∆είκτες αποτελέσµατος:
1. Ισοδύναµος πληθυσµός Γ’ προτεραιότητας (Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από πλήρως
λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων
Τιµή Βάσης: 924.625 (στοιχεία του 2006 συνυπολογιζόµενων των εν εξελίξει έργων της
περιόδου 2000 - 2006
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Τιµή – Στόχος: 1.944.530
2. Ποσοστό ισοδύναµου πληθυσµού που εξυπηρετείται από πλήρως λειτουργικές ΕΕΛ
Τιµή Βάσης: 84,5%
Τιµή Στόχος: 100%
3. Πληθυσµός για τον οποίο βελτιώνεται η επάρκεια σε νερό ύδρευσης
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή – Στόχος: 448.613 κάτοικοι
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ιερές Μονές Αγίου Όρους, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών, Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, ∆ΕΥΑ.
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 1331,03 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 1331,03 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή Ταµείου Συνοχής: 822,08 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 205,52 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 303,43 εκατ. ΕΥΡΩ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Πρόληψη και αντιµετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 4 είναι η ενίσχυση των υποδοµών πρόληψης και αντιµετώπισης
περιβαλλοντικού κινδύνου ιδιαίτερα σε ότι αφορά υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας, οι οποίες
είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών καθώς και για την
προσέλκυση επενδύσεων.
Ειδικοί Στόχοι

Συµβολή στην κάλυψη αναγκών για υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας σε µεγάλα αστικά
κέντρα και περιοχές της χώρας όπου εµφανίζονται συχνά πληµµυρικά φαινόµενα κατά τα
τελευταία χρόνια π.χ Αττική, Πάτρα κλπ)

Ανάκτηση περιοχών από την υποβάθµιση που προκαλεί η συχνή εµφάνιση πληµµυρικών
φαινοµένων
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Κατασκευή αντιπληµµυρικών και συνοδών έργων
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
1. Μήκος κατασκευαζόµενων αγωγών αντιπληµµυρικής προστασίας
Τιµή Βάσης: - (δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα)
Τιµή Στόχος: 63 Km
∆είκτες αποτελέσµατος:
1. Καλυπτόµενη έκταση προστατευόµενης λεκάνης απορροής
Τιµή Βάσης: - (δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα)
Τιµή Στόχος: 539 Km2
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθµού
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 401,50 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 401,50 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή Ταµείου Συνοχής: 321,20 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 80,30 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 0
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 4 είναι η διασφάλιση της προστασίας της δηµόσιας υγείας, των εδαφικών
πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη
διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων. Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού συνίσταται
σε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα έργων, παράπλευρων δράσεων και θεσµικών παρεµβάσεων ώστε να
υλοποιηθούν αποτελεσµατικά οι Περιφερειακοί Σχεδιασµοί ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών
Αποβλήτων, οι οποίοι προβλέπουν γενικά ένα συνδυασµό µείωσης της παραγωγής αποβλήτων,
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης, ολοκληρωµένης διαχείρισης του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος
και ασφαλούς διάθεσης των υπόλοιπων στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΥ. Ανάµεσα στις αναγκαίες
παράπλευρες δράσεις πρώτη προτεραιότητα είναι η επέκταση και ολοκλήρωση της Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης Συσκευασιών, Αποβλήτων Συσκευασιών και ειδικών ρευµάτων υλικών (απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, αυτοκίνητα µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους,
συσκευασίες, χρησιµοποιηµένα ελαστικά αυτοκινήτων, συσσωρευτές και µπαταρίες, µπάζα κλπ) µε
την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα (υπόχρεοι φορείς) µε βάση τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα και σε συνέργια µε τα
Περιφερειακά Προγράµµατα θα χρηµατοδοτηθούν τα απαραίτητα έργα ώστε να διασφαλιστεί
συνολικά σε εθνικό επίπεδο η εκτροπή από την υγειονοµική ταφή της απαραίτητης ποσότητας του
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών στερεών αποβλήτων προς µονάδες ανακύκλωσης /
κοµποστοποίησης. Ειδικά στο αντικείµενο αυτό θα διερευνηθούν και θα εξαντληθούν προηγουµένως
οι δυνατότητες για τη µέγιστη δυνατή εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στη δηµιουργία και τη διαχείρισή
τους (Σ∆ΙΤ).
Ειδικοί Στόχοι

Συµβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Υλοποίηση περιφερειακών σχεδιασµών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προώθηση
της περιφερειακής ανάπτυξης µε τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιφερειών ως τόπων
προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας

Ολοκλήρωση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000 2006

Επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοποδοµήσιµου κλάσµατος αστικών στερεών
αποβλήτων και ανακύκλωσης

Προστασία δηµόσιας υγείας και ποιότητας εδαφικών συστηµάτων και υπόγειων υδροφορέων
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Σταθµοί Μεταφόρτωσης,
Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειµµάτων, Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις
∆ιαχείρισης Αποβλήτων, Μονάδες Κοµποστοποίησης) σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιφερειακούς Σχεδιασµούς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
2. Έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων
3. Έργα διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους σε χώρους αρµοδιότητας Ενόπλων
∆υνάµεων καθώς και σε χώρους ρυπασµένους από παρελθούσα βιοµηχανική ή συναφή
δραστηριότητα
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
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∆είκτες εκροών:
1. Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται
Τιµή Βάσης: 63 (Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου)
Τιµή Στόχος: 613
2. Υφιστάµενα και υλοποιούµενα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Τιµή Βάσης: 38 ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ / Μικροί ΧΥΤΑ (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου
Αιγαίου, Ηπείρου)
Τιµή Στόχος: 60 ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ/ Μικροί ΧΥΤΑ
∆είκτες αποτελέσµατος:
1. Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων (περιφερειών
παρέµβασης)
Τιµή Βάσης: 4.584.726 (91,20%)
Τιµή Στόχος: 5.023.645 (100%)
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
βαθµού, Σύνδεσµοι ΟΤΑ, Φορείς ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ιερές Μονές Αγίου Όρους
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 264,24 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 264,24 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή Ταµείου Συνοχής: 163,20 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 40,80 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 60,24 εκατ. ΕΥΡΩ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Τεχνική Βοήθεια Ταµείου Συνοχής
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 11 είναι η υποστήριξη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος και των
Τελικών ∆ικαιούχων του στην υλοποίηση των έργων του Προγράµµατος καθώς και στην επίτευξη
των πολιτικών που προωθούνται µέσω αυτού.
Ειδικοί Στόχοι

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Προγράµµατος

Παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους στην υλοποίηση των έργων τους

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης

Ολοκληρωµένη παροχή πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Αποτελεσµατική παρακολούθηση των συνεπειών του Προγράµµατος και των πολιτικών που
προωθούνται µέσα από την εφαρµογή του σε στρατηγικό επίπεδο
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Παροχή υπηρεσιών από Τεχνικούς Συµβούλους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων
2. Εκπόνηση εµπειρογνωµοσυνών και εκθέσεων σχετικά µε τα έργα και τις δράσεις του
Προγράµµατος
3. Εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών
4. Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών της εφαρµογής του Προγράµµατος σε
στρατηγικό επίπεδο
5. Αξιολόγηση Προγράµµατος
6. Ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας προς δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, τελικούς
δικαιούχους, ωφελούµενους και γενικότερα προς το κοινό καθώς και ειδικές κατηγορίες αυτού
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
1. Ενέργειες Αξιολόγησης
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 1
2. Ενέργειες Πληροφόρησης & ∆ηµοσιότητας
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 3
3. Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών από την υλοποίηση του Προγράµµατος
σε στρατηγικό επίπεδο
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 1
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Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε
.Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 30 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 30 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή Ταµείου Συνοχής: 24 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 6 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 0
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6:
Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 6 είναι η προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος από
την υποβάθµιση που προκαλούν τόσο οι εκποµπές αερίων ρύπων όσο και ο θόρυβος και οι
ακτινοβολίες. Με τα έργα και τις δράσεις του Άξονα δεν στοχεύεται άµεσα η µείωση της
υποβάθµισης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος αλλά 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.
Ειδικοί Στόχοι

Κάλυψη υποχρεώσεων και αναγκών στο Εθνικό ∆ίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας
Ατµόσφαιρας

Παρακολούθηση της εφαρµογής και προσαρµογές στο Σύστηµα Εµπορίας Αέριων Ρύπων για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Χαρτογράφηση του θορύβου µε βάση τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας

Προστασία δηµόσιας υγείας από την υποβάθµιση του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος

Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Προµήθεια εξοπλισµού και εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών για την παρακολούθηση και
καταγραφή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
2. Εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών και εργαλείων για την παρακολούθηση και την προσαρµογή
του Συστήµατος Εµπορίας Ρύπων
3. Εκπόνηση µελετών σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή
4. Εκπόνηση µελετών χαρτογράφησης του θορύβου
5. Βελτίωση εξοπλισµού µέτρησης θορύβου
6. Εκπόνηση µελετών σχετικών µε τις ακτινοβολίες και την προστασία της δηµόσιας υγείας.
7. Προώθηση µέτρων πολιτικής για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
1. Σταθµοί µέτρησης ποιότητας ατµόσφαιρας και πληρότητα δεδοµένων
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Ρύπος
SO2
NO2
pM10
CO
Βενζόλιο
Ο3
ΠΑΥ*
Me*

Θέσεις
Υπαρχουσα
κατάσταση
23
27
18
16
1
19
0
0

Στόχος
17
24
24
8
9
19
6
1

Πληρότητα δεδοµένων
Αθήνα
Περιφέρεια

Στόχος

60-95
82-100
55-94
50-100
91
81-100
-

90
90
90
90
90
90
33
33

12-63
10-53
19-52
55-92
48-75
-

ΠΑΥ*: Πολυκυκλικοί Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (Βένζο-α- πυρένιο)
Me* : Βαρέα µέταλλα
2. Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου & σχεδίων δράσης σύµφωνα µε τα Άρθρα 7 και 8 της
Οδηγίας 49/2002
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 100% των απαιτήσεων της Οδηγίας
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ & Β’ βαθµού
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 23,00 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 23,00 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 18,40 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 4,60 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 0
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7:
Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 7 είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων της
χώρας ώστε να διασφαλιστεί σε µακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας
υδατικών πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις (άρδευση, βιοµηχανική και οικιακή χρήση,
ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστηµάτων). Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού γίνεται µέσα από την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, όπως ισχύει και έχει µεταφερθεί στο
εθνικό δίκαιο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει από τις αρµόδιες αρχές µεταξύ άλλων να θεσπιστούν
προγράµµατα παρακολούθησης ποιότητας υδάτων, να καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης ανά λεκάνη
απορροής και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά µέσα για την παρακολούθηση της εφαρµογής τους.








Ειδικοί Στόχοι
Λειτουργική ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/60
Βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας των υδατικών πόρων
Μείωση της απώλειας υδατικών πόρων
Προστασία και αναβάθµιση των υγροτοπικών και µη οικοσυστηµάτων και υδροφορέων
Προστασία και αναβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Βελτίωση του ελέγχου και της δυνατότητας αντιµετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από
τη ναυσιπλοϊα

Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Εκπόνηση µελετών και διαχειριστικών εργαλείων για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας
2000/60 (προγράµµατα – µέτρα παρακολούθησης ποιότητας, σχέδια διαχείρισης, µηχανισµοί και
µέσα παρακολούθησης της εφαρµογής των προγραµµάτων και των διαχειριστικών σχεδίων)
2. Υλοποίηση έργων προστασίας και αναβάθµισης υγροτοπικών οικοσυστηµάτων
3. ‘Ελεγχος ποιότητας πόσιµου νερού στην υδροληψία και στα δίκτυα ύδρευσης των οικισµών
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
4. Έργα και δράσεις για τον έλεγχο και την αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες Εκροών:
1. Θέσπιση Προγραµµάτων – Μέτρων σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της Οδηγίας 60/2000
Τιµή Βάσης: 47% (Νερά κολύµβησης, Αστικά λύµατα, Νιτρορύπανση, Τοξικές ουσίες στα νερά)
Τιµή Στόχος: 100% µε βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας έως το 2009.
2. Σχέδια ∆ιαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού κατά το Άρθρο 13, παρ. 7 της Οδηγίας
60/2000
Τιµή Βάσης: 3 (Αχελώος, Στυµφαλία, Αποσελέµης - Κρήτη)
Τιµή Στόχος: 45
3. Παρακολούθηση (monitoring) µε βάση το Άρθρο 10 της Οδηγίας 60/2000
Αστικά Λύµατα (Οδηγία 271/1991):
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Τιµή Βάσης Α Προτερ.: 18 ΕΕΛ
Τιµή Στόχος Α Προτερ.: 19 ΕΕΛ
Τιµή Βάσης Β Προτερ.: 68 ΕΕΛ
Τιµή Στόχος Β Προτερ.: 75 ΕΕΛ
Τιµή Βάσης Γ Προτερ.: 130 ΕΕΛ
Τιµή Στόχος Γ Προτερ.: 152 και επιπλέον αυτοί που θα κατασκευαστούν για την κάλυψη των
αναγκών των 182 οικισµών Γ’ Προτεραιότητας
Υπόγεια Ύδατα (Οδηγία 676/1991)
Τιµή Βάσης: 366 σηµεία
Τιµή Στόχος: 366 σηµεία
Τοξικά – Βιοµηχανικά (Οδηγία 464/1976)
Τιµή Βάσης: 0%
Τιµή Στόχος: 100% των βιοµηχανιών µε υγρά απόβλητα.
∆είκτες Αποτελέσµατος:
1. Εφαρµογή πολιτικών τιµολόγησης χρήσεων υδάτων
Τιµή Βάσης: 0%
Τιµή Στόχος: 100% µε βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 60/2000
2. Λειτουργική συµµόρφωση της Ελλάδας µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 60/2000
Τιµή Βάσης: 0%
Τιµή Στόχος: 100% λειτουργική συµµόρφωση
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, Υπουργείο
Οικονοµίας & Οικονοµικών, ∆ΕΥΑ, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών κλπ
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 20 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 20 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 16 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 4 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 0
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:
Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 8 είναι η συνολική ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της
δηµόσιας διοίκησης στην πρόληψη και αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου µέσα από την
οργάνωση ενός αξιόπιστου και πλήρως ανεπτυγµένου δικτύου πολιτικής προστασίας µε έµφαση στην
πρόληψη, που όµως δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη επέµβαση και αποκατάσταση (κυρίως λόγος
γίνεται για την αντιπυρική και αντιπληµµυρική και δευτερευόντως την αντισεισµική προστασία). Η
στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού αφορά κυρίως στα µέσα αντιπυρικής προστασίας, τα
οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της απόκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε
περιστατικά δασικών και άλλων πυρκαγιών ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσµατικότερη προστασία
των δασικών οικοσυστηµάτων αλλά και της ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την
βελτίωση της πρόληψης και αντιµετώπισης τεχνολογικών ατυχηµάτων και συγκεκριµένα εκείνων που
αφορούν σε βιοµηχανικά ατυχήµατα µεγάλης έκτασης.
Ειδικοί Στόχοι

Βελτίωση χρόνου επέµβασης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών

Μείωση επικινδυνότητας για τον πληθυσµό από τεχνολογικά ατυχήµατα και έντονα καιρικά
φαινόµενα

Βελτίωση συντονισµού όλων των απαραίτητων µέσων για την αντιµετώπιση του
περιβαλλοντικού κινδύνου

Βελτίωση της απόκρισης του πληθυσµού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την
αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου και των έντονων καιρικών φαινοµένων
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1.
2.

Οργάνωση και λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου πολιτικής προστασίας
Προµήθεια εξοπλισµού αντιπυρικής – αντισεισµικής προστασίας και εκπόνηση υποστηρικτικών
µελετών
3.
Εκπόνηση µελετών διερεύνησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από µεγάλα
τεχνολογικά ατυχήµατα
4.
Εκπόνηση µελέτης και θεσµοθέτηση επιτρεπόµενων χρήσεων γης σε γειτνίαση µε
εγκαταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους µεγάλου βιοµηχανικού ατυχήµατος
5.
Ενέργειες ενηµέρωσης ειδικών οµάδων πληθυσµού (π.χ µαθητών σχολείων) σε θέµατα
αντισεισµικής προστασίας
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
1.Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα Περιφερειακά ∆ιαµερίσµατα της χώρας για την
αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 8
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2.Μελέτες ∆ιερεύνησης & Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από µεγάλα βιοµηχανικά
ατυχήµατα
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 6 περιοχές
3. Μελέτη / θεσµοθέτηση χρήσεων γης σε σχέση µε εγκαταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους
µεγάλου βιοµηχανικού ατυχήµατος
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 1
∆είκτες αποτελέσµατος:
1. Καµένες εκτάσεις ανά πυρκαγιά
Τιµή Βάσης: 6,25 στρέµµατα (Μέσος όρος ετών 2001 – 2004 όταν µέχρι το έτος 2000 ανερχόταν σε
58 στρέµµατα)
Τιµή Στόχος: Σταθεροποίηση στα επίπεδα του µέσου όρου της τετραετίας 2001 – 2004 κατά την
πενταετία 2006 – 2010.
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ κλπ
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 40 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 40 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 32 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 8 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 0
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9:
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 9 είναι η ανάσχεση της απώλειας και η προστασία της βιοποικιλότητας µέσω
της επίτευξης και διατήρησης ικανοποιητικής κατάστασης των οικοτόπων και των πληθυσµών των
απειλούµενων και κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
Ειδικοί Στόχοι

∆ιατήρηση και ανάδειξη οικοτόπων

Ανάδειξη και προστασία τοπίων

Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση κοινωνίας για την ανάγκη και τα οφέλη της προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Εξειδίκευση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίων ∆ράσης για τη βιοποικιλότητα και τη βιοασφάλεια
2. Εξειδίκευση θεµατικών στρατηγικών για υγροτόπους, δάση και ορεινά οικοσυστήµατα, παράκτια
οικοσυστήµατα, αγροτικές περιοχές
3. Συνέχιση υποστήριξης λειτουργίας Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
4. Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)
5. Ίδρυση νέων Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
6. Εκπόνηση και εφαρµογή ∆ιαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόµενες περιοχές
7. Έργα προστασίας, ανάδειξης, σήµανσης και αξιοποίησης επιλεγµένων προστατευόµενων
περιοχών
8. Ολοκλήρωση έργων επαναδηµιουργίας Λίµνης Κάρλας
9. Ειδικές δράσεις για την εφαρµογή των Οδηγιών 79/409 και 92/43 ΕΚ για τα απειλούµενα είδη
10. Συγκρότηση οριστικών καταλόγων τοπίων και έργα προστασίας και ανάδειξης επιλεγµένων
τοπίων
11. Προώθηση αειφορικών δράσεων σε δίκτυα µικρών νησιωτικών περιοχών
12. Έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης υγροτόπων και λιµνών
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
1.
Αριθµός Φορέων Προστατευόµενων Περιοχών που ιδρύονται ή ενισχύονται
Τιµή Βάσης: 27
Τιµή Στόχος: Ενίσχυση 27 υφιστάµενων Φορέων και ίδρυση 3 νέων Φορέων ∆ιαχείρισης
2.

Ποσοστό % έκτασης περιοχών NATURA για τις οποίες έχουν ιδρυθεί Φορείς ∆ιαχείρισης
Τιµή Βάσης: 30%
Τιµή Στόχος: 31,5% κατά προσέγγιση (Η έκταση καθορίζεται µε την έκδοση της διοικητικής
πράξης που ορίζει και το καθεστώς προστασίας)
3.

Ολοκλήρωση έργου ανασύστασης Λίµνης Κάρλας
Τιµή Βάσης: 0
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Τιµή Στόχος: 1
∆είκτες αποτελέσµατος:
1.
Έκταση περιοχών του ∆ικτύου NATURA οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας
Τιµή Βάσης: 18%
Τιµή Στόχος: 50%
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ και Β’ βαθµού, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών, ΜΚΟ, ΕΚΠΑΑ κλπ
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 180 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 180 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 107,61 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 26,90 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 45,49 εκατ. ΕΥΡΩ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10:
Θεσµοί & µέσα άσκησης αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 10 είναι η βελτίωση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας του ΥΠΕΧΩ∆Ε
στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ειδικοί Στόχοι

Αποτελεσµατική εφαρµογή θεσµού Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης τόσο γενικά όσο
και ειδικότερα σε σχέση µε την παρακολούθηση των συνεπειών σε στρατηγικό επίπεδο των
συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και των αντίστοιχων Ε.Π που
θα χρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο και Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας

Ενίσχυση ελεγκτικών λειτουργιών της περιβαλλοντικής διοίκησης

Πληροφόρηση του κοινού σε θέµατα περιβαλλοντικών δεικτών και µετρήσεων

Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και µαθητών σε θέµατα περιβάλλοντος

Βελτίωση ποιότητας δηµόσιας διαβούλευσης στα θέµατα των δηµόσιων πολιτικών για το
περιβάλλον
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
1. Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ – Inspectorate)
2. Συνέχιση της υποστήριξης της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και ως φορέα αρµόδιου για την παρακολούθηση του συστήµατος εµπορίας
των ρύπων του θερµοκηπίου
3. Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στην εφαρµογή του θεσµού της
Στρατηγικής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και παρακολούθησης δεικτών εφαρµογής
περιβαλλοντικής πολιτικής
4. Υποστήριξη της οργάνωσης, της λειτουργίας και του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού
Περιβαλλοντικών ∆ράσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε
5. Υποστήριξη της οργάνωσης και της λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων
6. Ενίσχυση της οργάνωσης και της λειτουργίας των ∆ιευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών
7. Ενίσχυση ψηφιακής υποδοµής του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε τοµείς ειδικού ενδιαφέροντος π.χ αποτύπωση
προστατευόµενων περιοχών
8. Έργα και υποδοµές παροχής αξιόπιστης και επιστηµονικής περιβαλλοντικής πληροφορίας στο
κοινό
9. Ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσµού και ειδικών οµάδων - στόχων
(π.χ µαθητών, γυναικών) και µε την αξιοποίηση των ΜΚΟ, των θεµατικών & περιβαλλοντικών
µουσείων και άλλων σχετικών υποδοµών.
10. Υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρµογής του Χωροταξικού Σχεδιασµού
11. Ενέργειες και µελέτες για την προώθηση στόχων περιβαλλοντικής προστασίας και χωρικής
συνοχής
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
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1. Ίδρυση / ενίσχυση Υπηρεσιών Υδάτων (Κεντρικής και Περιφερειακών)
Τιµή Βάσης: 1 (ΚΥΥ)
Τιµή Στόχος: 9 (1 Κεντρική, 8 Περιφερειακές)
2. Ενίσχυση σε Υποδοµές και Μελετητική υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος &
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, της νέας
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Περιβαλλοντικών ∆ράσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος – Φορείς που ενισχύονται
Τιµή Βάσης: 3
Τιµή Στόχος: 7
3. ∆ιενέργεια γενικών και θεµατικών Προγραµµάτων Ευαισθητοποίησης
Τιµή Βάσης: 1
Τιµή Στόχος: ∆ύο (2) Γενικά και δέκα (10) Θεµατικά Προγράµµατα Ευαισθητοποίησης
Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Γενικές Γραµµατείες Περιφερειών, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης, Κτηµατολόγιο ΑΕ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 70,24 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 70,24 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 41,99 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 10,50 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 17,75 εκατ. ΕΥΡΩ
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11:
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Περιφέρειες Εφαρµογής: Οι οκτώ περιφέρειες Στόχου 1 της χώρας (Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο,
Πελοπόννησος, ∆υτική Ελλάδα, Ιόνια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη)
Γενικός Στόχος – Στρατηγική
Γενικός στόχος του ΑΠ 11 είναι η υποστήριξη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος και των
Τελικών ∆ικαιούχων του στην υλοποίηση των έργων του Προγράµµατος καθώς και στην επίτευξη
των πολιτικών που προωθούνται µέσω αυτού.
Ειδικοί Στόχοι

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Προγράµµατος

Παροχή υποστήριξης στους τελικούς δικαιούχους στην υλοποίηση των έργων τους

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της παρέµβασης

Ολοκληρωµένη παροχή πληροφόρησης και δηµοσιότητας

Αποτελεσµατική παρακολούθηση των συνεπειών του Προγράµµατος και των πολιτικών που
προωθούνται µέσα από την εφαρµογή του σε στρατηγικό επίπεδο
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων
7. Παροχή υπηρεσιών από Τεχνικούς Συµβούλους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων
8. Εκπόνηση εµπειρογνωµοσυνών και εκθέσεων σχετικά µε τα έργα και τις δράσεις του
Προγράµµατος
9. Εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών
10. Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών της εφαρµογής του Προγράµµατος σε
στρατηγικό επίπεδο
11. Αξιολόγηση Προγράµµατος
12. Ενέργειες πληροφόρησης και δηµοσιότητας προς δυνητικούς τελικούς δικαιούχους, τελικούς
δικαιούχους, ωφελούµενους και γενικότερα προς το κοινό καθώς και ειδικές κατηγορίες αυτού
Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι - ∆είκτες
∆είκτες εκροών:
4. Ενέργειες Αξιολόγησης
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 1
5. Ενέργειες Πληροφόρησης & ∆ηµοσιότητας
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 3
6. Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών από την υλοποίηση του Προγράµµατος
σε στρατηγικό επίπεδο
Τιµή Βάσης: 0
Τιµή Στόχος: 1
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Ενδεικτικός κατάλογος Τελικών ∆ικαιούχων
ΥΠΕΧΩ∆Ε
Χρηµατοδότηση
Συνολικός Προϋπολογισµός: 5 εκατ. ΕΥΡΩ
∆ηµόσια ∆απάνη: 5 εκατ. ΕΥΡΩ
Κοινοτική Συµµετοχή ΕΤΠΑ: 4 εκατ. ΕΥΡΩ
Εθνική Συµµετοχή: 1 εκατ. ΕΥΡΩ
Άλλη χρηµατοδότηση: 0
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3.2 Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων που προτείνεται να χρηµατοδοτηθούν από το Ε.Π.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περιλαµβάνει µεταξύ των
προτεινόµενων παρεµβάσεων και µια σειρά από µεγάλα περιβαλλοντικά έργα τα οποία προτείνεται
να υλοποιηθούν εντός της 4ης Προγραµµατικής περιόδου µε χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής.
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται για τον προτεινόµενο ενδεικτικό κατάλογο µεγάλων
περιβαλλοντικών έργων οι απαιτούµενες πληροφορίες, οι οποίες περιλαµβάνουν:
1. το είδος του έργου
2. το συνολικό του προϋπολογισµός σε ∆ηµόσια ∆απάνη
3. τη κεντρική δοµή που επιβαρύνεται χρηµατοδοτικά
4. την κατανοµή του Π/Υ του έργου στις Περιφέρειες στις οποίες χωροθετούνται τα προτεινόµενα
έργα
5. η εκτίµηση διάρκειας υλοποίησής του σε έτη
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Νο

Είδος έργου

1

Ύδρευση Κέρκυρας
Έργα ταµίευσης, επεξεργασίας,
µεταφοράς και διανοµής νερού για
ύδρευση Ν. Χαλκιδικής
Έργα ολοκλήρωσης
επαναδηµιουργίας Λίµνης Κάρλας
∆ιευθέτηση λεκάνης απορροής
Ραφήνας
∆ιευθέτηση λεκάνης απορροής
Ερασίνου - Κατάντη τµήµα
∆ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου έως και την
Λεωφόρο Καραµανλή και έργων
συµβολής ρέµατος Πικροδαφνέζας
∆ιευθέτηση ρεµάτων Ποδονίφτη
(και συµβαλλόντων ρεµάτων
Χαλανδρίου, Αµαρουσίου &
Γιαµπουρλά), Πικροδάφνης,
Αχαρνών και Τραχώνων

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11

12

13

Τηλεθέρµανση Φλώρινας
ΕΕΛ και ∆ίκτυα Αποχέτευσης
Οικισµών για την προστασία του
ταµιευτήρα του Μόρνου
Αντιπληµµυρικά έργα Νοµού
Θεσσαλονίκης
Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης
µέχρι Καλαµαριά
Ολοκληρωµένο δίκτυο
παρεµβάσεων για την αξιοποίηση
των ΑΠΕ και την αξιοποίηση και
προστασία εδάφους και υδατικών
του Αγίου Όρους
∆ηµιουργία συστηµάτων
διαχείρισης αποβλήτων και
προστασίας εδάφους από τις
Ένοπλες ∆υνάµεις

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ
ΕΡΓΟΥ
(ΕΚΑΤ.
€)

Κεντρική ∆οµή
που
επιβαρύνεται
χρηµατοδοτικά

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΕΤΗ)

153

∆6/ ΥΠΕΧΩ∆Ε

3,5

131,2

∆6/ ΥΠΕΧΩ∆Ε

2

50

∆6/ ΥΠΕΧΩ∆Ε

4

52

∆10 / ΥΠΕΧΩ∆Ε

4

52

62,4

∆10 / ΥΠΕΧΩ∆Ε

2

62,4

101

∆10 / ΥΠΕΧΩ∆Ε

3,75

101

123

∆10 / ΥΠΕΧΩ∆Ε

3

123

35

∆ΕΥΑ Φλώρινας

1,75

30

ΝΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

5

20

ΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

20

20

335

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

9

335

34

ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ

9

34

35

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

9

1161,6

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

153
131,2
50

35
30

3

6

2

2

2

0

2

2

8

2

2

2

2

3

526,2

37

2

52

153

2

32

346,4

2

2

2

2
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3.3 Συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις
Όπως είναι γνωστό το περιβάλλον αποτελεί ένα απόθεµα το οποίο επηρεάζεται από µεγάλο
αριθµό τοµεακών πολιτικών και γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την
ενσωµάτωση της προστασίας του στις τοµεακές πολιτικές των κρατών µελών (Άρθρο 130
συνθήκης του Άµστερνταµ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, τα συναρµόδια υπουργεία θα
πρέπει να συµβάλλουν µέσω των πολιτικών τους, στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, µέσω της υλοποίησης των απαιτούµενων δράσεων.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ το ΥΠΕΧΩ∆Ε ως ο φορέας χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής
στη χώρα, έχει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν στα
επόµενα χρόνια στον τοµέα του Περιβάλλοντος καθώς και να συµβάλει στην οργάνωση των
τοµεακών πολιτικών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συµπληρωµατικότητα µεταξύ αυτών και
ως εκ τούτου η µεγιστοποίηση του τελικού αποτελέσµατος.
Με το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υλοποιείται µε ευθύνη του ΥΠΕΧΩ∆Ε ένα µεγάλο
µέρος των αναγκαίων δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του Περιβάλλοντος στη χώρα
αλλά όπως είναι γνωστό, συµπληρωµατικές δράσεις σε αυτό υπάρχουν:

Στα 5 Περιφερειακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της θεµατικής προτεραιότητας
«Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής, τα οποία θα δρουν συµπληρωµατικά κυρίως
στους άξονες Α.Π. 4 (Προστασία εδαφικών συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών
αποβλήτων και Α.Π. 9 (Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας)

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα» του Υπ.
Ανάπτυξης, το οποίο θα δρα συµπληρωµατικά κυρίως στους άξονες Α.Π.1 & Α.Π. 6
(Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής –
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας – µε έµφαση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας) και Α.Π.
4 (Προστασία εδαφικών συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων - όσον αφορά
στα απόβλητα των βιοµηχανιών)

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» του ΥΠΕΧΩ∆Ε, το
οποίο θα δρα συµπληρωµατικά κυρίως στους άξονες Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Προστασία
Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής
Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας – µε έµφαση στις καθαρές συγκοινωνίες)

Στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα της Εκπαίδευσης θα περιληφθούν δράσεις ενίσχυσης της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της προώθησης της αξιοποίησης των µουσείων στη
βελτίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των µαθητών αλλά και του γενικού κοινού, µε
περιεχόµενο που θα καθοριστεί σε συνεργασία του οικείου Υπουργείου και του
ΥΠΕΧΩ∆Ε..

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανθρώπινοι Πόροι», το οποίο θα συνεισφέρει
συµπληρωµατικά στον άξονα Α.Π. 10 «Θεσµοί – Μηχανισµοί» σε θέµατα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης, µε περιεχόµενο
που θα καθοριστεί σε συνεργασία του οικείου Υπουργείου µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε
Επιπλέον, σηµαντική συνεισφορά σε θέµατα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης θα
έχουν τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων τα οποία χρηµατοδοτούνται µε πόρους ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑΛ
αντίστοιχα. Τα προγράµµατα αυτά αναµένεται να δράσουν συµπληρωµατικά του παρόντος
στους παρακάτω άξονες

Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
- Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής – µε έµφαση σε θέµατα µείωσης εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου

Α.Π. 9 (Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας) µε έµφαση σε αγροτικά
οικοσυστήµατα και προστασία θαλάσσιων οικοσυστηµάτων
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Α.Π. 2 & Α.Π. 7 (Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων) µε έµφαση στην
προώθηση ορθολογικών µεθόδων άρδευσης και µείωση των ρυπαντικών φορτίων που
προκύπτουν από τη γεωργία
Α.Π. 4 (Προστασία εδαφικών συστηµάτων – ∆ιαχείριση Στερεών αποβλήτων µε έµφαση
σε θέµατα προστασίας των εδαφών από φαινόµενα διάβρωσης και ερήµωσης

Τέλος, εθνικοί πόροι αναµένεται να δοθούν για δράσεις ολοκλήρωσης διαφόρων έργων που
βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. συνοδά έργα Κάρλας) καθώς και για ολοκλήρωση παράπλευρων
σηµαντικών δράσεων (π.χ. Κτηµατολόγιο), δράσεις µε χρηµατοδότηση ΕΤΕΡΠΣ (ίδιοι πόροι
ΥΠΕΧΩ∆Ε) κλπ. Επιπλέον πρωτοβουλίες (π.χ. Jessica) αναµένεται να συνεισφέρουν άµεσα
ή έµµεσα σε θέµατα αναβάθµισης του Περιβάλλοντος, µέσω της χρηµατοδότησης σχετικών
δράσεων, ενώ θετική συνέργια θα αναπτυχθεί και µε τις δράσεις που θα προωθηθούν προς
χρηµατοδότηση από το χρηµατοδοτικό µέσο LIFE+.
Κεντρικό µέσο συντονισµού για την αποφυγή επικαλύψεων, τη µεγιστοποίηση των
συνεργιών, την απαραίτητη ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων, τη διασφάλιση
κάλυψης αναγκών και στόχων των επιµέρους θεµατικών περιβαλλοντικών πολιτικών (π.χ
αστικά λύµατα, διαχείριση στερεών αποβλήτων, προστασία φύσης και βιοποικιλότητας κλπ)
µεταξύ των έργων και παρεµβάσεων που συγχρηµατοδοτούνται από όλα τα παραπάνω
χρηµατοδοτικά µέσα, την παρακολούθηση (σε στρατηγικό επίπεδο) των συνεπειών της
εφαρµογής του συνόλου των περιβαλλοντικών έργων και δράσεων της 4ης Προγραµµατικής
Περιόδου σε συνδυασµό µε την απαραίτητη πρόοδο των απαραίτητων κατά περίπτωση
θεσµικών ρυθµίσεων (π.χ ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών, εφαρµογή επιµέρους θεµατικών
ή περιφερειακών σχεδιασµών κλπ), θα αποτελέσει η νέα Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού των
∆ράσεων Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση σχετικές υπηρεσιακές
µονάδες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των λοιπών συναρµόδιων Υπουργείων και Περιφερειακών
Αρχών (βλέπε και σχετικά Ενότητα 4 – ∆ιατάξεις Εφαρµογής).
.
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3.4 Κριτήρια ∆ιαχωρισµού
Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ∆ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ
και ΕΤΑ.
Το κείµενο που ακολουθεί είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό πρόγραµµα Αλιεία και οριοθετεί τις
παρεµβάσεις µεταξύ των Ταµείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ), του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ.
1.
Γενικά
Ο κύριος όγκος των παρεµβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των
αγροτικών περιοχών και τις παρεµβάσεις σε υποδοµές περιβάλλοντος θα καλυφθεί από το
Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η
ενίσχυση µεγάλης κλίµακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, η αναβάθµιση του συστήµατος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. η προώθηση
της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθµιση της
δηµόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και οι παρεµβάσεις στους
ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
Η θέσπιση κριτηρίων διαχωρισµού µεταξύ των οµοειδών κατηγοριών πράξεων που
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταµεία δεν διαπνέεται από
«διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιµέρους πολιτικών
(περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική) το σύνολο των
οποίων βεβαίως επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.
Η µεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το µήκος της ακτογραµµής και το πλήθος των
νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως µόνου κριτηρίου διαχωρισµού των
πράξεων των Ταµείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδοµένο ότι οι πόροι
του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο
γενικές οµάδες παρεµβάσεων, µέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της
διαφοροποίησης της οικονοµίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές.
Οι δύο γενικές οµάδες παρεµβάσεων αφορούν:
Στις παρεµβάσεις στο παραγωγικό περιβάλλον
Στα έργα υποδοµών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.
Αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων εντοπίζεται επίσης στους ακόλουθους τοµείς
παρεµβάσεων:
∆ράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναµικό
Παρεµβάσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος.
Παρεµβάσεις µε βάση την προσέγγιση LEADER που χρηµατοδοτούνται από το
ΕΓΤΑΑ
Παρεµβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών µέσω µιας
τοπικής στρατηγικής που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ.
Με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που
παρουσιάζονται στη συνέχεια, αποτελούν ένα συγκερασµό χωρικών – γεωγραφικών,
οικονοµικών και διοικητικών κριτηρίων.
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Για τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα
Προτεραιότητας 4 Leader του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 -2013,
µε νοµική βάση τα άρθρα 61 - 64 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20/9/2005,
«για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)» κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή καθ’ εαυτή η
προσέγγιση Leader.
Επίσης, για τις παρεµβάσεις µε στόχο την ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών στο
πλαίσιο εφαρµογής του άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007 -2013, µε
νοµική βάση τα άρθρα 43 - 45 του Καν.(ΕΚ) 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27/7/2006, για
το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας», κριτήριο διαχωρισµού των παρεµβάσεων αποτελεί αυτή
καθ’ εαυτή η επιλεχθείσα τοπική στρατηγική για την κάθε αλιευτική περιοχή.
Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (άξονας 1 ΠΑΑ),
κατεύθυνσης φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων, χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
Επενδύσεις για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών
προϊόντων (άξονας 1 ΠΑΑ), οι οποίες αφορούν στην πρώτη µεταποίηση ή/και εµπορία
προϊόντων (δεν αφορά επενδύσεις στο λιανικό εµπόριο) που καλύπτονται από το Παράρτηµα
Ι της Συνθήκης, καθώς και δασικών προϊόντων, χρηµατοδοτούνται κατά αποκλειστικότητα
από το ΕΓΤΑΑ. Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ περιορίζεται στις πολύ µικρές, τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής καθώς
και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
εργασιών µικρότερο των 200 εκ. €.
Στην περίπτωση της δασοκοµίας η στήριξη παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ στις πολύ µικρές
επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και
της θαλάσσιας αλιείας, χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΑ µέχρι εξαντλήσεων των πόρων του
ΕΠΑΛ.
Οι επενδύσεις στην πρώτη µεταποίηση και εµπορία ιχθύων, οστράκων κ.λ.π.
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΤΑ, µέχρι εξαντλήσεως των πόρων του ΕΠΑΛ.
Η στήριξη στην υδατοκαλλιέργεια και στη µεταποίηση, από το ΕΤΑ, περιορίζεται
σύµφωνα µε τον Καν. 1198/06, σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς
και σε επιχειρήσεις από 250-750 άτοµα ή έχουν κύκλο εργασιών 200 εκ.€.
Υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΤΠΑ.
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2. Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού
2.1 Έργα υποδοµών που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ
και ΕΤΑ
Παρεµβάσεις σε υποδοµές υλοποιούνται στο σύνολο των αγροτικών περιοχών εφαρµογής του
άξονα προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2007 -2013 σε
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3000 κατοίκους και στις περιοχές εφαρµογής του ΕΠΑΛ, ως
ακολούθως:
2.1.1 Υποδοµές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας
και
τη
διατήρηση και αναβάθµιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
(άξονας 3 ΠΑΑ)
Τοπικά κέντρα τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-περίπτερα ενηµέρωσης και
πληροφόρησης), σήµανση αξιοθέατων, µνηµείων, κ.λ.π., ποδηλατικές διαδροµές σε
περιοχές της αγροτικής υπαίθρου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων των περιοχών.
Υποδοµές για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθµιση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, όπως τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της αγροτικής υπαίθρου
(µνηµεία, γεφύρια, µύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες κ.λ.π.) και το τοπίο της
υπαίθρου (όπως αναβαθµίδες κ.λ.π.).
Τα ανωτέρω αφορούν σε παρεµβάσεις τοπικής κλίµακας και δεν επιτρέπονται παρεµβάσεις
σε µνηµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού.
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000€ .
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού του ορίου δύνανται να
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
2.1.2 Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
αγροτικές περιοχές (άξονας 3 ΠΑΑ)
Α) Παρεµβάσεις σε κτίρια για τη µετατροπή τους σε µουσεία – συλλογές εκθετήρια
που σχετίζονται µε την λαογραφική / αγροτική πολιτιστική κληρονοµιά, κέντρα φροντίδας
παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων (θέατρο,
κινηµατογράφος).
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000 €.
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού
του
ορίου,
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
Β) Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης
της τοπικής κληρονοµιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για
µικρής κλίµακας υποδοµή,
προµήθεια εξοπλισµού, µουσικών οργάνων, στολών κλπ.
Ως ανώτατο ύψος προϋπολογισµού των παρεµβάσεων αυτών είναι τα 300.000 €.
Ίδιες κατηγορίες παρέµβασης, προϋπολογισµού υψηλότερου αυτού
του
ορίου,
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ.
Οι παρεµβάσεις των σηµείων Α, Β, ανωτέρω δεν σχετίζονται µε επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
2.1.3 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (άξονας 3 ΠΑΑ).
Για την ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις για τη συνολική
αναβάθµιση χωριών (∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έως 3.000 κατοίκων κατά βάση ορεινών και
µειονεκτικών στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του ΠΑΑ) σε εφαρµογή συνολικής
µελέτης αναβάθµισης2 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα
παρακάτω:
2

Ως προς αυτό το µέτρο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη µελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και
λειτουργικής αναβάθµισης και ανάδειξης συνολικά του οικισµού ή σύνταξη σχεδίου αναβάθµισης αυτού. Αυτή η
κατηγορία παρέµβασης δεν εφαρµόζεται σε εγκαταλελειµµένους οικισµούς. Το περιεχόµενο της µελέτης θα
προσδιορισθεί σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά προτεραιότητα εντάσσονται περιοχές που έχουν ήδη
ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης)
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βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (διαµόρφωση υπαίθριων χώρων,
πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, φωτισµός κ.λ.π.)
αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισµάτων µε ιδιαίτερα στοιχεία αισθητικής και
ιστορικής αξίας
Το µέτρο αφορά κυρίως σε δηµόσια έργα και συνολικά για τις ανωτέρω παρεµβάσεις ο
επιλέξιµος προϋπολογισµός θα ανέρχεται έως 1.000.000 € .
2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης.
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΤΑ.
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2.1.5 Αλιευτικά καταφύγια (Άξονας 3 ΕΠΑΛ).
Το ΕΤΑ θα χρηµατοδοτεί:
(α) Την κατασκευή µόνο µικρών αλιευτικών καταφυγίων (µέχρι 50 θέσεις ελλιµενισµού και
προϋπολογισµού µέχρι 1,5Μ€ στα αποµακρυσµένα
Ελληνικά Νησιά όπως αυτά
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 του Ε.Π Αλιείας
2007 –2013.
(β) Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.
2.1.6 Υποδοµές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Το σύνολο των παρεµβάσεων που άπτονται υποδοµών και εφαρµογών ΤΠΕ για την
εξυπηρέτηση του πολίτη χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά και µόνο από το ΕΤΠΑ.
2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από το
ΕΤΠΑ.
3.

Ανθρώπινο δυναµικό

3.1. Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Το σύνολο των δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηµέρωσης στο πλαίσιο εφαρµογής των
Αξόνων 3 και 4, όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν.1698/2005 , υλοποιούνται στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης προγραµµάτων, µέσω του ΕΚΤ.
Όσον αφορά δράσεις κατάρτισης αγροτών που σχετίζονται µε τον Άξονα 2 του Καν.
1698/2005, καθώς και δράσεις κατάρτισης-ενηµέρωσης (διάρκειας µικρότερης των 50
ωρών), οι οποίες αφορούν όλες τις στρατηγικές, πολιτικές και κατευθύνσεις για την
Αγροτική Ανάπτυξη στη νέα προγραµµατική περίοδο, υλοποιούνται στο πλαίσιο
χρηµατοδότησης του ΠΑΑ, µέσω του ΕΓΤΑΑ.
Η διαφοροποίηση µεταξύ ΕΓΤΑΑ και ΕΚΤ, για τις δράσεις κατάρτισης, ενηµέρωσης
στο πλαίσιο εφαρµογής του Άξονα 1 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του
µηχανισµού συντονισµού.
3.2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013
∆εν περιλαµβάνονται δράσεις κατάρτισης στο ΕΠ Αλιείας 2007 – 2013 και οι σχετικές
δράσεις θα υλοποιηθούν µε συγχρηµατοδότηση του ΕΚΤ.
4.
Περιβάλλον
4.1
Κριτήρια διαχωρισµού ανά περιβαλλοντικό τοµέα
Οι ειδικότερες περιβαλλοντικές δράσεις οµαδοποιήθηκαν ανά περιβαλλοντικό τοµέα (φύση,
έδαφος, ατµοσφαιρικό περιβάλλον, ακουστικό περιβάλλον, κλιµατική αλλαγή, πολιτική
προστασία, µηχανισµοί-εργαλεία-θεσµοί, υδατικό περιβάλλον, χωροταξία-πολεοδοµία).
Για τα πεδία που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από περισσότερα του ενός Ταµείου και για τα
οποία υπάρχει αναγκαιότητα προσδιορισµού κριτηρίων διαχωρισµού και διασφάλισης
συµπληρωµατικότητας εφαρµόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία παρατίθενται ανά
τοµέα:
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Τοµέας «Φύση»:
¾ Η εφαρµογή µέτρων προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων και γενικότερα τα
θέµατα παρεµβάσεων σε περιοχές ∆ικτύου Natura 2000 αποτελεί από τα
σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής κριτηρίων διαχωρισµού, ιδιαίτερα µεταξύ των
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης (βλ. ανάλυση στον πίνακα 2 που ακολουθεί).
¾ Μεταχείριση και παρακολούθηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων και
οργανισµών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή. Οι δράσεις που θα
χρηµατοδοτηθούν από κάθε Ε.Π. εξειδικεύονται στις αντίστοιχες περιγραφές των
προγραµµατικών κειµένων. Γενικό κριτήριο διαχωρισµού αποτελεί το Παράρτηµα Ι της
Συνθήκης, όπου σχετικές δράσεις είναι επιλέξιµες µόνο στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.
¾ Πυρκαγιές: Το ΠΑΑ θα καλύψει τον τοµέα των δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα θα
χρηµατοδοτήσει δράσεις αντίστοιχες αυτών που χρηµατοδοτήθηκαν από τα ΠΕΠ, µέσω
του ΕΓΤΠΕ-Π κατά τη Γ’ προγραµµατική περίοδο, όπως έργα πρόληψης και
προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές.
πίνακα 1).
Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και
Τοµέας «Ατµοσφαιρικό περιβάλλον»:
¾ Ενίσχυση ασφάλειας προστατευόµενων περιοχών από φυσικούς ή άλλους κινδύνους
(Μεταφορά, χρήση ή αποθήκευση ουσιών – πυρκαγιές).
Το ΕΓΤΑΑ συγχρηµατοδοτεί δράσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών,
ως
ανωτέρω.
Τοµέας «Kλιµατική Aλλαγή »:
¾ Προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ): Το ΠΑΑ, θα χρηµατοδοτήσει
αποκλειστικά µικρής κλίµακας επενδυτικά σχέδια προώθησης ΑΠΕ (επιλέξιµου
συνολικού προϋπολογισµού έως 300.000 €), στο πλαίσιο του Άξονα 3.
Μεγαλύτερου προϋπολογισµού επενδύσεις, στις περιοχές του άξονα 3, θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.
Οι επενδύσεις σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης για την προώθηση των
ενεργειακών καλλιεργειών θα χρηµατοδοτηθούν από τον ‘Άξονα
Προτεραιότητας 1
του ΠΑΑ 2007 – 2013.
¾

Ενίσχυση τεχνολογιών και προϊόντων για την προστασία της στοιβάδας του
όζοντος:
Οι παρεµβάσεις του ΠΑΑ στο συγκεκριµένο τοµέα αφορούν αποκλειστικά τη
ζωική και φυτική παραγωγή καθώς και την πρώτη µεταποίηση των προϊόντων
του
Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης.
Τοµέας «Μηχανισµοί, Εργαλεία, Θεσµοί»:
Αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΤΠΑ
Τοµέας «Χωροταξία – Πολεοδοµία»:
¾ Εθνικό δασολόγιο: Κατά περίπτωση και πιθανή συγχρηµατοδότηση ανάλογα µε το
είδος της πράξης από ΕΓΤΑΑ (∆ασικοί χάρτες) και από ΕΤΠΑ κάθε άλλη σχετική
δράση.
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Με βάση τα σηµαντικότερα πεδία δυνητικών επικαλύψεων που εντοπίσθηκαν, διαµορφώθηκε
ο Πίνακας 1, που ακολουθεί, στον οποίο εξειδικεύονται οι δράσεις του τοµέα περιβάλλοντος
που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΓΤΑΑ.

102

Πίνακας 1:

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ
ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΤΠΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΕΓΤΑΑ
ΣΥΝΟΧΗΣ
Αντιπληµµυρικά έργα
♦
♦
Αρδευτικά δίκτυα
♦
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα
♦
(ανάλογα µε τη σκοπιµότητα), Άρδευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα για ♦
♦
ύδρευση
Ταµιευτήρες, Λιµνοδεξαµενές, Φράγµατα στα
♦
νησιά ή αγροτικές περιοχές υπό όρους
Βιοποικιλότητα, παρεµβάσεις σε περιοχές
♦
♦
3
υψηλής φυσικής αξίας
Έρευνα και τεχνολογία σε θέµατα
♦
περιβάλλοντος
∆άση, πρόληψη πυρκαγιών, αναδασώσεις
♦
Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση,
♦
παρατηρητήρια, θέσεις θέας (αγροτικές
περιοχές)
Μονοπάτια, ποδηλατικές διαδροµές, σήµανση, ♦
παρατηρητήρια, θέσεις θέας (λοιπές περιοχές)
Ύδρευση / αντικατάσταση δικτύων κλπ.
♦
Βιολογικοί καθαρισµοί
♦
♦
∆ιαχείριση απορριµµάτων
♦
♦
Απειλούµενοι φυτικοί και ζωικοί πόροι (είδη
♦
και φυλές)
Άγρια πανίδα
♦
4
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA
♦
♦
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης
♦
(προϊόντα του παραρτήµατος 1 της συνθήκης)
Μηχανισµοί πιστοποίησης και σήµανσης
♦
(λοιπά προϊόντα)
Μηχανισµοί παρακολούθησης της ποιότητας
♦
του περιβάλλοντος
Βιοκαύσιµα µικρής κλίµακας - µονάδες
♦
παραγωγής για ίδια χρήση
Βιοκαύσιµα (µεγάλες µονάδες παραγωγής)
♦
Αξιοποίηση βιοµάζας γεωργοκτηνοτροφικής
♦
και δασικής προέλευσης
Εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης
♦
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Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του
∆ικτύου Natura 2000 (2006)
4
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του
∆ικτύου Natura 2000 (2006)
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4.2
2000

Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου

Natura

Το ∆ίκτυο Natura 2000 καλύπτει διαφορετικούς τύπους εκτάσεων και εδαφών της χώρας,
στους οποίους περιλαµβάνονται γεωργικές εκτάσεις, δάση, άλλες χερσαίες εκτάσεις (όπως
αλπικές, θαµνώδεις, εγκαταλελειµµένες γεωργικές εκτάσεις κλπ), εσωτερικά ύδατα,
υγρότοποι, παράκτιες ζώνες και θαλάσσιες ζώνες. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι οι
σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν στο πεδίο παρέµβασης τόσο των προγραµµάτων του
ΕΤΠΑ όσο και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ και
χρήζουν διαχωρισµού.
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της Κοινοτικής συγχρηµατοδότησης του ∆ικτύου
Natura 2000 παρέχεται µέσω των υφιστάµενων Κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την
ενίσχυση της αγροτικής, περιφερειακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε έναν Τεχνικό Οδηγό για την καταγραφή των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων για το
∆ίκτυο Natura 2000 (Τεχνικός Οδηγός για τη Χρηµατοδότηση του δικτύου Natura 2000,
(Ε.Ε). 2006). Ο συγκεκριµένος Τεχνικός Οδηγός αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο για τον
προσδιορισµό της συµπληρωµατικότητας και των συνεργιών που αναπτύσσονται µεταξύ των
διαφορετικών χρηµατοδοτικών µέσων, καθώς και την αποφυγή πιθανών επικαλύψεων και
επαναλήψεων σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση επιµέρους δραστηριοτήτων, που
αναπτύσσονται στις περιοχές του δικτύου και χρηµατοδοτούνται από διαφορετικά µέσα.
Ως βασικές αρχές για το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων σηµειώνονται οι εξής:
¾ οι δραστηριότητες που αφορούν στο καθεστώς προστασίας των περιοχών (φορείς
διαχείρισης, µελέτες, επιχειρησιακά σχέδια κλπ ) καθώς και στην υλοποίηση πιλοτικών
έργων θα χρηµατοδοτηθούν από τα προγράµµατα του ΕΤΠΑ
¾ οι δραστηριότητες που αφορούν διαχειριστικά µέτρα σε γεωργικές και σε δασικές
εκτάσεις και ενισχύσεις ιδιωτών για την προώθηση διαχειριστικών και προστατευτικών
µέτρων θα χρηµατοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ
¾ δράσεις προστασίας και µελέτης συγκεκριµένων ειδών θα χρηµατοδοτηθούν από το
ΕΤΠΑ
¾ υποδοµές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, την ενθάρρυνση της επισκεψιµότητας,
δράσεις για την αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών και δράσεις ενηµέρωσης θα
χρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ ή το ΕΓΤΑΑ, ανάλογα µε την πράξη. Η διαφοροποίηση
θα διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή στο πλαίσιο του µηχανισµού συντονισµού.
Ο διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 αποτυπώνεται
στον Πίνακα 2, που ακολουθεί:
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Πίνακας 2:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΑΤURΑ 2000

/

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ
ΕΤΠΑ
2000
∆ιαχείριση της διαδικασίας επιλογής
+
Επιστηµονικές Μελέτες/ Κατάλογοι Απογραφής για τον
+
προσδιορισµό περιοχών
Προετοιµασία αρχικού Ενηµερωτικού & ∆ιαφηµιστικού
+
Υλικού
Πιλοτικά Έργα
+
Προετοιµασία Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης
+
Σύσταση Φορέων ∆ιαχείρισης
+
∆ιαβούλευση και ∆ικτύωση-∆ηµόσιες Συσκέψεις,
+
∆ικτύωση, Σύνδεσµοι µε Γαιοκτήµονες
Αναθεώρηση Σχεδίων & Στρατηγικών ∆ιαχείρισης
+
Τρέχουσες ∆απάνες Φορέων ∆ιαχείρισης
+
Συντήρηση Εγκαταστάσεων για το Κοινό - Πρόσβαση και
+
Χρήση Περιοχών
Τρέχουσες ∆απάνες Προσωπικού
+
∆ιαχείριση Προστασίας - Οικότοποι
Ενισχύσεις για Φυσικά Μειονεκτήµατα στους γεωργούς
ορεινών περιοχών
Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα,
εκτός ορεινών
Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται µε την
Οδηγία 2000/60
Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (γεωργικές εκτάσεις)
Πρώτη ∆άσωση Γεωργικών Γαιών
Πρώτη εγκατάσταση αγροδασοκοµικών συστηµάτων σε
γεωργική γη
Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών
Ενισχύσεις Natura (δάση)
∆ασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις
Αποκατάσταση δασοκοµικού δυναµικού & δράσεις πρόληψης
Στήριξη για µη παραγωγικές επενδύσεις (δάση)
∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς
Leader
∆ιαχείριση Προστασίας - Είδη
+

ΕΓΤΑ
Παρατηρήσεις
Α

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Πίνακας 2 (συνέχεια):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000
ΕΓΤΑ
Παρατηρήσεις
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆ιαχείριση Προστασίας - Εισβάλλοντα Ξένα Είδη
Υλοποίηση Σχεδίων και Συµβάσεων ∆ιαχείρισης
Παροχή Υπηρεσιών, Αποζηµίωση για παραίτηση από
δικαιώµατα και απώλεια εσόδων
Παρακολούθηση και επισκόπηση
∆ιαχείριση Κινδύνων
(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+
+

+
+
+

+

Ανά τύπο γης

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

+

Ανάλογα µε τη
δράση

+

Ανάλογα µε τη
δράση

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους
Φορείς ∆ιαχείρισης
Εγκαταστάσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης επισκεπτών και
την εκτίµηση περιοχών Natura 2000
Αγορά γαιών, περιλαµβανοµένης της αποζηµίωσης για
δικαιώµατα ανάπτυξης
Υποδοµή που απαιτείται για την αποκατάσταση οικοτόπων ή
ειδών
Υποδοµή για ∆ηµόσια Πρόσβαση

+

+
+
+
+

+

+

+

Ανάλογα µε την
πράξη
Ανάλογα µε την
πράξη

Στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου δηµιουργείται Ειδική Υπηρεσία για το
συντονισµό των δράσεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στο ΕΣΠΑ. Η σύσταση της Eιδικής Yπηρεσίας
αναµένεται ότι όχι µόνο θα διασφαλίσει την αποφυγή επικαλύψεων, αλλά θα συµβάλλει στην
µέγιστη συνέργεια και συµπληρωµατικότατα των πράξεων στον τοµέα του Περιβάλλοντος,
ανεξάρτητα πηγής (Ταµείου) χρηµατοδότησης.
4.3
Περιβάλλον στο πλαίσιο της αλιείας
Στο βαθµό που η αειφόρος διαχείριση των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία και η
προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής και του ΕΣΣΑΑΛ για την ∆’ προγραµµατική περίοδο, σχεδόν το
σύνολο των δράσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος
αποτελούν δράσεις για το περιβάλλον.
Ειδικότερα οι δράσεις προς την κατεύθυνση του περιβάλλοντος που θα χρηµατοδοτηθούν
αποκλειστικά από το ΕΠΑΛ, είναι αυτές που προβλέπονται από τον Κανονισµό του ΕΤΑ
και περιλαµβάνουν:
¾ Μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας που µειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο ή ενισχύουν το θετικό
αντίχτυπο στο περιβάλλον, σε σχέση µε τη συνήθη πρακτική στον τοµέα τα
υδατοκαλλιέργειας.
¾ Στήριξη παραδοσιακών µεθόδων υδατοκαλλιέργειας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του
οικονοµικού και κοινωνικού πλέγµατος και του περιβάλλοντος.

106

¾ Μορφές υδατοκαλλιέργειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και
της γενετικής ποικιλίας καθώς και την διαχείριση των χαρακτηριστικών τοπίου και των
παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ζωνών υδατοκαλλιέργειας.
¾ Βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια συµβατή µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς περιορισµούς,
που προκύπτουν από το χαρακτηρισµό των περιοχών Natura 2000 σύµφωνα µε την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
¾ Βιώσιµη συµβολή στην καλύτερη διαχείριση ή προστασία των αλιευτικών πόρων.
¾ ∆ράσεις που αφορούν άµεσα στις αλιευτικές δραστηριότητες για την προστασία και
βελτίωση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ∆ικτύου Natura, εκτός λειτουργικών
εξόδων.
¾ Προστασία του περιβάλλοντος σε µικρές αλιευτικές περιοχές για τη διατήρηση της
ελκυστικότητάς τους, ανάπλαση µικρών παράκτιων κωµοπόλεων και χωριών και
προστασία και βελτίωση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
¾ Για την ανάπτυξη, αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών υδατοκαλλιέργειας, στους
φορείς διαχείρισης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ),
(Νόµος 2742/1999 & αριθ Η.Π.17239 / 30.8.2002 Υπουργική Απόφαση), χορηγείται
στήριξη προκειµένου να υλοποιούν ενέργειες συλλογικού χαρακτήρα, ιδίως για την
προµήθεια συλλογικού εξοπλισµού για παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
του νερού στις ΠΟΑΥ και για αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ρύπανσης, διενέργεια
σχετικών µελετών κλπ.
¾ Στο πλαίσιο την εφαρµογής του Κανονισµού 1967/2006, για τα µέτρα διαχείρισης στη
Μεσόγειο, χορηγείται ενίσχυση ιδίως για:
(i)
τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών προκειµένου να χαρτογραφηθούν
οι βιοτόποι που θα προστατευθούν (Posidonia oceanica)(άρθρο
4 του Κανονισµού),
(ii)
τη συλλογή επιστηµονικών πληροφοριών για την επιστηµονική ταυτοποίηση
και χαρτογράφηση των περιοχών (Εθνικές προστατευόµενες περιοχές), οι
οποίες θα προστατευθούν στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Κανονισµού, και
(iii)
την επιστηµονική παρακολούθηση των σχεδίων διαχείρισης, σύµφωνα µε τα
άρθρα 18 και 19 του Κανονισµού.
5.

Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον

Οι παρεµβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρµογής του άξονα 3 του
ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται µε µέτρα τα οποία περιλαµβάνουν :
- διαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες
- στήριξη για τη δηµιουργία και ανάπτυξη πολύ µικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής)
- ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Τα κριτήρια διαχωρισµού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, κυρίως για παρεµβάσεις από µη
γεωργούς, στις περιοχές εφαρµογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, θα εξειδικευτούν περαιτέρω,
στο πλαίσιο του συντονισµού µεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, όπως
περιγράφεται στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής των Ε.Π. Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω
µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων χωρικά και τοµεακά,
στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων.
5.1 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες Επενδύσεις από
γεωργούς
Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσµικό πλαίσιο,
οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και τα µέλη των νοικοκυριών τους,
µπορούν να
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χρηµατοδοτηθούν µόνο από το ΕΓΤΑΑ για τη δηµιουργία, τον εκσυγχρονισµό και την
επέκταση πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής.
Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής:
Μικρής δυναµικότητας υποδοµές διανυκτέρευσης
Χώροι εστίασης και αναψυχής
Επισκέψιµα αγροκτήµατα
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισµού της υπαίθρου
(π.χ. εναλλακτικές µορφές τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.).
Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές µονάδες
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός
των όσων προβλέπονται από τη νοµοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση
βιοµάζας, γεωθερµίας κλπ.).
∆ύνανται να χρηµατοδοτούνται επίσης ενέργειες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων διασφάλισης
ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σηµάτων.
Όσον αφορά στα καταλύµατα η δυναµικότητα των µονάδων δεν θα υπερβαίνει τις 40 κλίνες.
5.2
∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες / Επενδύσεις
από
µη
γεωργούς
Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισµού για επενδύσεις από µη γεωργούς,
όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίας, υπηρεσιών και
τουρισµού είναι οι παρακάτω:
; Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων
Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και
µειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν µετά την
συνεξέταση µιας σειράς παραµέτρων (όπως η κάλυψη των αναγκών από την τρέχουσα
προγραµµατική περίοδο, ο βαθµός επίτευξης των επιχειρησιακών σχεδίων των
περιοχών αυτών, οι επιπτώσεις από την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
κ.λ.π.) η χρηµατοδότηση αντίστοιχων επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η
χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα άνω των
3.000 κατοίκων.
; Ύψος Προϋπολογισµού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεµβάσεις στη µεταποίηση
και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 €. Οι επενδύσεις
στον τουρισµό για ίδρυση και εκσυγχρονισµό µε αύξηση δυναµικότητας
χρηµατοδοτούνται για τις ίδιες περιοχές αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και µέχρι
ύψους προϋπολογισµού 600.000€.
; Κλαδικό κριτήριο. Στη µεταποίηση, το εµπόριο και τις υπηρεσίες, οι κάθε είδους
συνεταιρισµοί χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ. Περαιτέρω
εξειδίκευση αυτού του κριτηρίου είναι δυνατόν να αποφασισθεί στο πλαίσιο του
µηχανισµού συντονισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των δράσεων (όπως
προαναφέρθηκε) σε θεµατικό επίπεδο (τοµέας παρέµβασης). Η εξειδίκευση αυτή θα
λαµβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την εξυπηρέτηση των στρατηγικών αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων των Ταµείων και των ΕΠ.
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Σηµειώνεται ότι η στήριξη της δηµιουργίας και της ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων µε
στόχο την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη του οικονοµικού ιστού των
περιοχών εφαρµογής στους τοµείς της µεταποίησης ή και εµπορίας (εκτός γεωργικών
προϊόντων), αφορά µόνο πολύ µικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
6.

Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013

Παρεµβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην οικονοµική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών
και των αλιευτικών περιοχών θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013 και ειδικότερα µέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 και 4 αλλά
και µέσω του Ε.Π Αλιεία 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών».
Για την αποφυγή επικαλύψεων αλλά και την διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ
των Ταµείων θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια διαχωρισµού των δράσεων που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο των δύο Προγραµµάτων.
Άξονας Προτεραιότητας 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Προσέγγιση LEADER» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αειφόρος Ανάπτυξη
Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π. Αλιεία 2007 – 2013
Οι δύο Άξονες Προτεραιότητας υλοποιούνται µέσω Τοπικών Στρατηγικών Ανάπτυξης που
υποβάλλονται από Οµάδες Τοπικής ∆ράσης στη βάση της εκ των κάτω προς τα άνω
προσέγγισης (bottom up).
Οι περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΑΑ και στον
Άξονα Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛ θα διαφοροποιούνται γεωγραφικά.
Άξονας Προτεραιότητας 3 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
«Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής
Οικονοµίας» και Άξονας Προτεραιότητας 4: «Aειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών» του Ε.Π Αλιεία 2007 – 2013.
Παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε
περιοχές οι οποίες εντάσσονται παράλληλα και στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ.
Στις περιπτώσεις αυτές η χρηµατοδότηση πράξεων ακολουθεί τα παρακάτω κριτήρια
διαχωρισµού:
Προκειµένου για δηµόσια έργα ο Άξονας Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ χρηµατοδοτεί
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά και κατά
προτεραιότητα στα Τοπικά Προγράµµατα που θα υποβληθούν από τις Οµάδες
Τοπικής ∆ράσης Αλιευτικών Περιοχών, για την ένταξή τους στον Άξονα
Προτεραιότητας. Λοιπά δηµόσια έργα στις ίδιες περιοχές είναι δυνατόν να
χρηµατοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα Ζωής
στις Αγροτικές Περιοχές και ∆ιαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονοµίας»
Οι ιδιωτικές επενδύσεις στις περιοχές αυτές χρηµατοδοτούνται κατά προτεραιότητα
από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛ και µέχρι την εξάντληση του
προϋπολογισµού, που αναλογεί από το Μέτρο 4.1, για κάθε περιοχή παρέµβασης.
Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών για χρηµατοδότηση ιδιωτικών έργων µπορεί να
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γίνει από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ στο πλαίσιο προκηρύξεων που
θα ακολουθήσουν την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων του Μέτρου 4.1.
7.
Οριζόντια ∆ιάταξη
Ο όρος εφαρµογής των κριτηρίων µέχρι την εξάντληση του διαθέσιµου προϋπολογισµού (µε
βάση τις σχετικές εντάξεις πράξεων) ισχύει για όλα τα κριτήρια που παρατίθενται στο παρόν
κεφάλαιο του προγράµµατος. Στην περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισµού, η αρµόδια
∆ιαχειριστική Αρχή ενηµερώνει σχετικά το µηχανισµό συντονισµού, ο οποίος µε τη σειρά
του µεριµνά για τη σχετική κατά περίπτωση άρση των κριτηρίων.
3.5 Τεχνική Βοήθεια
Η Τεχνική Βοήθεια θα περιλαµβάνει δράσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση και
γενικότερη υποστήριξη της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΄Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη΄, όπως Αξιολόγηση, ∆ηµοσιότητα, Παρακολούθηση Συνεπειών
Εφαρµογής σε Στρατηγικό Επίπεδο κλπ.
Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραµµατισµό, το σχεδιασµό, την
προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα και την
εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτό και
χρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (Π.∆.4/2002).
Βασικές αρχές του συστήµατος για την Τεχνική Βοήθεια - Στήριξη αποτελούν αφενός η
αποκέντρωση της αρµοδιότητας ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών ενεργειών στήριξης
στις ∆ιαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και αφετέρου, µία ενιαία,
ευέλικτη και απλή διαδικασία για όλες τις σχετικές διαδικασίες εκτέλεσης.
Επιπλέον στο πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, η Τεχνική Βοήθεια θα υποστηρίξει
αποφασιστικά την προσπάθεια του σχεδιασµού µε τη χρηµατοδότηση των απαραίτητων
µελετών στρατηγικού σχεδιασµού και ενδεχοµένως και κάποιων µελετών / υποστηρικτικών
υπηρεσιών για την προετοιµασία και την ωρίµανση έργων και δράσεων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4.
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4.1 Αρχές και Φορείς Συντονισµού, ∆ιαχείρισης και Ελέγχου
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και ειδικότερα τα όσα προβλέπονται
στα άρθρα 58 έως 62, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ) ορίζονται η διαχειριστική
αρχή, η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου και προσδιορίζονται οι ενδιάµεσοι φορείς που
θα οριστούν για τη διαχείρισή του. Στο κοινό σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, εφεξής ΕΣΠΑ, ορίζεται εθνική αρχή συντονισµού
για τη διασφάλιση του απαραίτητου συντονισµού της εφαρµογής των ΕΠ και την επίτευξη
των στόχων του ΕΣΠΑ. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, η απαραίτητη διάκριση
καθηκόντων και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των αρχών και φορέων
καθορίζονται µε νόµο και όπου απαιτείται θα εκδοθούν επί µέρους κανονιστικές πράξεις.
Η εθνική αρχή συντονισµού και οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ συνιστούν δίκτυο µε στόχο
τη στενή συνεργασία, την άµεση ενηµέρωση και τη µεταφορά των καλών πρακτικών που
αναπτύσσονται.
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου άσκησης των αρµοδιοτήτων κάθε αρχής και φορέα στην
διαχείριση και τον έλεγχο του ΕΠ θα γίνει στην περιγραφή του κοινού Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ που θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο
71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εκπροσωπεί τις ελληνικές αρχές έναντι της ΕΕ
για θέµατα που άπτονται του ΕΣΠΑ. Για θέµατα που άπτονται των ΕΠ εκπροσωπεί τις
ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία.
4.1.1 Εθνική αρχή συντονισµού αναπτυξιακών προγραµµάτων 2007-2013
Η εθνική αρχή συντονισµού έχει την ευθύνη του συντονισµού του προγραµµατισµού και της
εφαρµογής των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της καθοδήγησης των διαχειριστικών αρχών,
µε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης και της εφαρµογής τους.
Στο πλαίσιο αυτό η εθνική αρχή συντονισµού:
(i)
παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του ΕΣΠΑ, παρέχοντας κατευθύνσεις για τη συµβατότητά τους µε τις εθνικές
πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ii)
έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, την
κοινοποίησή του στην Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης συµµόρφωσης
του άρθρου 71 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, την εποπτεία της αποτελεσµατικής
εφαρµογής του και την προσαρµογή του ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των
στόχων του,
(iii) συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκδίδει οδηγίες και παρέχει
κατευθύνσεις σχετικές µε τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τις
επαληθεύσεις και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των
διαχειριστικών αρχών των ΕΠ,
(iv)
παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών
προγραµµάτων που συστήθηκε µε το άρθρο 20 του Ν.3483/2006 και την διάσκεψη
των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ και µεριµνά για την
εφαρµογή των αποφάσεων τους,
(v)
συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα προκειµένου το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΟΠΣ) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαχείρισης, παρακολούθησης,
ελέγχου και αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και ενηµέρωσης της Επιτροπής,
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(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)
(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που
συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 47
και 48 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και στο υποκεφάλαιο 0 του παρόντος, επεξεργάζεται
τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές
σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ,
παρέχει οδηγίες για τη διασφάλιση της συµβατότητας των παρεµβάσεων µε το εθνικό
και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεων για τον
ανταγωνισµό, τις δηµόσιες συµβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την
προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και της αρχής της µη διάκρισης
και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή
αυτών,
διαµορφώνει το ειδικό Πρόγραµµα για το εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
διαµορφώνει το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και πληροφόρησης για τα ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισµός των
µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης των ΕΠ και του ΕΣΠΑ και µεριµνά για την
παρακολούθηση και τήρηση του πλαισίου αυτού,
συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της
Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
παρακολουθεί την τήρηση των δεσµεύσεων για την προσθετικότητα και παρέχει στην
Επιτροπή τις απαιτούµενες πληροφορίες για την επαλήθευσή της, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του Κανονισµού,
υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία σχετικά µε τη συµβολή των ΕΠ που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην εφαρµογή του εθνικού προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση υλοποίησής
του κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29 παρ 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,
συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που προβλέπονται
στις παρ.2 και 3 του άρθρου 29 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, σχετικά µε τη συµβολή των
ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία στην επίτευξη των στόχων της
πολιτικής για τη συνοχή όπως ορίζεται στη Συνθήκη, των στόχων των Ταµείων όπως
ορίζονται στον Κανονισµό, των προτεραιοτήτων που διατυπώνονται στις στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή όπως προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ και του
στόχου προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης,
διασφαλίζει σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές το συντονισµό µεταξύ της
συνδροµής των διαφόρων Ταµείων, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (EΤΑ) και το συντονισµό
µεταξύ των Ταµείων και των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και άλλων χρηµατοδοτικών µέσων,
έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής
εισόδου)
µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των
συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µε την υποστήριξη ειδικής
επιτροπής
διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων,
παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,
διαµορφώνει σε συνεργασία µε την αρχή πιστοποίησης τους κανόνες για την
επιλεξιµότητα των δαπανών και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των
διαχειριστικών αρχών και των δικαιούχων,
συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση
καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,
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(xx)

οργανώνει και λειτουργεί την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των διαχειριστικών αρχών
µε στόχο την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωση και την υιοθέτηση βέλτιστων
πρακτικών στην αντιµετώπιση και επίλυση κοινών θεµάτων,
(xxi) υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της διάσκεψης των Προέδρων των
επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ,
(xxii) µεριµνά για την παρακολούθηση της προόδου/εφαρµογής earmarking σύµφωνα µε το
άρθρο 9.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τον συντονισµό µε τις πολιτικές του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και την παρακολούθηση της εφαρµογής της
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που περιγράφονται ανωτέρω γίνεται µέσω των ειδικών
υπηρεσιών: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων», «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων», που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής
Γραµµατείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών,
καθώς και µέσω της «Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης» που υπάγεται στη Γενική
Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
4.1.2 Βασικοί µηχανισµοί συντονισµού
Πέραν της εθνικής αρχής συντονισµού όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 0 προσδιορίζονται οι
ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:
Συντονισµός δράσεων ΕΚΤ
Ο συντονισµός των δράσεων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ ασκείται από την Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού
και τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
Ειδικότερα η ΕΥΣΕΚΤ:
(i)
Παρακολουθεί τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές στα θέµατα
που σχετίζονται µε την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, τη δια βίου µάθηση, την
προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών καθώς και τις επιπτώσεις
άλλων πολιτικών (εθνικών, Ε.Ε., διεθνών) και συµµετέχει στις σχετικές επιτροπές της
Ε.Ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής
ένταξης και συµβάλλει στο σχεδιασµό τους.
(ii)
Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την τήρηση της περιφερειακής κατανοµής των
πόρων του ΕΚΤ ανά ΕΠ/δράση και τύπο Περιφερειών, (Περιφέρειες αµιγούς στόχου
1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου).
(iii) Εκπονεί το αναγκαίο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση
δράσεων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία
µε την εθνική αρχή συντονισµού, τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και τα συναρµόδια
Υπουργεία, προκειµένου να διασφαλίζεται η ενιαία υλοποίηση δράσεων ίδιου τύπου.
Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σε συνεργασία µε τους
αρµόδιους φορείς.
(iv)
Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις χρηµατοδοτικές ροές και τις συνολικές
δεσµεύσεις των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΕΚΤ για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν
προβληµάτων και σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού εισηγείται
κατάλληλα διορθωτικά µέτρα στις οικείες επιτροπές παρακολούθησης, για την
αποφυγή εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης ν+3/ν+2.
(v)
Είναι αρµόδια για την παροχή κατευθύνσεων και την παρακολούθηση δράσεων τύπου
ΕΚΤ που συγχρηµατοδοτούνται µέσω της χρήσης της ρήτρας ευελιξίας του 10% (ή
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15%) σε όλα τα εµπλεκόµενα ΕΠ, µε στόχο την αποφυγή επικαλύψεων και την
επίτευξη συνεργιών.
(vi)
Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για το σχεδιασµό και τις τροποποιήσεις των
δεικτών και για τα θέµατα αξιολόγησης γενικά, που αφορούν σε παρεµβάσεις ΕΚΤ
στο επίπεδο του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, µε τη σύµφωνη γνώµη της εθνικής αρχής
συντονισµού και σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. Μεριµνά για τη
συµβατότητα των παραπάνω µε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση και τους συναφείς στόχους της Κοινότητας στους τοµείς της Κοινωνικής
Ένταξης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότητας.
(vii) Παρακολουθεί και συντονίζει την εκ των προτέρων αξιολόγηση και τις αξιολογήσεις
που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού σε επίπεδο
ΕΣΠΑ και ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία µε τους
συναρµόδιους φορείς.
(viii) Συντονίζει τους αρµόδιους εθνικούς φορείς και συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την εκπόνηση των αξιολογήσεων σε θέµατα Ανθρωπίνων Πόρων, που
πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε το Άρθρο 49
του Γεν. Κανονισµού 1083/2006.
(ix)
Συµµετέχει στη διαµόρφωση του σχεδίου των αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013
σε ό,τι αφορά θέµατα ανθρωπίνων πόρων, σε συνεργασία µε τις διαχειριστικές αρχές
των ΕΠ του ΕΚΤ και την εθνική αρχή συντονισµού.
(x)
Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας για την προβολή των πολιτικών και των παρεµβάσεων του ΕΚΤ στην
Ελλάδα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνέργια των δράσεων επικοινωνίας µεταξύ
των ΕΠ, καθώς και τη συµπληρωµατικότητα αυτών µε τις δράσεις επικοινωνίας του
ΕΣΠΑ. Για το παραπάνω συνεργάζεται κυρίως µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γεν.
∆/νσης Απασχόλησης της Ε.Ε., την εθνική αρχή συντονισµού, τις αρµόδιες εθνικές
αρχές και τις διαχειριστικές αρχές για όλα τα ζητήµατα που αφορούν σε δράσεις
επικοινωνίας για το ΕΚΤ.
(xi)
Αναπτύσσει υποβοηθητικά εργαλεία σε συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για
την υποστήριξη των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης και µεριµνά για την
εκπόνηση µελετών, ερευνών, εµπειρογνωµοσυνών και αξιολογήσεων σχετικά µε
ζητήµατα ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση του έργου της.
Η ενσωµάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical
mainstreaming) θα διασφαλιστεί µέσω ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί µετεξέλιξη της
ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Προγράµµατος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000-2006. Η
ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωµάτωση των αρχών της
EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την
κατεύθυνση αυτή µε ενδεδειγµένες εµπειρογνωµοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα
παρέχει συµβουλευτική για την ορθή εφαρµογή των αρχών της EQUAL.
Οι υφιστάµενες Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής που λειτουργούν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ στα
Υπουργεία Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους και
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
Για την υποστήριξη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του ΕΠ «Βελτίωση ∆ιοικητικής
Ικανότητας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», προωθείται η σύσταση ανώνυµης µη κερδοσκοπικής
εταιρίας του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα («∆ιοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε.»), µε κύριο
αντικείµενο τον περιορισµό της πολυνοµίας, την αξιολόγηση και αναβάθµιση της διοικητικής
ικανότητας των δηµόσιων οργανισµών, τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασµό και
την ανασυγκρότησή τους.
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Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του περιβάλλοντος ασκείται µέσω Ειδικής
Υπηρεσίας στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία θα συντονίζει, θα καθορίζει προτεραιότητες και θα
παρακολουθεί σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού, το σύνολο των
περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής τους, ώστε
να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργια και συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων στον
τοµέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ειδική υπηρεσία συνεργάζεται µε την εθνική αρχή
συντονισµού για την ενσωµάτωση των κατευθύνσεων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής
στα περιφερειακά ΕΠ.
Η ειδική αυτή υπηρεσία θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη λειτουργία περιβαλλοντικού
δικτύου (Environmental Network) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και τις λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των
συναρµόδιων Κεντρικών & Περιφερειακών Αρχών, θα συντάσσει ετήσιες απολογιστικές
εκθέσεις για την πρόοδο των έργων και δράσεων περιβάλλοντος τις οποίες θα αποστέλλει και
προς την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, θα υποστηρίζει µε
επεξεργασµένα στοιχεία και αναφορές την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Περιβάλλον
- Αειφόρος Ανάπτυξη» και την Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών
Παρακολούθησης (Ε∆ΙΠ), θα συµµετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ και θα
υποστηρίζει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τις λοιπές δηµόσιες αρχές στην αναγκαία διαρκή δηµόσια
διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) για συναφή ζητήµατα.
Ειδικότερα η ανωτέρω ειδική υπηρεσία θα γνωµοδοτεί εκ των προτέρων και εντός δέκα πέντε
(15) ηµερών, στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας συντονισµού τις προσκλήσεις που θα
εκδίδονται από τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές των ΕΠ και που αφορούν σε έργα / δράσεις
/ παρεµβάσεις που αφορούν άµεσα στο περιβάλλον. Η ειδική υπηρεσία σε συνεργασία µε τις
αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές και την εθνική αρχή συντονισµού, θα καθορίσει τις
κατηγορίες πράξεων για τις οποίες θα είναι απαραίτητη η ανωτέρω διαδικασία συντονισµού.
Συντονισµός δράσεων στον τοµέα της υγείας
Ο συντονισµός των δράσεων του τοµέα της υγείας θα διασφαλιστεί (α) σε στρατηγικό,
επιτελικό επίπεδο, από ένα διυπουργικό όργανο υπό την προεδρία του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και (β) σε επιχειρησιακό επίπεδο, από
ειδική δοµή η οποία θα υποστηρίζει το διυπουργικό όργανο για θέµατα κατάρτισης της
στρατηγικής και θα αναλάβει αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων του
τοµέα υγείας-πρόνοιας που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ και καθήκοντα ενδιάµεσου
φορέα στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
Συντονισµός συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µέσων χρηµατοοικονοµικής
τεχνικής και δανείων ΕΤΕπ
Για την υποστήριξη της εθνικής αρχής συντονισµού στο συντονισµό του προγραµµατισµού
και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων συνιστάται
επιτροπή στην οποία µετέχουν οι προϊστάµενοι της εθνικής αρχής συντονισµού, της
διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», της
διαχειριστικής αρχής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και της διαχειριστικής αρχής των ΠΕΠ. Στις
συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να µετέχουν κατά περίπτωση και εκπρόσωποι άλλων
φορέων.
Η ανωτέρω επιτροπή υποστηρίζει την εθνική αρχή συντονισµού στην εποπτεία της
οργάνωσης και διαχείρισης των ταµείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν
σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Κανονισµού.
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Ο συντονισµός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηµατοδότηση µεγάλων
έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων και των µεγάλων έργων που
προωθούνται µε συγχρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα) ή σειρά επενδύσεων µικρότερου
µεγέθους, ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών,
σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού και τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές.
Μηχανισµοί συντονισµού και προώθησης της Έρευνας και Καινοτοµίας
Στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου «Θεσµικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας», που βρίσκεται
υπό διαβούλευση, προβλέπεται συντονισµός και εποπτεία των δράσεων και παρεµβάσεων
Ε&Τ, καθώς για το σκοπό αυτό πρόκειται να ιδρυθούν ο Εθνικός Οργανισµός Έρευνας, η
∆ιυπουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και
Τεχνολογίας.
Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας εκτός από τη χάραξη και
άσκηση πολιτικής στους τοµείς της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας, ανήκει και ο
συντονισµός της υλοποίησης της πολιτικής αυτής από εµπλεκόµενα όργανα ή φορείς .
Η ∆ιυπουργική Επιτροπή χαράζει και συντονίζει την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα.
Συντονισµός δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού
Ο συντονισµός των δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού θα διασφαλιστεί από την ειδική
υπηρεσία του ΕΠ «Πολιτισµός» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο
Υπουργείο Πολιτισµού, η οποία θα αναλάβει και αρµοδιότητες συντονισµού της εφαρµογής
των δράσεων του τοµέα πολιτισµού που υλοποιούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.
Συντονισµός ΕΠ του ΕΣΠΑ µε ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ
Ο συντονισµός µεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, ασκείται από την εθνική αρχή συντονισµού και τις ειδικές
υπηρεσίες διαχείρισης του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας
(ΕΠΑ), σε συνεργασία µε αρµόδιες εθνικές αρχές, κατά τον προγραµµατισµό και την
παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισµός αυτός ασκείται µέσω µηχανισµού προώθησης της συµπληρωµατικότητας των
δράσεων, χωρικά (περιοχή παρέµβασης) και θεµατικά (τοµέας παρέµβασης), που λειτουργεί
σε επίπεδο α) προγραµµατισµού, β) παρακολούθησης υλοποίησης (διαχειριστικές αρχές), και
γ) επανεξέτασης στρατηγικής (εθνική αρχή συντονισµού και διαχειριστικές αρχές του ΠΑΑ
και του ΕΠΑ).
Στο πρώτο επίπεδο, ο µηχανισµός αυτός εξειδικεύει κατευθύνσεις για τη διασφάλιση της
συµπληρωµατικότητας και του διαχωρισµού των δράσεων και συντονίζει το πλαίσιο
εφαρµογής τους, θεµατικά και γεωγραφικά.
Στο δεύτερο επίπεδο, οι διαχειριστικές αρχές των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του ΕΠΑ
τηρούν τις κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία επιλογής των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων.
Σε ετήσια βάση, συντάσσουν ειδική αναφορά για την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των
δράσεων µε χρήση των κωδικών θεµατικής και εδαφικής διάστασης και τις γνωστοποιούν
στον µηχανισµό αυτό.
Στο τρίτο επίπεδο και στο πλαίσιο της ανωτέρω ειδικής αναφοράς, ο µηχανισµός, εξετάζει
την πρόοδο και αποτελεσµατικότητα των δράσεων, προσδιορίζει την ανάγκη αναθεώρησης
των κατευθύνσεων και της κατανοµής των Κοινοτικών πόρων, συνεπεία αλλαγών στις
προτεραιότητες (κοινοτικές, εθνικές, περιφερειακές) ή στις συνθήκες υλοποίησής τους και
εισηγείται µέτρα στην Ετήσια ∆ιάσκεψη των προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης.
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4.1.3 ∆ιαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος
Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠ σύµφωνα
µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ασκεί τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 60 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ειδικότερα η διαχειριστική αρχή του ΕΠ είναι υπεύθυνη για:
(i)
τη διασφάλιση της επιλογής των προς χρηµατοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα
κριτήρια που εφαρµόζονται στο ΕΠ, καθώς και της συµµόρφωσής τους µε τους
ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους.

(ii)

Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• Μεριµνά για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτοµερών πληροφοριών
σχετικά µε:
− τους όρους επιλεξιµότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόµενες
πράξεις προκειµένου να ενταχθούν για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ
− τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηµατοδότησης και των
σχετικών χρονικών περιόδων
− τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηµατοδότηση πράξεων
− τους αρµόδιους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίοι µπορούν
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα ΕΠ
− τη δηµοσιοποίηση καταλόγου στον οποίο παρατίθενται ο τίτλος των πράξεων,
οι δικαιούχοι και το ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.
• Εφαρµόζει διαδικασίες αξιολόγησης των πράξεων προκειµένου αυτές να
ενταχθούν στο ΕΠ, µε βάση τα κριτήρια ένταξης που εγκρίνονται από την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των
δικαιούχων σύµφωνα µε το σύστηµα που προσδιορίζεται στην παράγραφο (xvii)
του υποκεφαλαίου 0, πριν ληφθεί η απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. Στις
περιπτώσεις πράξεων για τις οποίες κατά τη χρονική στιγµή υποβολής τους στο
ΕΠ έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις ή βρίσκονται σε εκτέλεση ή
περατώθηκαν µετά την ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας, συνεκτιµά τυχόν
αξιολογήσεις που έχουν διενεργηθεί από αρµόδιες αρχές και διασφαλίζει ότι η
επιλογή των πράξεων ικανοποιεί τα κριτήρια που εφαρµόζονται για το ΕΠ.
• Γνωστοποιεί τις προς ένταξη πράξεις προϋπολογισµού άνω των πέντε εκατ. ευρώ
στην εθνική αρχή συντονισµού προκειµένου να διατυπώσουν γνώµη εντός δέκα
πέντε ηµερών. Η απόφαση ένταξης µπορεί να εκδίδεται µετά την παρέλευση
άπρακτης της προθεσµίας αυτής. Για τα δηµόσια έργα προϋπολογισµού άνω των
είκοσι πέντε εκατ. ευρώ (25.000.000) στον τοµέα του περιβάλλοντος και άνω των
πενήντα εκατ. (50.000.000) ευρώ σε άλλους τοµείς, η απόφαση ένταξης εκδίδεται
µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
• Εκδίδει την απόφαση ένταξης πράξεων στο ΕΠ και ενηµερώνει τον δικαιούχο
γραπτώς για όλες τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει.
• Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δηµοσίων συµβάσεων και ιδίως κατά
τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύµβασης.
• Συνεργάζεται µε την εθνική αρχή συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε
αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηµατοδοτούµενων προϊόντων και
υπηρεσιών και της πραγµατικής πραγµατοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι
δικαιούχοι για τις διάφορες πράξεις, καθώς και της συµµόρφωσής τους προς τους
κοινοτικούς και τους εθνικούς κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή διενεργεί:
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(iii)

(α) διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπανών που υποβάλλεται από τους
δικαιούχους, κατά τις οποίες επιβεβαιώνονται µε τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγµατική,
− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση
ένταξης,
− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,
− η πράξη και η δαπάνη είναι σύµφωνες µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής
χρηµατοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά
µέσα ή από άλλη προγραµµατική περίοδο
Στην περίπτωση µεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να
πραγµατοποιούνται
δειγµατοληπτικές
επαληθεύσεις
βάσει
µεθόδου
δειγµατοληψίας.
Κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης του δικαιούχου, η διαχειριστική αρχή
επιβεβαιώνει την εφαρµογή των προϋποθέσεων που ενδεχοµένως έχει θέσει, κατά
την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων.
(β) επιτόπιες επαληθεύσεις επιµέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται ότι οι
πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόµενα προϊόντα ή/και παρεχόµενες
υπηρεσίες συµµορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύµβασης ή
απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των
κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δηµοσιότητα και η επαλήθευση της ακρίβειας
των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και
οικονοµική πρόοδο της πράξης.
Για τις πράξεις που η επαλήθευσή τους επιτοπίως, γίνεται δειγµατοληπτικά, η
διαχειριστική αρχή τηρεί αρχεία που περιγράφουν και δικαιολογούν τη
δειγµατοληπτική µέθοδο που καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που
επιλέγονται προς επαλήθευση. Η διαχειριστική αρχή καθορίζει το µέγεθος του
δείγµατος, προκειµένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νοµιµότητα
και κανονικότητα των σχετικών πράξεων όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που
διαπιστώνεται από τη διαχειριστική αρχή για τον τύπο των σχετικών δικαιούχων
και πράξεων. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει τη µέθοδο δειγµατοληψίας σε
ετήσια βάση.
• Τηρεί αρχείο των διενεργούµενων επαληθεύσεων στο ΟΠΣ, όπου για κάθε
επαλήθευση αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν για την επαλήθευση, η
ηµεροµηνία και τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης και τα µέτρα που ελήφθησαν
στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών. Τα πορίσµατα των επιτόπιων
επαληθεύσεων καταχωρούνται στο ΟΠΣ και κοινοποιούνται στο δικαιούχο και
στο φορέα που είναι αρµόδιος για τη χορήγηση ενισχύσεων στην περίπτωση
κρατικών ενισχύσεων.
• Στην περίπτωση που η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του
ίδιου ΕΠ, η υλοποίηση της πράξης θα γίνεται από µονάδα διαφορετική από τη
µονάδα που είναι αρµόδια για την διενέργεια των επαληθεύσεων, ώστε να
διασφαλίζεται η απαιτούµενη διάκριση καθηκόντων.
τη διασφάλιση της συλλογής, καταχώρησης και αποθήκευσης, στο ΟΠΣ λογιστικών
εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ καθώς και της συλλογής και
καταχώρησης στο ΟΠΣ των δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη
χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους ελέγχους
και την αξιολόγηση. Μεριµνά για την καλή λειτουργία του ΟΠΣ σε σχέση µε το ΕΠ,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή :
• Συλλέγει και τηρεί στο ΟΠΣ και στο φάκελο της πράξης αναλυτικά στοιχεία
υλοποίησης, µέσω τυποποιηµένων εντύπων,
• Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων για την υποβολή
όλων των δεδοµένων υλοποίησης των πράξεων που απαιτούνται για τη
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(iv)

(v)

(vi)

χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους
ελέγχους και την αξιολόγηση των δράσεων,
• Μεριµνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρµογή συστήµατος αναφοράς και
παρακολούθησης των δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
• Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε τα απαραίτητα
δεδοµένα και έγγραφα από τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης.
τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην υλοποίηση
πράξεων τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστηµα είτε επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση µε την πράξη µε την
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε:
• οι δικαιούχοι που υποχρεούνται από την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν ενιαίο
λογιστικό σύστηµα (το Γενικό ή τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια) να δηµιουργήσουν
ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο,
• οι δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωµένοι από την ελληνική νοµοθεσία στην
τήρηση του Γενικού ή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων, να εφαρµόζουν
κατάλληλη λογιστική κωδικοποίηση για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο, όπως
αυτή θα οριστεί από τη διαχειριστική αρχή κατά την έναρξη υλοποίησής του,
τη διασφάλιση ότι οι αξιολογήσεις των ΕΠ που αναφέρονται στο άρθρο 48(3), του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 εκτελούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του
ίδιου Κανονισµού,
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• προετοιµάζει και οργανώνει τις αξιολογήσεις που προβλέπονται στο υποκεφάλαιο
4 του παρόντος κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου,
µεριµνώντας ιδιαίτερα για τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων σύµφωνα µε οδηγίες
και κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
• οργανώνει την παραγωγή και τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για την
διεξαγωγή των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων
πληροφοριών που παρέχονται από το σύστηµα παρακολούθησης,
• κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων στην εθνική αρχή συντονισµού,
στην επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή,
• εξασφαλίζει την κατάλληλη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των
αξιολογήσεων, µε βάση τους κανόνες που αφορούν στην πρόσβαση στα έγγραφα,
• µεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης,
• προτείνει στην επιτροπή παρακολούθησης τη διεξαγωγή αξιολογήσεων ιδιαιτέρως
στις περιπτώσεις που η παρακολούθηση αναδεικνύει σηµαντικές αποκλίσεις από
τους στόχους που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής
συντονισµού
τον καθορισµό διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων
σχετικά µε τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη
διασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου σύµφωνα µε τις οδηγίες της εθνικής αρχής
συντονισµού. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι:
• τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα)
στο κατάλληλο επίπεδο (διαχειριστική αρχή, ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης,
δικαιούχος) για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
• στην περίπτωση τήρησης εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή, τα ηλεκτρονικά
συστήµατα τήρησης των εγγράφων συµµορφώνονται µε αποδεκτά πρότυπα
ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα πληρούν τους
εθνικούς κανόνες και είναι αξιόπιστα
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•

όλα τα έγγραφα τηρούνται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών από τη
γνωστοποίηση της γνώµης της Επιτροπής σχετικά µε το περιεχόµενο της δήλωσης
κλεισίµατος του ΕΠ ή µερικού κλεισίµατος, µε την επιφύλαξη των κανόνων που
διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις
• ο δικαιούχος παρέχει πρόσβαση στα τηρούµενα από αυτόν έγγραφα που
σχετίζονται µε την υλοποίηση της συγχρηµατοδοτούµενης πράξης αλλά και
αντίγραφα ή αποσπάσµατα αυτών σε εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό άτοµα
της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, της αρχής ελέγχου, της
Επιτροπής και των εξουσιοδοτηµένων αυτής αντιπροσώπων
• τα ονόµατα των φορέων που διαθέτουν τα πρωτογενή έγγραφα που απαιτούνται
για την εξασφάλιση επαρκούς διαδροµής ελέγχου, και η τοποθεσία που
βρίσκονται οι έδρες των φορέων αυτών είναι γνωστά στη διαχειριστική αρχή και
τηρούνται στο ΟΠΣ.
(vii) τη διασφάλιση ότι η αρχή πιστοποίησης λαµβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
σχετικά µε τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται σε σχέση µε
κάθε δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του ΟΠΣ µε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου η αρχή πιστοποίησης να εκτελέσει τους απαραίτητους ελέγχους για
την πιστοποίηση των δαπανών.
• συνεργάζεται µε την αρχή πιστοποίησης προκειµένου να αποσαφηνιστεί
οποιοδήποτε θέµα ανακύπτει σχετικά µε την πιστοποίηση εγκεκριµένων δαπανών.
(viii) την υποστήριξη των εργασιών της επιτροπής παρακολούθησης και τον εφοδιασµό της
µε τα απαιτούµενα έγγραφα τα οποία καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της
ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ σε σχέση µε τους στόχους του
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
• µεριµνά για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαιτούνται για
την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης
του ΕΠ από την επιτροπή παρακολούθησης και τη λήψη αποφάσεων από αυτήν.
• µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής παρακολούθησης.
(ix)
τη σύνταξη και, µετά την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης, την υποβολή στην
Επιτροπή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων σχετικά µε την υλοποίηση, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή
• συντάσσει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ, µε βάση τα
στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού,
• υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης τις εκθέσεις του ΕΠ,
• υποβάλλει τις εγκεκριµένες εκθέσεις στην εθνική αρχή συντονισµού και στην
Επιτροπή (συµπεριλαµβανοµένης της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών στοιχείων).
(x)
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις ενηµέρωσης και δηµοσιότητας
που ορίζονται στο άρθρο 69, του Καν. (ΕΚ) 1083/2006
Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή:
• εκπονεί επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ.
2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και το πλαίσιο αρχών δηµοσιότητας και
πληροφόρησης που διαµορφώνει η εθνική αρχή συντονισµού, το οποίο
οριστικοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής
• υλοποιεί τις προβλεπόµενες στο εγκεκριµένο σχέδιο επικοινωνίας δράσεις,
ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την Επιτροπή και
αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καν.
(ΕΚ).1828./2006,
• παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης των δράσεων δηµοσιότητας, η
υλοποίηση των οποίων έχει αναληφθεί από ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης
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ενηµερώνει τους δικαιούχους για τις ενέργειες δηµοσιότητας που αναλαµβάνουν
στο πλαίσιο εκτέλεσης πράξεων και παρακολουθεί την ορθή τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών.
(xi)
την υποβολή, στην Επιτροπή, των αναγκαίων πληροφοριών προκειµένου να
αξιολογήσει τα µεγάλα έργα και να προσδιορίσει τη συνδροµή των Ταµείων σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006
(xii) την παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της υλοποίησης του
ΕΠ και τη σύνταξη και υποβολή στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ προτάσεων
για αναθεώρησή του σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού
(xiii) την παρακολούθηση των εσόδων που προκύπτουν από έργα που παράγουν έσοδα και
την σχετική ενηµέρωση της αρχής πιστοποίησης, ιδίως για τα έργα των οποίων τα
έσοδα δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν εκ των προτέρων
(xiv) την από κοινού µε την Επιτροπή ετήσια εξέταση της υλοποίησης του ΕΠ, την
ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης για τα αποτελέσµατά της και την
παρακολούθηση και σχετική ενηµέρωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνέχεια που
δίδεται στα σχόλιά της
(xv) την ακύρωση µέρους ή του συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η οποία
επιβάλλεται βάσει πορίσµατος επαλήθευσης ή πορίσµατος ελέγχου της αρχής ελέγχου
ή βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
κατά τα
προβλεπόµενα στο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(xvi) την εισήγηση στον αρµόδιο υπουργό για την έκδοση απόφασης ανάκτησης
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τα οποία διαπιστώνονται βάσει των
επαληθεύσεων που διενεργεί
Ως διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη», σύµφωνα µε το άρθρο 59, παρ.1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, ορίζεται µε κοινή
απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, η ειδική υπηρεσία
διαχείρισης ΕΠ «Περιβάλλον» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ΚΠΣ 2000-2006 στο
Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε και η οποία µετονοµάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης
επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη».
4.1.4 Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι
αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ σε
σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της. Στην ως
άνω απόφαση καθορίζονται:
(α) ο φορέας ο οποίος αναλαµβάνει τη διαχείριση πράξεων του οικείου ΕΠ
(β) οι πράξεις που αναλαµβάνονται, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους και ο
αντίστοιχος προϋπολογισµός αυτών
(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται µε την αναγκαία εξειδίκευση
ανάλογα µε το είδος των δράσεων
(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της διαχειριστικής αρχής
(ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ο φορέας ανάλογα µε τον τύπο και το είδος των δράσεων.
Ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης δύναται να οριστεί δηµόσια υπηρεσία ή άλλο νοµικό
πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα, το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει
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αποκλειστικού δικαιώµατος που του
ρυθµίσεως.

παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης επιλέγεται µετά από διαγωνιστική
διαδικασία ή µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που ο
ενδιάµεσος φορέας επιλέγεται µετά από διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται σύναψη
σύµβασης ανάθεσης.
Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής που δύνανται να αναληφθούν από τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΠ αφορούν στα εδάφια (i), (ii), (iii), (iv),
(vi), (viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 0 και θα
εξειδικεύονται ανά περίπτωση στις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή συµβάσεις.
Οι ενδιάµεσοι φορείς συνεργάζονται επίσης µε την οικεία διαχειριστική αρχή στην άσκηση
των λοιπών αρµοδιοτήτων της και οι αµοιβαίες υποχρεώσεις θα εξειδικεύονται στην σχετική
Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των
ενδιάµεσων φορέων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής. Ο ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες, βάσει
τυποποιηµένων αναφορών, προκειµένου να διασφαλίζεται η επαρκής ενηµέρωση της
διαχειριστικής αρχής σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων που έχουν εκχωρηθεί.
Για το σκοπό αυτό η διαχειριστική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
• Παραλαµβάνει και εξετάζει τις σχετικές εκθέσεις και αναφορές που υποβάλλουν οι
ενδιάµεσοι φορείς.
• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων που πραγµατοποιούνται από
τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων της
αρχής ελέγχου.
• ∆ύναται να πραγµατοποιεί ποιοτικούς ελέγχους στους ενδιάµεσους φορείς
προκειµένου να επιβεβαιωθεί η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που
τους έχουν ανατεθεί.
Στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων των
οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθµίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες
επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρµοδιοτήτων στο εσωτερικό του.
Στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», δύναται να οριστούν για δράσεις
περιφερειακού χαρακτήρα, ως ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης οι αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες
διαχείρισης των 13 ΠΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006. Οι αρµοδιότητες που αναλαµβάνονται, η
εξειδίκευση της άσκησής τους, οι επί µέρους κατηγορίες πράξεων και οι λοιπές υποχρεώσεις
των αντίστοιχων µερών προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε.
Λοιποί ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης δύναται να οριστούν κατά την κοινοποίηση του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006 και το άρθρο 22 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ενδεχόµενες αλλαγές στο
κοινοποιηθέν Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου συµπεριλαµβανοµένου και του ορισµού
νέων ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση ελέγχου του ΕΠ,
σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού, η διαχειριστική αρχή δύναται να αναθέτει σε ενδιάµεσους φορείς αρµοδιότητες
διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών επιχορηγήσεων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 42 και
43 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:
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(α)
(β)
(γ)
(δ)

(ε)

τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση
τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων
τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή
αυτή
οι ρυθµίσεις για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εξασφάλιση του
δηµοσιονοµικού ελέγχου της συνολικής επιχορήγησης έναντι της διαχειριστικής
αρχής, συµπεριλαµβανοµένων των διευθετήσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών και την παρουσίαση των λογαριασµών
τυχόν χρήση οικονοµικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέτρου.

Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να παρέχει εγγυήσεις για τη φερεγγυότητά του, την ικανότητα
διαχείρισης στο σχετικό αντικείµενο, καθώς επίσης και για την επάρκειά του όσον αφορά τη
διοικητική και την οικονοµική διαχείριση. Ο φορέας αυτός, κατά κανόνα, εδρεύει ή
εκπροσωπείται στην ή στις περιφέρειες που καλύπτονται από το ΕΠ.
Ο ορισµός ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης ή/και διαχείρισης και υλοποίησης συνολικών
επιχορηγήσεων σε ένα ΕΠ, συνεπάγεται την παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που
απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν.(ΕΚ) 1083/06 και τα άρθρα 21 και 22 του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
4.1.5 Αρχή πιστοποίησης
Η αρχή πιστοποίησης είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και
αιτήσεων πληρωµών πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή
πιστοποίησης εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 61 του Καν. (ΕΚ)
1083/2006. Ειδικότερα:
(i)
καταρτίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά πιστοποιηµένες δηλώσεις δαπανών και
αιτήσεις πληρωµών στην Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78 του Καν.
(ΕΚ) 1083/2006.
(ii)
πιστοποιεί ότι:
• η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι προϊόν αξιόπιστων λογιστικών
συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά,
• οι δηλωθείσες δαπάνες συµµορφώνονται προς τους ισχύοντες κοινοτικούς και
εθνικούς κανόνες και ότι διενεργήθηκαν για πράξεις που επελέγησαν για
χρηµατοδότηση σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στο πρόγραµµα και
πληρούν τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες,
στο πλαίσιο αυτό δύναται:
- να εξαιρεί προσωρινά από τις δηλώσεις δαπανών τις δαπάνες που
παρουσιάζουν προβλήµατα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες
- να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις διαχειριστικές αρχές και τους
ενδιάµεσους φορείς
(iii) διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες από τη
διαχειριστική αρχή σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν και τις
επαληθεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά τις δαπάνες που περιλαµβάνονται
στις δηλώσεις δαπανών,
(iv)
συνυπολογίζει για σκοπούς πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων που
διενεργήθηκαν υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου,
(v)
τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικά µητρώα για τις δαπάνες που υποβάλλονται
στην Επιτροπή,
(vi)
τηρεί µητρώο των ποσών που µπορούν να ανακτηθούν και των ποσών που
αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της συνεισφοράς για µια
πράξη. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στον γενικό προϋπολογισµό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από το κλείσιµο του ΕΠ, µε αφαίρεσή τους από την
επόµενη κατάσταση δαπανών.

123

(vii)

υποβάλλει στην Επιτροπή προσωρινές προβλέψεις για τις µελλοντικές αιτήσεις
πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 76, παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
(viii) συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για τον καθορισµό των
κανόνων λειτουργίας του ΟΠΣ ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών τις οποίες
χρησιµοποιεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.
Ως αρχή πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Καν.1083/2006
ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και
του Ταµείου Συνοχής του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα
Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και µετονοµάζεται
σε αρχή πιστοποίησης.
4.1.6 Αρχή ελέγχου
Η αρχή ελέγχου έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή ελέγχου αναλαµβάνει
τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα:
(i)
∆ιασφαλίζει την εκτέλεση των ελέγχων για την επαλήθευση της ουσιαστικής
λειτουργίας του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ,
(ii)
∆ιασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται σε κατάλληλο δείγµα για
την επαλήθευση των δηλωνόµενων στην Επιτροπή δαπανών, για το σκοπό αυτό
διαµορφώνει µεθοδολογία δειγµατοληψίας πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
Καν. (ΕΚ) 1828/2006,
(iii) Υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός εννέα µηνών από την έγκριση του ΕΠ, στρατηγική
ελέγχου, η οποία καλύπτει τους φορείς που θα εκτελέσουν τους ελέγχους, τη µέθοδο
ελέγχου που θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου,
τη µέθοδο δειγµατοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων, καθώς και ενδεικτικό
προγραµµατισµό των ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των
κυριότερων φορέων καθώς και η οµοιόµορφη κατανοµή των ελέγχων καθ’ όλη την
περίοδο προγραµµατισµού.
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται κοινό σύστηµα σε περισσότερα του ενός
επιχειρησιακά προγράµµατα, είναι δυνατόν να υποβάλλεται, ενιαία στρατηγική
ελέγχου.
(iv)
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους από το 2008 έως το 2015 υποβάλλει στην
Επιτροπή:
• ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία παρατίθενται τα πορίσµατα των ελέγχων
(συστηµάτων και πράξεων) που πραγµατοποιήθηκαν κατά το προηγούµενο
δωδεκάµηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου του συγκεκριµένου έτους σύµφωνα µε την
στρατηγική ελέγχου του ΕΠ, και αναφέρονται οι τυχόν ελλείψεις που
διαπιστώθηκαν στα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Η
πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το αργότερο, καλύπτει
την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 30 Ιουνίου 2008. Οι πληροφορίες
που αφορούν τους ελέγχους που διεξάγονται µετά την 1η Ιουλίου 2015
περιλαµβάνονται στην τελική έκθεση ελέγχου η οποία υποστηρίζει τη δήλωση
κλεισίµατος,
• γνωµοδότηση, βάσει των ελέγχων που έχουν πραγµατοποιηθεί υπό την ευθύνη της
και άλλων ελέγχων, ως προς το κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
λειτουργεί ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζει επαρκώς το γεγονός ότι οι
καταστάσεις δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή είναι ορθές και, συνεπώς,
ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι νόµιµες και κανονικές,
• δήλωση µερικού κλεισίµατος, ανάλογα µε την περίπτωση δυνάµει του άρθρου 88,
παρ.2, σηµείο(β) του Καν.1083/2006, η οποία αξιολογεί τη νοµιµότητα και
κανονικότητα των σχετικών δαπανών.
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(v)

(vi)

Υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωση
κλεισίµατος του προγράµµατος, στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης
πληρωµής του τελικού υπολοίπου καθώς και η νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών συναλλαγών που καλύπτονται από την τελική κατάσταση δαπανών η οποία
υποστηρίζεται από τελική έκθεση ελέγχου,
Μεριµνά για την ηλεκτρονική διαβίβαση στην Επιτροπή των παρατυπιών, οι οποίες
αποτέλεσαν αντικείµενο διοικητικών και δικαστικών προσφυγών σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 27 έως 36 του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

Η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι το έργου του ελέγχου ασκείται λαµβάνοντας υπόψη διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η αρχή ελέγχου διασφαλίζει τη διαφύλαξη
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και εµπιστευτικών πληροφοριών, για τα οποία
λαµβάνουν γνώση αυτή ή/και τα όργανα ελέγχου που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.
Ως αρχή ελέγχου, κοινή για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, ορίζεται η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε∆ΕΛ), η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών - Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου είναι επταµελής και είναι ανεξάρτητη από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους
ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και την αρχή πιστοποίησης.
Έλεγχοι υπό την ευθύνη της αρχής ελέγχου
Για τις ανάγκες της εκτέλεσης των ελέγχων και τη λειτουργία της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού
Ελέγχου, συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – Γενική Γραµµατεία
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής (ΓΛΚ) δύο ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού και Ελέγχων
επιχειρησιακών προγραµµάτων και µία ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
Η αξιοπιστία των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου εκτιµάται µε βάση κριτήρια που
καθορίζονται από την αρχή ελέγχου για τους ελέγχους των συστηµάτων. Περιλαµβάνει
επίσης ποσοτική αξιολόγηση όλων των καίριων στοιχείων των συστηµάτων και καλύπτει τις
βασικές αρχές και τους ενδιάµεσους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο
του επιχειρησιακού προγράµµατος. Στο φάκελο ελέγχου τηρείται αρχείο των αξιολογήσεων
που διενεργήθηκαν.
Οι έλεγχοι των πράξεων πραγµατοποιούνται επιτόπου, βάσει εγγράφων και αρχείων που
τηρούνται από το δικαιούχο. Οι έλεγχοι επαληθεύουν ότι πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) η πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής για το ΕΠ, υλοποιήθηκε σύµφωνα µε την
απόφαση ένταξης και πληροί οποιονδήποτε ισχύοντα όρο ως προς τη
λειτουργικότητα και τη χρήση της ή σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους·
(β) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες αντιστοιχούν στα λογιστικά έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τηρούνται από το δικαιούχο·
(γ) οι δηλωθείσες στην Επιτροπή δαπάνες συνάδουν προς τους κοινοτικούς και τους
εθνικούς κανόνες
(δ) η δηµόσια συνεισφορά έχει καταβληθεί στο δικαιούχο σύµφωνα µε το άρθρο 80
του Κανονισµού.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραµµατισµού που εγκρίνεται από την Επιτροπή
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου στο πλαίσιο της στρατηγικής ελέγχου, ύστερα από εισήγηση της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων. Επίσης διενεργούνται έκτακτοι
έλεγχοι εκτός προγραµµατισµού, όταν αυτό απαιτείται.
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Όταν τα προβλήµατα που διαπιστώνονται εντοπίζονται στη λειτουργία των συστηµάτων
διαχείρισης και ελέγχου και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πράξεις στο
πλαίσιο του ΕΠ, η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη διενέργεια περαιτέρω
εξέτασης, συµπεριλαµβανοµένων πρόσθετων ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο,
προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος αυτών των προβληµάτων.
Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των
τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 0 και υπαλλήλους των λοιπών υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής. Οι ανωτέρω ελεγκτικές οµάδες δύναται να
συνεπικουρούνται στο έργο τους από εµπειρογνώµονες. Οι εµπειρογνώµονες µπορεί να είναι
δηµόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ιδιώτες. Οι ιδιώτες εµπειρογνώµονες είναι
εγγεγραµµένοι στο µητρώο εµπειρογνωµόνων.
Στο µητρώο εµπειρογνωµόνων, που καταρτίζεται και τηρείται από την Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης και Ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ προγραµµάτων, εγγράφονται µε
απόφαση του προϊσταµένου αυτής, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση και αξιολόγηση από την
Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, πρόσωπα, τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία
σχετική µε τους διενεργούµενους υπό την ευθύνη της ελέγχους. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται επιµέρους θέµατα για την κατάρτιση του µητρώου
εµπειρογνωµόνων.
Με απόφαση της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου µετά από εισήγηση του αρµόδιου
προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ελέγχων, οι έλεγχοι δύναται να ανατίθενται
σε ελεγκτικές εταιρείες.
Στην περίπτωση που οι έλεγχοι διενεργούνται από φορείς διαφορετικούς από την αρχή
ελέγχου, η αρχή ελέγχου διασφαλίζει ότι οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία λειτουργική
ανεξαρτησία από τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τους ενδιάµεσους φορείς διαχείρισης και
την αρχή πιστοποίησης.
4.1.7 Φορέας Υπεύθυνος για την έκθεση και παροχή γνώµης του άρθρου 71(3)
Σύµφωνα µε το άρθρο 71(2) του Καν. (ΕΚ) 1083/06 η κοινοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ στην Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση στην
οποία να αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του συστήµατος και διατύπωση
γνώµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του συστήµατος µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 58-62
του ίδιου κανονισµού.
Η έκθεση και η γνώµη σχετικά µε τα παραπάνω θα συνταχθούν είτε από την αρχή ελέγχου
είτε από ιδιωτικό φορέα αποδεδειγµένης εµπειρίας, µετά από αξιολόγηση του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος, κατά την οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου. Στην περίπτωση ιδιωτικού φορέα, αυτός θα επιλεγεί µετά από
διαγωνισµό που θα γίνει µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Αναθέτουσα αρχή θα είναι η εθνική
αρχή συντονισµού.
4.1.8 Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή
Φορέας υπεύθυνος για την είσπραξη των πληρωµών από την Επιτροπή είναι η αρχή
πιστοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, η οποία προσδιορίστηκε στο υποκεφάλαιο 0 του παρόντος.
Η Επιτροπή παραλαµβάνοντας τις αιτήσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις από την αρχή
πιστοποίησης, ανταποκρινόµενη βάσει των εσωτερικών της διαδικασιών, καταθέτει την
αιτηθείσα συµµετοχή της στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους ειδικούς λογαριασµούς που έχει
ανοίξει για το σκοπό αυτό η αρχή πιστοποίησης. Η αρχή πιστοποίησης:
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(i) είναι αποδέκτης των εγκρίσεων πληρωµών των Ταµείων που πραγµατοποιούνται από
την Επιτροπή
(ii) ενηµερώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διάθεση των πιστώσεων που
εισπράχθηκαν ανά ΕΠ και Ταµείο,
(iii) παρακολουθεί τη διαδικασία µεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους δικαιούχους
και µεριµνά ώστε αυτή να πραγµατοποιείται το συντοµότερο δυνατό και χωρίς καµία
κράτηση
4.1.9 Φορέας/είς Υπεύθυνος/οι για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ αποτελούν
δηµόσιες επενδύσεις και χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Φορείς υπεύθυνοι για τη διενέργεια
πληρωµών στους δικαιούχους (φορείς χρηµατοδότησης) είναι κατά περίπτωση τα Υπουργεία,
οι Περιφέρειες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την υποβολή
πρότασης κατάρτισης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η πληρωµή στους δικαιούχους γίνεται τµηµατικά µε αποφάσεις χρηµατοδότησης που
εκδίδονται από τη ∆/νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών και έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηµα των
φορέων χρηµατοδότησης.
Η απόδοση στους δικαιούχους γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή
µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών.
4.2 Παρακολούθηση
4.2.1 ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων (∆ΕΠ)
Για την επίτευξη της πολιτικής για τη συνοχή και των στρατηγικών στόχων που
περιγράφονται στο ΕΣΠΑ, έχει συσταθεί ∆ιυπουργική Επιτροπή κοινοτικών προγραµµάτων
(Νόµος 3483/2006, άρθρο 20), έργο της οποίας είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση
της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων µε στόχο τη διασφάλιση της
αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων και τη µεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των
κοινοτικών κονδυλίων.
Η ∆ΕΠ αποτελεί στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ένα ολιγοµελές
σχήµα διοίκησης του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη
ευελιξία και επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε στρατηγικό,
διαχειριστικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σε συνέργεια µε τις πολιτικές του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ). Η ∆ΕΠ εκφράζει γνώµη επί των εκθέσεων
στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβάλλονται στην Επιτροπή δυνάµει του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και δίνει κατευθύνσεις στην ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των
επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ.
Στην Επιτροπή συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών ως πρόεδρος και οι
υπουργοί Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, ως µέλη. Ως εισηγητής συµµετέχει επιπλέον ο υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Τη διοικητική υποστήριξη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής και την παρακολούθηση της
υλοποίησης των αποφάσεών της αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και
Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. µέσω της εθνικής αρχής συντονισµού.
4.2.2 Ετήσια διάσκεψη Προέδρων επιτροπών παρακολούθησης επιχειρησιακών
προγραµµάτων (Ε∆ΙΠ)
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Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταµείων και των ΕΠ στο σύνολό τους
γίνεται από την ετήσια διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης συγκροτείται εντός 3 µηνών
από τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης του συνόλου των ΕΠ. Της διάσκεψης
των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ προεδρεύει ο υφυπουργός
Οικονοµίας & Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα κοινοτικών προγραµµάτων.
Η διάσκεψη θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό µετά από εισήγηση της εθνικής αρχής
συντονισµού. Συνέρχεται ετησίως µετά από πρόσκληση του προέδρου της µε αντικείµενο την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ και της
συµβολής κάθε ΕΠ στους στόχους αυτούς.
Ως µέλη συµµετέχουν
• Οι Πρόεδροι των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ
(συµπεριλαµβανοµένων όλων των Γενικών Γραµµατέων των Περιφερειών), του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιεία
• Εκπρόσωποι της εθνικής αρχής συντονισµού
• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
• Εκπρόσωποι δηµοσίων αρχών (ειδικές υπηρεσίες συντονισµού δράσεων τοµεακών
πολιτικών, Υπουργείο Πολιτισµού κλπ.)
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
• Εκπρόσωποι των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων
• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (εκπρόσωπος της
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία, κλπ)
• Αντιπροσωπεία της Επιτροπής µε ρόλο παρατηρητή
Στη ∆ιάσκεψη των προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ µπορούν να
προσκληθούν µη µόνιµα µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά,
τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της
διάσκεψης.
Η διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών παρακολούθησης των ΕΠ:
• Παρακολουθεί τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των προγραµµάτων και τη συµβολή
τους στους στρατηγικούς στόχους που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ και υποβάλλει
σχετική έκθεση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραµµάτων.
• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρµοζόµενων πολιτικών και
διαµορφώνει προτάσεις για το συντονισµό τους και την ευρεία εφαρµογή τους.
• Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του
συντονισµού και της συµπληρωµατικότητας των δράσεων των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Αλιείας.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι δυνατή η συγκρότηση
επιτροπών συµβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισµό των παρεµβάσεων σε ειδικούς
τοµείς, στις οποίες προεδρεύουν µέλη της ∆ιάσκεψης.
Για την υποβοήθηση του έργου της Ε∆ΙΠ, συνιστάται τεχνική επιτροπή συµβουλευτικού
χαρακτήρα στην οποία µετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων που εµπλέκονται στο
σχεδιασµό και υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και εκπρόσωποι της Εθνικής Συνοµοσπονδίας
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Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ). Η επιτροπή εισηγείται στην Ε∆ΙΠ προτάσεις αναφορικά µε
την οριζόντια ενσωµάτωση και εφαρµογή των αρχών της προσβασιµότητας και µη διάκρισης
των Ατόµων µε Αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Τη γραµµατειακή υποστήριξη της διάσκεψης
αναλαµβάνει η εθνική αρχή συντονισµού, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της
σχετικής τεκµηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας
διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.
4.2.3 Επιτροπή παρακολούθησης επιχειρησιακού προγράµµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 για κάθε ΕΠ συστήνεται επιτροπή
παρακολούθησης του ΕΠ µε αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και
της ποιότητας υλοποίησης του ΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ συστήνεται εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης από την Επιτροπή της απόφασης έγκρισης του ΕΠ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ ορίζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της
διαχειριστικής αρχής, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της εταιρικής σχέσης στη διαχείριση,
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεµβάσεων σε όλα τα στάδια υλοποίησης του
προγράµµατος.
Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ είναι ο Γενικός Γραµµατέας ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ως µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης συµµετέχουν:
• Ο προϊστάµενος της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ
• Εκπρόσωπος της εθνικής αρχής συντονισµού
• Εκπρόσωπος της αρχής πιστοποίησης
• Εκπρόσωπος της αρχής ελέγχου (µε ρόλο παρατηρητή)
• Εκπρόσωποι των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης του ΕΠ,
• Εκπρόσωποι Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών
• Εκπρόσωποι δηµόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισµού που είναι αρµόδιες
για θέµατα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, υγείας, έρευνας και
καινοτοµίας, δηµόσιας διοίκησης, πολιτισµού κλπ.
• Εκπρόσωπος της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος
• Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
• Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής ή και των ΕΤΕ ή ΕΤΕπ στην περίπτωση που οι τελευταίες
συνεισφέρουν στο ΕΠ (µε συµβουλευτικό ρόλο).
• Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη
συµµετοχή ανδρών και γυναικών.
Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν µη µόνιµα
µέλη π.χ. ειδικοί επιστήµονες ή εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά,
επιστηµονικά και λοιπά θέµατα ανάλογα µε την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Κατά τις
συνεδριάσεις δύναται επίσης να συµµετάσχει ως παρατηρητής, αντιπρόσωπος των δικτύων
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την Οικονοµική
Αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται στην εν λόγω πρωτοβουλία, προκειµένου
να δίδει αναφορά της προόδου των δραστηριοτήτων των δικτύων.
Τη γραµµατειακή υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης αναλαµβάνει η διαχειριστική
αρχή του ΕΠ, η οποία επιφορτίζεται µε την προετοιµασία της σχετικής τεκµηρίωσης για τη
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διεξαγωγή των συνεδριάσεων καθώς και της ηµερήσιας διάταξης και των πρακτικών που
τηρούνται.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
στο πλαίσιο της εθνικής έννοµης τάξης. Ο κανονισµός λειτουργίας καθορίζεται σε
συνεργασία µε τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των
καθηκόντων της επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006. Στην πρώτη
συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της.
Η επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του
Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Ειδικότερα :
• εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση πράξεων
εντός έξι µηνών από την έγκριση του ΕΠ και εγκρίνει τις τυχόν αναθεωρήσεις των
κριτηρίων αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του προγραµµατισµού,
• επανεξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σηµειώθηκε στην επίτευξη των
ειδικών στόχων του ΕΠ µε βάση τα έγγραφα που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή,
• εξετάζει τα αποτελέσµατα της υλοποίησης, ιδίως δε την επίτευξη των στόχων που
καθορίζονται για κάθε άξονα προτεραιότητας, καθώς και τις αξιολογήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 και στο
υποκεφάλαιο 0,
• εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική έκθεση υλοποίησης που αναφέρονται
στο άρθρο 67 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006,
• ενηµερώνεται σχετικά µε την ετήσια έκθεση ελέγχου ή µε το τµήµα της έκθεσης που
αφορά το οικείο ΕΠ, καθώς και για τυχόν σχετικά σχόλια τα οποία µπορεί να
διατυπώσει η Επιτροπή µετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού
τµήµατός της,
• µπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του
ΕΠ η οποία ενδεχοµένως µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων των Ταµείων
που αριθµούνται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 ή στη βελτίωση της
διαχείρισής τους, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διαχείρισής τους,
• εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχοµένου
της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεισφορά των Ταµείων.
4.2.4 ∆είκτες παρακολούθησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, η παρακολούθηση του ΕΠ
διενεργείται από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης του
προγράµµατος, κυρίως µε βάση τους δείκτες (χρηµατοοικονοµικούς και δείκτες εκροών και
αποτελεσµάτων) που έχουν καθορισθεί για κάθε άξονα προτεραιότητας του ΕΠ σύµφωνα µε
το άρθρο 37 παρ. 1, περ. (γ) του ίδιου κανονισµού.
Οι δείκτες του ΕΠ έχουν αναπτυχθεί και µε βάση την προτεινόµενη από την Επιτροπή
µεθοδολογία που αναπτύσσεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013, «∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Οδηγός
Εφαρµογής»
Οι δείκτες που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΕΠ
ανταποκρίνονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ΕΠ, στους στόχους του καθώς και στις
κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο γεωγραφικό πεδίο
εφαρµογής του. Η παρακολούθηση των δεικτών εκροών και αποτελεσµάτων πράξεων
ψηφιακής σύγκλισης, θα γίνεται µε την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία
της Πληροφορίας.
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Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό των τιµών των δεικτών κατά την
υλοποίηση του προγράµµατος συλλέγονται σε επίπεδο έργου και συναθροίζονται σε επίπεδο
άξονα προτεραιότητας και τέλος σε επίπεδο προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της
υλοποίησης του ΕΠ, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην επιτροπή παρακολούθησης τα
δεδοµένα που προκύπτουν από το σύστηµα παρακολούθησης και αφορούν κυρίως σε
συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τους δείκτες κυρίως εκροών
και αποτελεσµάτων.
Για τη συλλογή αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικών µε
την υλοποίηση του προγράµµατος θα χρησιµοποιηθεί το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες για όλες τις πράξεις που χρηµατοδοτούνται
από το πρόγραµµα.
4.2.5 Ετήσια έκθεση
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΕΠ η διαχειριστική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση
υλοποίησης του προγράµµατος την οποία αποστέλλει στην Επιτροπή µετά την έγκρισή της
από την επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 67 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Η έκθεση
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου και
συντάσσεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 και τις οδηγίες της
εθνικής αρχής συντονισµού. Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά για την
υλοποίηση περιφερειακών δράσεων που περιλαµβάνονται στην πρωτοβουλία «Περιφέρειες
για την οικονοµική αλλαγή», στην περίπτωση που το ΠΕΠ εµπλέκεται στην εν λόγω
πρωτοβουλία.
Στο παραπάνω πλαίσιο η διαχειριστική αρχή µεριµνά σε συνεργασία µε την εθνική αρχή
συντονισµού για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που θα
χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ.
4.2.6 Ετήσια εξέταση ΕΠ
Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, κάθε χρόνο µετά την υποβολή της
ετήσιας έκθεσης, η διαχειριστική αρχή του ΕΠ και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού την
πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ, τα κύρια αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν κατά το προηγούµενο
έτος, τη χρηµατοοικονοµική υλοποίηση καθώς και οποιοδήποτε παράγοντα µπορεί να
οδηγήσει σε βελτίωση της υλοποίησης προκειµένου να επιτευχθούν τα επιθυµητά
αποτελέσµατα. Είναι δυνατόν επίσης να εξετάζονται θέµατα λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης και ελέγχου που επισηµαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση ελέγχου που
προβλέπεται στο άρθρο 62 παρ.1 περ. δ-i του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Για οποιοδήποτε σχόλιο διατυπώσει η Επιτροπή µετά την ετήσια εξέταση του προγράµµατος,
η διαχειριστική αρχή σε συνεργασία µε την εθνική αρχή συντονισµού ενηµερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης και την Επιτροπή για τα µέτρα που ελήφθησαν αναφορικά µε τα
σχόλια αυτά.
4.2.7 Παρακολούθηση των πιστώσεων των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης
Για τις πέντε περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 8 του Κανονισµού 1083/06 επιβάλλονται
υποχρεωτικές πιστώσεις και διακριτή παρακολούθησή των πιστώσεων αυτών στα ΕΠ (πόροι
που προέρχονται από το ΕΤΠΑ και ΕΚΤ). Οι Περιφέρειες αυτές χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: στις Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Αττική) και στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο
Αιγαίο).

131

Οι συγχρηµατοδοτούµενες αναπτυξιακές παρεµβάσεις στις Περιφέρειες αυτές (εκτός του
Ταµείου Συνοχής) θα υλοποιηθούν µέσω:
• των αντίστοιχων περιφερειακών ΕΠ (συγχρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από το
ΕΤΠΑ) και
• των τριών (3) τοµεακών ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Επισηµαίνεται ότι οι ανάγκες των οκτώ Περιφερειών αµιγούς Στόχου Σύγκλισης θα
καλυφθούν από όλα τα τοµεακά ΕΠ όσο και από τα περιφερειακά ΕΠ µε απόλυτα διακριτές
πιστώσεις.
Η τήρηση των πιστώσεων για τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης διασφαλίζεται πλήρως σε
προγραµµατικό επίπεδο µε την ύπαρξη διακριτών αξόνων προτεραιότητας για κάθε τύπο
Περιφερειών, ως εξής:
• Τα περιφερειακά ΕΠ έχουν διακριτούς Άξονες Προτεραιότητας για κάθε Περιφέρεια
που περιλαµβάνουν.
• Τα τρία (3) τοµεακά ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ και καλύπτουν και
τους τρεις τύπους Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, στατιστική σύγκλιση, σταδιακή
είσοδος)
έχουν
διακριτούς
θεµατικούς
Άξονες
Προτεραιότητας
που
επαναλαµβάνονται για κάθε έναν από τους τρεις τύπους Περιφερειών.
Οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής, εθνικής εµβέλειας, οι οποίες δεν έχουν
συγκεκριµένο χωρικό προσδιορισµό (όπως µελέτες οριζόντιου χαρακτήρα που αφορούν σε
όλη τη χώρα, προβολή /δηµοσιότητα του ΕΣΠΑ, κλπ) και οι οποίες υλοποιούνται από τα
τοµεακά ΕΠ, δεν προσµετρώνται στις πιστώσεις για τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά την υλοποίηση, µε τη σύνθεση και παρακολούθηση
των σχετικών πληροφοριών στο ΟΠΣ.
4.3 Αξιολόγηση
4.3.1 Γενικά
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών και εθνικών πόρων που
συνδράµουν την πολιτική για τη συνοχή, προβλέπεται η διεξαγωγή αξιολογήσεων πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά την υλοποίηση του ΕΠ (άρθρα 47-49 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006). Οι
αξιολογήσεις αυτές, στρατηγικής ή επιχειρησιακής φύσης, λαµβάνουν υπόψη το στόχο της
βιώσιµης ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πραγµατοποιούνται µε ευθύνη
του κράτους µέλους ή της Επιτροπής και διεξάγονται από εµπειρογνώµονες ή φορείς
λειτουργικά ανεξάρτητους από την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου που έχουν
οριστεί στο πλαίσιο του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του προγράµµατος. Τα
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων δηµοσιοποιούνται µε βάση τους εφαρµοστέους κανόνες για
την πρόσβαση στα έγγραφα.
4.3.2 Αξιολογήσεις επιχειρησιακής φύσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν
αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση ΕΠ, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω
παρακολούθηση διαπιστωθεί σηµαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά ή
όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των προγραµµάτων αυτών (αξιολογήσεις
επιχειρησιακής φύσης).
Επιπλέον σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο Κανονισµό, τα κράτη µέλη µπορούν για τα ΕΠ
του στόχου «Σύγκλιση» και σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, να συντάσσουν
σχέδιο αξιολόγησης που περιλαµβάνει τις ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολόγησης που
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει το κράτος µέλος κατά τις διάφορες φάσεις της υλοποίησης.
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Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αξιοποιώντας και τις οδηγίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση
των ΕΠ και του ΕΣΠΑ κατά την διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου (Draft Working
Paper No 5: Evaluation during the programming period: on going evaluation –An integrated
management tool) διαµόρφωσε ενδεικτικό σχέδιο αξιολογήσεων της περιόδου 2007-2013,
όπου αποτυπώνεται ο προγραµµατισµός των αξιολογήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό
επίπεδο στο πλαίσιο των στόχων της «Σύγκλισης» και της «Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης».
Οι αξιολογήσεις που συνδέονται µε την παρακολούθηση του ΕΠ πραγµατοποιούνται µε
ευθύνη της διαχειριστικής αρχής και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που καθορίζονται από την
εθνική αρχή συντονισµού για την αξιολόγηση όλων των ΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Εκτός από τις προτεινόµενες στο σχέδιο, αξιολογήσεις, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν,
κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου και άλλες αξιολογήσεις, σε περιπτώσεις που
θα κριθεί αυτό αναγκαίο, λόγω τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων ή του
ΕΣΠΑ. Τροποποιήσεις του ΕΠ που θα απαιτήσουν πιθανά αξιολόγηση αφορούν
τροποποιήσεις στη χρηµατοδοτική κατανοµή των διατιθέµενων πόρων µεταξύ των Αξόνων
προτεραιότητας, τροποποιήσεις στους στόχους ή/και το περιεχόµενο των Αξόνων του ΕΠ, και
τέλος τροποποιήσεις στις ∆ιατάξεις Εφαρµογής. Οι παραπάνω αξιολογήσεις δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθούν χρονικά στην παρούσα φάση σχεδιασµού.
Για τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αυτών η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ, την Επιτροπή και την εθνική αρχή συντονισµού.
Το ενδεικτικό σχέδιο των αξιολογήσεων µε τον προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
4.3.3 Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 παρ.3 του Καν. (ΕΚ) 1083/06, η εκ των υστέρων αξιολόγηση
αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής. Κατά την εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζονται ζητήµατα
όπως η έκταση χρήσης των πόρων, η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του
προγραµµατισµού των Ταµείων και οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή
του προγράµµατος µε στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων για την πολιτική στους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τέλος προσδιορίζονται οι παράγοντες που συνέβαλαν
στην επιτυχία ή την αποτυχία της υλοποίησης των ΕΠ και εντοπίζονται οι ορθές πρακτικές.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση είναι στρατηγικής φύσης, διεξάγεται από ανεξάρτητους
αξιολογητές και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015. Η διαχειριστική
αρχή και η εθνική αρχή συντονισµού συνεργάζονται µε την Επιτροπή για τη διενέργεια της
αξιολόγησης παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 - 2013

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεκµηρίωση της
συµβολής των ΕΠ στην
εφαρµογή του εθνικού
προγράµµατος
µεταρρυθµίσεων

Απαίτηση άρθρου 29 του
Καν. 1083/2006 για τη
στρατηγική υποβολή
εκθέσεων από τα κράτη µέλη

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των στόχων
του ΕΣΠΑ

Αξιολόγηση της πορείας
εκτέλεσης του ΕΣΠΑ στο
µέσο της
προγραµµατικής περιόδου

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στα σηµεία α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 29
του Καν. 1083/2006

Συµβολή στην υποβολή
των στρατηγικών
εκθέσεων του άρθρου 29
του Καν. 1083/2006

2ο εξάµηνο 2007
2ο εξάµηνο 2009
2ο εξάµηνο 2012

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Γραφείο Πρωθυπουργού,
Ειδική Τεχνική Επιτροπή για
την Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού, ∆ιαβουλεύσεις
µε αρχές διαχείρισης ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
έως τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις των
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο
ΕΣΠΑ; Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ του

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Ειδική Τεχνική Επιτροπή για
την Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού, ∆ιαβουλεύσεις
µε αρχές διαχείρισης ΕΠ

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ και των ΕΠ του

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Ειδική Τεχνική Επιτροπή για
την Αξιολόγηση, Ε.Ε., αρχή
συντονισµού, ∆ιαβουλεύσεις
µε αρχές διαχείρισης ΕΠ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

Αξιολόγηση της πορείας
εκτέλεσης του ΕΣΠΑ
πριν τη λήξη της
προγραµµατικής περιόδου

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των στόχων
του ΕΣΠΑ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του ΕΣΠΑ
έως τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις των
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες είναι οι
απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να
ανατραπεί η τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της
στοχοθεσίας στο ΕΣΠΑ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, ενόψει και της νέας
προγραµµατικής περιόδου ;
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ΕΙ∆ΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των στόχων
του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του ΕΠ έως
τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις των
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης για το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου και ποιες είναι οι απαραίτητες
διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να ανατραπεί η τάση
αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ;
Με ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του
ΕΠ

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Αρχή συντονισµού, Ε.Ε.,
αρχή διαχείρισης του κάθε
ΕΠ

Επιβεβαίωση της
επικαιρότητας της
στρατηγικής και της
επιτευξιµότητας των στόχων
του ΕΠ

Ποια είναι τα αποτελέσµατα από την υλοποίηση του ΕΠ έως
τώρα; Που εντοπίζονται οι µεγαλύτερες αποκλίσεις των
πραγµατοποιήσεων σε σχέση µε τους προγραµµατικούς
στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους
εκτιµάται χαµηλός βαθµός επίτευξης και ποιες είναι οι
απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να
ανατραπεί η τάση αυτή; Πως αποτιµάται η ποιότητα της
στοχοθεσίας στο ΕΠ; Υπάρχει δυνατότητα και αν ναι µε
ποιους τρόπους µπορεί να υπάρξει βελτίωση του
προγραµµατισµού και της στοχοθεσίας, ενόψει και της νέας
προγραµµατικής περιόδου ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του
ΕΠ

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τεχνική Βοήθεια

Αρχή συντονισµού, Ε.Ε.,
αρχή διαχείρισης του κάθε
ΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :
1.

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2.

ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.

ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4.

ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

5.

ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

6.

ΕΠ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

7.

ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

8.

ΕΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

9.

ΕΠ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ

Αξιολόγηση της πορείας
εκτέλεσης του ΕΠ στο
µέσο της
προγραµµατικής περιόδου

Αξιολόγηση της πορείας
εκτέλεσης του ΕΠ πριν
την λήξη της
προγραµµατικής περιόδου

12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρατήρηση : Στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στην κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας ή/και αν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, είναι δυνατόν να διενεργηθούν αξιολογήσεις του ΕΣΠΑ και των ΕΠ επιπλέον των αναφεροµένων στο χρονοδιάγραµµα.
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4.4 Πληροφόρηση και δηµοσιότητα
Σύµφωνα µε το άρθρο 69 του κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 «το κράτος µέλος και η διαχειριστική
αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραµµα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις πράξεις και τα
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και εξασφαλίζουν τη σχετική δηµοσιότητα. Η πληροφόρηση
απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο την προβολή
του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων». Η
εξειδίκευση της εφαρµογής των απαιτήσεων δηµοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στις
διατάξεις (άρθρα 2 έως και 10) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαµβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράµµατος µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται µε δοµηµένο τρόπο
στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαµβάνει τους στόχους και το
στοχοθετούµενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόµενο των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε οµάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό),
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό για την εφαρµογή του επικοινωνιακού σχεδίου, τα διοικητικά τµήµατα
ή τους διοικητικούς φορείς που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των µέτρων πληροφόρησης και
δηµοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης
αναφορικά µε την προβολή και τη γνώση του ΕΠ και το ρόλο της Κοινότητας.
Τα µέτρα δηµοσιότητας και πληροφόρησης θα κάνουν αναφορά στην προστιθέµενη αξία της
κοινοτικής συνδροµής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το επικοινωνιακό σχέδιο, καθώς και οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίησή του, εκπονείται από τη
διαχειριστική αρχή του ΕΠ µε βάση τις κατευθύνσεις της εθνικής αρχής συντονισµού και
υποβάλλεται προς εξέταση στην Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3
του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων δηµοσιότητας και
πληροφόρησης των ΕΠ που χρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία που συνδράµουν στο πλαίσιο της
πολιτικής για τη συνοχή, η εθνική αρχή συντονισµού παρέχει ενιαίες αρχές προς τις διαχειριστικές
αρχές των ΕΠ και µεριµνά για τη συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό τους.
Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα περιλαµβάνονται στη
χρηµατοδότηση του ΕΠ στo πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής (άρθρο 46 παρ. 1 του
κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006).
Η διαχειριστική αρχή ορίζει τον/ους υπεύθυνο/ους για τα θέµατα δηµοσιότητας και πληροφόρησης
και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή.
4.5 Χρηµατοδοτικές ροές
Η εθνική και κοινοτική συµµετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στα ΕΠ του ΕΣΠΑ
αποτελούν δηµόσιες επενδύσεις και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Οι πιστώσεις των Ταµείων εγγράφονται
στο Τµήµα Εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού (Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων). Στο
τµήµα δαπανών του Π∆Ε εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφοράς πιστώσεων προς τους φορείς
χρηµατοδότησης του Π∆Ε. Οι πιστώσεις προς τους δικαιούχους αφορούν την προβλεπόµενη δηµόσια
δαπάνη (κοινοτική και εθνική). Τυχόν ιδιωτική συµµετοχή παρακολουθείται µέσω του ΟΠΣ.
Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων τηρούνται τα απαιτούµενα στοιχεία προκειµένου να είναι
δυνατή η πρόβλεψη απαιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ.
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Η διαδικασία για τη διενέργεια πληρωµών στους δικαιούχους είναι η ακόλουθη:
1. Εγγραφή της δηµόσιας δαπάνης της πράξης (εθνική και κοινοτική συµµετοχή) στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µετά την ένταξή της σε ΕΠ σε συλλογική απόφαση του
φορέα χρηµατοδότησης
2. Υποβολή αιτήµατος διάθεσης χρηµατοδότησης από το δικαιούχο ή ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων προς τον φορέα χρηµατοδότησης
3. Υποβολή αιτήµατος από τον φορέα χρηµατοδότησης προς το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών για τη διάθεση χρηµατοδότησης
4. Έκδοση απόφασης διάθεσης χρηµατοδότησης από το Υπ.Οι.Ο. µε βάση το αίτηµα και το
διαθέσιµο όριο πληρωµών, και κοινοποίησή της στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην
Τράπεζα της Ελλάδος και στο φορέα χρηµατοδότησης
5. Εντολή κατανοµής των πιστώσεων στην πράξη από το φορέα χρηµατοδότησης προς το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο ή
ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης
Με την κατανοµή χρηµατοδότησης στην πράξη οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο δικαιούχο, ο οποίος
µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας επιταγές προς τους
αναδόχους. Οι πληρωµές προς τους αναδόχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό της πράξης.
Στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στον ενδιάµεσο φορέα
διαχείρισης ο οποίος µπορεί να προχωρήσει σε χρεώσεις του λογαριασµού της πράξης εκδίδοντας
επιταγές προς τους δικαιούχους. Οι πληρωµές προς τους δικαιούχους βαρύνουν άµεσα το λογαριασµό
της πράξης.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι ή οι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης είναι Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου µετά την ολοκλήρωση των βηµάτων 1 έως 4 εκδίδεται εντολή
µεταφοράς των πιστώσεων από το φορέα χρηµατοδότησης στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου
προκειµένου να διενεργηθούν πληρωµές. Η µεταφορά των ποσών γίνεται υπό µορφή άµεσης
επιχορήγησης ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών του δηµοσίου).
Μετά την µεταφορά στο λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου, ο δικαιούχος ή ενδιάµεσος φορέας
διαχείρισης προβαίνει στις πληρωµές των αναδόχων ή δικαιούχων αντιστοίχως.
Κατά την πληρωµή στους αναδόχους ή δικαιούχους κανένα ποσό δεν αφαιρείται, ούτε παρακρατείται,
ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναµου αποτελέσµατος, το
οποίο θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ποσών αυτών.
Οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι καταχωρούνται στο ΟΠΣ µετά την επαλήθευσή
τους από τη διαχειριστική αρχή και δικαιολογούνται από εξοφληµένα τιµολόγια ή λογιστικά έγγραφα
ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας .
Η αρχή πιστοποίησης συγκεντρώνει τις καταχωρηθείσες δαπάνες µέσω του ΟΠΣ προκειµένου να
πιστοποιήσει τις δαπάνες και να συντάξει τη δήλωση δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 78.
Τυχόν τόκοι που παράγονται από πιστώσεις για χρηµατοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ,
θεωρούνται εθνικοί πόροι και καλύπτουν εθνική δηµόσια δαπάνη. Οι φορείς που διαχειρίζονται τα
ανωτέρω ποσά έχουν υποχρέωση να δηλώνουν ετησίως τους δηµιουργούµενους τόκους στη
διαχειριστική αρχή του οικείου ΕΠ. Τα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω των οποίων κινούνται
τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται στην παροχή στοιχείων κίνησης των σχετικών λογαριασµών στην
αρχή πιστοποίησης, µετά από αίτηµά της.
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4.6 Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων
Για τους σκοπούς των άρθρων 66 και 76 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η διαχειριστική αρχή
του Ε.Π., θα ενηµερώνει το σύστηµα πληροφορικής το οποίο καθιερώνεται στην Ευρωπαϊκή Επτροπή
(SFC 2007), για την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν το ΕΠ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 39, 40, 41 και 42 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ διασφαλίζει, επίσης, την ύπαρξη συστήµατος καταχώρισης και
αποθήκευσης, σε ηλεκτρονική µορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του ΕΠ
καθώς και της συλλογής δεδοµένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηµατοοικονοµική
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 στοιχείο γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Για το σκοπό αυτό, στο
πλαίσιο της περιγραφής των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, θα υποβληθεί στην Επιτροπή
περιγραφή του εν λόγω συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του οργανογράµµατος ροής (κεντρικό ή
κοινό σύστηµα δικτύου ή αποκεντρωµένο σύστηµα µε συνδέσεις µεταξύ των συστηµάτων), σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και κατ’
αντιστοιχία στο άρθρο 21 και στο παράρτηµα ΧΙΙ παράγραφος 6 του του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.
Για τους ανωτέρω σκοπούς, θα προσαρµοστεί κατάλληλα το υφιστάµενο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που έχει
δηµιουργηθεί για τις απαιτήσεις του ΚΠΣ 2000-2006.
Το ΟΠΣ θα καλύπτει, επίσης, τις απαιτήσεις συλλογής και καταχώρισης δεδοµένων που αφορούν
στις αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου και πιστοποίησης του προγράµµατος και θα υποστηρίζει τις εν
λόγω Αρχές στις υποχρεώσεις ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε την Επιτροπή.
Το ΟΠΣ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΠΣ 2000-2006 και µε
την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρµογών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αποτελεί την
έγκυρη βάση οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων, η οποία θα καλύπτει και τις ανάγκες
ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της Επιτροπής.
Η διαχείριση και λειτουργία του ΟΠΣ καθώς και θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξής του
προσδιορίζονται στο νόµο και στις ειδικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού.
Για την αντιµετώπιση τεχνικών και διαχειριστικών θεµάτων σχετικά µε το ΟΠΣ, λειτουργεί πλήρης
δικτυακή εφαρµογή Helpdesk.
4.7 ∆ιασφάλιση της εταιρικής σχέσης
Στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 διατυπώνεται η απαίτηση της επίτευξης των στόχων των
Ταµείων στο πλαίσιο στενής συνεργασίας, εταιρική σχέση, τόσο µεταξύ της Επιτροπής και του
κράτους µέλους, όσο και µεταξύ του κράτους µέλους και των ενδιαφερόµενων φορέων σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (κάθετη και οριζόντια διάσταση της εταιρικής σχέσης). Η
διασφάλιση της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του ΕΠ, αντανακλάται από τα µέτρα
που έχουν ληφθεί όπως:
(i)
Η εφαρµογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού µε στόχο τη
διαµόρφωση πολύπλευρης προσέγγισης των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης των
περιφερειών της χώρας, µέσω γόνιµου και αποτελεσµατικού διαλόγου µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.
(ii)
Η εκπροσώπηση των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών µη
κυβερνητικών οργανώσεων, των εκπροσώπων των ΟΤΑ ά και β΄ βαθµού στη σύνθεση της
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Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, η οποία αποτελεί τον κύριο µηχανισµό για την
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, όπου
αντιπροσωπεύονται όλοι οι σχετικοί µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος
φορείς.
Η επιλογή των σχετικών εταίρων σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του ΕΠ λαµβάνει υπόψη το βαθµό της
συνεισφοράς των Ταµείων στην περιοχή που αντιπροσωπεύουν οι εταίροι, την εµπειρία και
ικανότητα των εταίρων στους τοµείς που εστιάζει το ΕΠ και την ανάγκη προώθησης της ισότητας
µεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς της βιώσιµης ανάπτυξης.
Η µέριµνα για την αποτελεσµατική λειτουργία της αρχής της εταιρικής σχέσης, ώστε να προσφέρει
την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία, αποτελεί ευθύνη του κράτους µέλους και υλοποιείται µέσω της
ακριβούς και επαρκούς διάκρισης των ρόλων και αρµοδιοτήτων των διαφόρων εταίρων στο
κατάλληλο κάθε φορά επίπεδο.
4.8 Προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και διασφάλιση της αρχής της µη διάκρισης
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κ-Μ και η Επιτροπή διασφαλίζουν την
προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου
κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων. Επίσης λαµβάνουν
τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της
εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του
γενετήσιου προσανατολισµού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταµείων και
ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτοµα µε αναπηρίες
αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισµό επιχειρήσεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Ταµεία και που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες
φάσεις υλοποίησης.
Τα µέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή
διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαµβάνουν:
(i)
Την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και
την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα ισότητας καθώς
και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσµιακών οµάδων (Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία, ∆ίκτυο ROM κλπ)
(ii)
Τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και των ειδικότερων
δράσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη
δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηµατοδότηση. Στα µέτρα αυτά
συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα µέλη της
επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ αλλά κα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, οι
οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηµατοδότησης όσο
και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
(iii) Τη παρακολούθηση και τη σχετική ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠ και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα µέτρα που έχουν
ληφθεί σε σχέση µε την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσµατικότητα
τους και τις διορθωτικές παρεµβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της µη
διάκρισης.
(iv)
Τη χρήση εξειδικευµένων κριτηρίων προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες κατά την
διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηµατοδότηση.
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4.9 Ρήτρα ευελιξίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006, τα ΕΠ λαµβάνουν χρηµατοδότηση µόνο από ένα
Ταµείο, µε εξαίρεση ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής. Ωστόσο
µπορούν, µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισµούς των
Ταµείων, να χρηµατοδοτούν, κατά συµπληρωµατικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της
κοινοτικής χρηµατοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητας (ρήτρα ευελιξίας), δράσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο συνδροµής του άλλου Ταµείου, εφόσον οι δράσεις αυτές απαιτούνται για την
ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άµεσα µε αυτή.
Για την υλοποίηση των ΕΠ προβλέπεται η αξιοποίηση κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής
περιόδου της ρήτρας ευελιξίας. Η χρηµατοδότηση κατά συµπληρωµατικό τρόπο του ΕΤΠΑ και του
ΕΚΤ µπορεί να φτάσει µέχρι και 10% της κοινοτικής χρηµατοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας
κατά µέγιστο (ή µέχρι 15% για τον άξονα προτεραιότητας Κοινωνική Ενσωµάτωση του ΕΚΤ για όλες
τις Περιφέρειες και τον άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη του ΕΤΠΑ που αφορά
στις Περιφέρειες σταδιακής εισόδου).
Η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρακολουθείται από τη διαχειριστική αρχή µέσω του ΟΠΣ
στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσοστό συµπληρωµατικής
χρηµατοδότησης από το αντίστοιχο Ταµείο δεν υπερβαίνει το καθορισµένο ποσοστό-κατώφλι του
10% (ή 15%).
Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης, σχετικά µε τη
χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας που
να επιτρέπουν την επαλήθευση των προϋποθέσεων χρησιµοποίησης της ρήτρας ευελιξίας καθώς και
της µη υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπτού ορίου συνδροµής του αντίστοιχου Ταµείου.
4.10 Ειδικά θέµατα (αφορά µόνο τα προγράµµατα του ΕΚΤ για το στόχο Σύγκλιση)
Η αρχή της εταιρικής σχέσης εφαρµόσθηκε πλήρως από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας στις διαδικασίες κατάρτισης του τοµεακού ΕΠ «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
∆υναµικού», µε την κινητοποίηση του συνόλου των τοµέων πολιτικής και των κοινωνικών εταίρων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και βασιζόµενη στην αρχή της διαφάνειας. Η
συµµετοχή των εταίρων στη διαδικασία προέκυψε µε βάση την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση και
των κοινωνικών οµάδων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, την πλήρη κάλυψη του εύρους των
πολιτικών και ειδικών οριζόντιων θεµάτων που αναπτύσσονται στο ΕΠ.
Μέχρι σήµερα η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση των
πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής παρουσιάζει αδυναµίες, ασυνέχεια, αλλά
ταυτόχρονα και µία αναµφισβήτητη δυναµική η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ήδη σήµερα οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν µε αποφασιστικό ρόλο:
• στην Επιτελική Επιτροπή του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
• στις διαδικασίες εκπόνησης και ανάπτυξης των επαγγελµατικών περιγραµµάτων
• στο Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΣΥΚΠ).
Στο πλαίσιο της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας προτίθεται να προχωρήσει σε διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση
ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους, προκειµένου
να αποκτήσει η εµπλοκή τους µόνιµο και βιώσιµο χαρακτήρα.
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Το Υπουργείο Απασχόλησης, µέσω «προγραµµατικής συµφωνίας», προτίθεται να διαθέσει έως το
2% των πόρων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», για συγκεκριµένες ενέργειες στήριξης
παρεµβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουµένων, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς
και την ενδυνάµωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον
αφορά την προσαρµοστικότητα των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων.
4.11 Μέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής
Στο πλαίσιο του ΕΠ δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και
λειτουργία ταµείων ή ταµείων χαρτοφυλακίου όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισµού. Τα
ταµεία ιδρύονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του εκάστοτε αρµόδιου
Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
συνεισφορά από ΕΠ σε ταµεία της προηγουµένης παραγράφου.
4.12 Έργα Γέφυρες
Οι πράξεις που η περίοδος εκτέλεσής τους εµπίπτει στην περίοδο επιλεξιµότητας των δαπανών δύο
προγραµµατικών περιόδων (2000-2008) και (2007-2015) µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από ΕΠ των
αντίστοιχων περιόδων εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- η αρµόδια αρχή κατανέµει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς αναγνωρίσιµα στάδια ή τµήµατα
για κάθε ΕΠ της αντίστοιχης περιόδου µε διακριτό οικονοµικό και φυσικό αντικείµενο για κάθε
ΕΠ
- πληρούνται οι όροι χρηµατοδότησης και επιλεξιµότητας των πράξεων
- τηρούνται ενδεχόµενοι ειδικοί όροι που έχουν τεθεί για τις πράξεις.
4.13 Λοιπά θέµατα
4.13.1 Κανόνες σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, τις ίσες ευκαιρίες
και το περιβάλλον
Οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά µε τους ισχύοντες κανόνες στους ανωτέρω τοµείς θα
προσδιοριστούν κατά την περιγραφή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του Καν.1828/2006 της Επιτροπής.
4.13.2 ∆ιαχειριστική Επάρκεια ∆ικαιούχων ΕΠ
Στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ενισχύεται η διοικητική αποτελεσµατικότητα των φορέων
υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηµατοδοτούµενων έργων, µε τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της
διαχειριστικής επάρκειάς τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Προβλέπεται
ειδική διαδικασία µε την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις ή το πρότυπο διαχείρισης έργων, οι
διαδικασίες και οι αρµόδιοι φορείς για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των
δικαιούχων.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ανωτέρω διαδικασίας και για ειδικές κατηγορίες πράξεων και ιδίως
για τα συνεχιζόµενα από το ΚΠΣ 2000-2006 έργα, η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων
επιβεβαιώνεται σύµφωνα µε οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισµού.
Σε περίπτωση δικαιούχων για τους οποίους δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική τους επάρκεια, η
αρµοδιότητα υλοποίησης δύναται να µεταβιβαστεί µε προγραµµατική συµφωνία των δύο µερών στην
αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται ή σε συναφή δηµόσια υπηρεσία ή
ανώνυµη εταιρεία του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής
επάρκειας δικαιούχων. Στην περίπτωση που στον φορέα που αναλαµβάνει υλοποίηση έργου
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σύµφωνα µε τα προηγούµενα, προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες για τις υπηρεσίες διοίκησης που
παρέχει, αυτές περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του έργου και καλύπτονται απολογιστικά είτε
από το ίδιο το έργο είτε από την τεχνική βοήθεια του ΕΠ στο οποίο εντάσσεται. Μετά την παραλαβή
προς χρήση, το έργο παραδίδεται στον δικαιούχο µαζί µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι πίνακες που προδιαγράφονται από τους Κανονισµούς και τις
κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε.
Πίνακας 1: Ετήσια Κατανοµή κοινοτικής συνδροµής
Όλα τα ποσά είναι
σε €, τρέχουσες τιµές
ΕΤΠΑ

Ταµείο Συνοχής

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3=1+2

2007

29.592.630

212.528.891

242.121.521

2008

30.184.482

216.779.468

246.963.950

2009

30.788.172

221.115.057

251.903.229

2010

31.403.936

225.537.358

256.941.294

2011

32.032.014

230.048.107

262.080.121

2012

32.672.655

234.649.069

267.321.724

2013

33.326.111

239.342.050

272.668.161

Γενικό
σύνολο

220.000.000

1.580.000.000

1.800.000.000

Έτος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Χρηµατοδοτικό Σχήµα Ε.Π. "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ανά άξονα προτεραιότητας
Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες τιµές

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ
Η

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤ
ΗΣΗ

5=6+7

6

7

249.520.000

62.380.000

822.080.000

822.080.000

0

321.200.000

0

0

0

Προστασία Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής

7

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

Ταµείο
Συνοχής

ΣΥΝΟΛΟ

1

2

3

4=1+2+3

1

Προστασία Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες
Πηγές Ενέργειας

0

0

249.520.000

2

Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών
Πόρων

0

0

3

Πρόληψη & Αντιµετώπιση
Περιβαλλοντικού Κινδύνου

0

4

Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων –
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων

5

Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.

6

Νο

Αξονες Προτεραιότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(Βάση υπολ. Κοιν. Συµµ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ
∆ΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΕΙΣΦ
ΟΡΑ ΕΤΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Σύνολο 11a
+ 11b

12=4+5+11a+11b

92.090.000

92.090.000

403.990.000

80%

303.430.000

303.430.000

1.331.030.000

401.500.000

80%

0

0

401.500.000

40.800.000

204.000.000

80%

60.240.000

60.240.000

264.240.000

6.000.000

6.000.000

30.000.000

80%

0

0

30.000.000

18.400.000

4.600.000

4.600.000

23.000.000

80%

0

0

23.000.000

0

16.000.000

4.000.000

4.000.000

20.000.000

80%

0

0

20.000.000

0

0

32.000.000

8.000.000

8.000.000

40.000.000

80%

0

0

40.000.000

107.610.000

0

0

107.610.000

26.900.000

26.900.000

134.510.000

80%

45.490.000

45.490.000

180.000.000

Θεσµοί & Μηχανισµοί

41.990.000

0

0

41.990.000

10.500.000

10.500.000

52.490.000

80%

17.750.000

17.750.000

70.240.000

Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.

4.000.000

0

0

4.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

80%

0

0

5.000.000

1.580.000.000

1.800.000.000

450.000.000

450.000.000

2.250.000.000

80%

519.000.000

519.000.000

2.769.000.000

8=4+5

9=4/8

62.380.000

311.900.000

80%

205.520.000

205.520.000

1.027.600.000

321.200.000

80.300.000

80.300.000

163.200.000

163.200.000

40.800.000

0

24.000.000

24.000.000

18.400.000

0

0

Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών
Πόρων

16.000.000

0

8

Πρόληψη & Αντιµετώπιση
Περιβαλλοντικού Κινδύνου

32.000.000

9

Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος &
Βιοποικιλότητας

10

11

220.000.000
Σύνολο

Σηµείωση: Ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8)
* άλλοι εθνικοί πόροι, προβλεπόµενα έσοδα, µη επιλέξιµες δαπάνες κ.α.
** πόροι από ιδιώτες, µη επιλέξιµες δαπάνες κ.α.

10

11a*

11b
**
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συνδροµής ανά θέµα προτεραιότητας
Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες τιµές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών
αποβλήτων

44

157.020.000

Ανανεώσιµη ενέργεια - Ηλιακή

40

4.940.000

Ανανεώσιµη ενέργεια - Βιοµάζα

41

3.710.000

Ανανεώσιµη ενέργεια Ηδροηλεκτρική, γεωθερµική, κ.α.

42

12.350.000

∆ιαχείριση και διανοµή νερού (πόσιµο
νερό)

45

222.390.000

Επεξεργασία νερού (λύµατα)

46

615.690.000

Ποιότητα του αέρα

47

18.400.000

Αποκατάσταση βιοµηχανικών χώρων
και µολυσµένης γης

50

6.180.000

Προώθηση της βιοποικιλότητας και της
προστασίας της φύσης
(συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών
του Natura 2000)

51

107.610.000

Προαγωγή καθαρών αστικών
µεταφορών

52

206.910.000

Πρόληψη κινδύνων
(συµπεριλαµβανοµένης της
κατάρτισης και εφαρµογής σχεδίων
και µέτρων για την πρόληψη και τη
διαχείριση των φυσικών και των
τεχνολογικών κινδύνων)

53

353.200.000

Άλλα µέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη
κινδύνων

54

41.990.000

Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή,
διαχείριση ενέργειας

43

21.610.000

Αξιολόγηση και µελέτες· ενηµέρωση
και επικοινωνία

86

28.000.000

ΣΥΝΟΛΑ

1.800.000.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συνδροµής ανά µορφή χρηµατοδότησης
Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες
τιµές
Περιγραφή Μορφής
Χρηµατοδότησης

Κωδικός µορφής
χρηµατοδότησης

Κοινοτική Συµµετοχή

01

1.800.000.000

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Πίνακας 5: Ενδεικτική κατανοµή κοινοτικής συνδροµής ανά εδαφική διάσταση
Όλα τα ποσά είναι σε €,
τρέχουσες τιµές
Κωδικοί

Εδαφική διάσταση

Κοινοτική Συµµετοχή

01

Αστική περιοχή

02

Βουνά

221.830.000

03

Νησιά

52.650.000

04
05
00

Αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες
περιοχές
Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή
αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες
περιοχές)
Άνευ αντικειµένου
ΣΥΝΟΛΟ

1.391.720.000

27.300.000
14.300.000
92.200.000
1.800.000.000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Αναλυτική κατανοµή ∆ηµόσιας ∆απάνης ανά άξονα προτεραιότητας
Όλα τα ποσά είναι σε €, τρέχουσες
τιµές

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟ

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ

1

Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος –
Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής –
Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας

404.000.000

0

369.000.000

35.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.000.000

0

34.000.000

35.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

335.000.000

0

335.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.331.030.000

53.000.000

311.170.000

10.000.000

25.400.000

75.000.000

185.000.000

73.460.000

105.000.000

175.000.000

109.000.000

31.000.000

138.000.000

40.000.000

334.170.000

0

131.170.000

0

0

0

153.000.000

0

0

0

0

0

50.000.000

0

996.860.000

53.000.000

180.000.000

10.000.000

25.400.000

75.000.000

32.000.000

73.460.000

105.000.000

175.000.000

109.000.000

31.000.000

88.000.000

40.000.000

401.500.000

0

20.000.000

0

0

0

0

0

0

381.500.000

0

0

0

0

264.210.000

2.690.000

2.690.000

28.450.000

12.690.000

2.690.000

2.690.000

2.690.000

89.790.000

74.840.000

2.690.000

2.690.000

36.920.000

2.690.000

254.210.000

2.690.000

2.690.000

18.450.000

12.690.000

2.690.000

2.690.000

2.690.000

89.790.000

74.840.000

2.690.000

2.690.000

36.920.000

2.690.000

10.000.000

0

0

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.030.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

2.310.000

23.020.000

4.140.000

0

0

2.200.000

4.390.000

1.190.000

5.080.000

0

0

2.530.000

840.000

0

2.650.000

19.990.000

1.680.000

0

0

890.000

1.780.000

480.000

12.710.000

0

0

1.030.000

340.000

0

1.080.000

39.990.000

7.190.000

0

0

3.820.000

7.630.000

2.060.000

8.830.000

0

0

4.390.000

1.460.000

0

4.610.000

180.000.000

27.000.000

0

0

15.750.000

63.000.000

9.000.000

15.750.000

0

0

18.000.000

9.000.000

0

22.500.000

70.230.000

10.280.000

0

0

7.970.000

10.580.000

6.770.000

11.400.000

0

0

8.360.000

6.360.000

0

8.510.000

5.000.000

900.000

0

0

480.000

950.000

260.000

1.100.000

0

0

550.000

180.000

0

580.000

2.769.000.000

109.190.000

705.170.000

75.760.000

71.510.000

168.330.000

209.760.000

133.330.000

197.100.000

633.650.000

148.860.000

54.180.000

177.230.000

84.930.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2

3

4

ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προστασία και
∆ιαχείριση Υδατικών
Πόρων

ΕΡΓΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ &
∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ
Πρόληψη &
Αντιµετώπιση
Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Εδαφικών
Συστηµάτων –
∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων
ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5

6

7

8

9

Τεχνική Βοήθεια
Προστασία
Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος –
Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής
Προστασία &
∆ιαχείριση Υδατικών
Πόρων
Πρόληψη &
Αντιµετώπιση
Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος &
Βιοποικιλότητας

10
Θεσµοί & Μηχανισµοί
11
Τεχνική Βοήθεια
Σύνολο

