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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), βασικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας για την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013 αποτελούν η επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας, η προώθηση της κοινωνίας της
γνώσης και της καινοτοµίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η
βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως
τόπο επενδύσεων εργασίας και διαβίωσης. Στην τελευταία προτεραιότητα, περιλαµβάνεται
η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών
του συστήµατος µεταφορών της χώρας, που υλοποιείται σε µεγάλο βαθµό από το παρόν
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (ΕΠΕΠ).
Για το λόγο αυτό, ο στρατηγικός σχεδιασµός του ΕΠΕΠ έχει διαµορφωθεί ώστε να είναι
συµβατός σε εθνικό επίπεδο µε τη µεσοπρόθεσµη στρατηγική του ΕΣΠΑ 2007-20131, αλλά
και µε την ευρύτερη µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας και τη βραχυπρόθεσµη στρατηγική του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 2005 - 20082 για την
περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
Σε κοινοτικό επίπεδο, ο στρατηγικός και ο επιχειρησιακός σχεδιασµός του Προγράµµατος
είναι συµβατός µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας 2007 – 20133
για την πολιτική της συνοχής και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, µε
τους στόχους της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και απασχόληση4 και µε τις περιβαλλοντικές διαστάσεις που προστέθηκαν στους στόχους αυτούς
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµπορκ του 2001.
Στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας 2007 – 2013 καθορίζεται η πολιτική της συνοχής «... για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Κοινότητας µε στόχο την
προώθηση της ισόρροπης, εναρµονισµένης και αειφόρου ανάπτυξης». Στο Κοινοτικό Πρόγραµµα της Λισσαβόνας εκφράζεται η βούληση τα προγράµµατα να στοχεύουν « ... σε σηµαντικές επενδύσεις υποδοµής στον τοµέα των µεταφορών, του περιβάλλοντος και της ενέργειας...Βελτιώνοντας την προσβασιµότητα, τα αποτελεσµατικά δίκτυα υποδοµής είναι µία
από της προϋποθέσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας...». Στο πλαίσιο του γενικού στόχου να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας, η Κοινότητα έχει δεσµευτεί ότι «...τα κοινοτικά κεφάλαια και η νοµοθεσία θα συµπληρώσουν τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της διασύνδεσης, της διαλειτουργικότητας και της προσβασιµότητας των εθνικών δικτύων.». Επίσης η Κοινότητα
έχει δεσµευτεί να ολοκληρώσει µία συµφωνία στο πλαίσιο του γύρου της Ντόχα, για διεθνείς και διµερείς συµφωνίες σχετικά µε την παροχή αεροπορικών και θαλάσσιων υπηρεσιών, που θα συµβάλουν στην προτυποποίηση της λειτουργίας των αεροπορικών και λιµενικών υποδοµών των κρατών – µελών.

1

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013 ΥΠ.ΟΙ.Ο, Ιανουάριος 2007.

2

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008, ΥΠ.ΟΙ.Ο.

3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Πολιτική της Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας, 2007 – 2013.

4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Κοινές ∆ράσεις για την ανάπτυξη και απασχόληση: το Κοινοτικό Πρόγραµµα της Λισσαβόνας SEC (2005) 981, COM(2005) 330 / 20-07-2005.
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Οι Κοινοτικές αυτές πολιτικές και µέρος των στρατηγικών προτεραιοτήτων ανάπτυξης της
χώρας, εξυπηρετείται µε την επίτευξη ειδικότερων στόχων, που υλοποιούνται, εκτός των
άλλων τοµεακών και περιφερειακών προγραµµάτων και µε τη συµβολή της εφαρµογής του
παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
(Ε.Π.Ε.Π.).
Με το πρόγραµµα αυτό, εκτός από την άµεση εξυπηρέτηση της προτεραιότητας για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας, εξυπηρετούνται έµµεσα και οι προτεραιότητες για τη
βελτίωση της οικονοµίας και της προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής
µέσω της ανάπτυξης των φυσικών υποδοµών των δικτύων µεταφορών και την συνακόλουθη ενίσχυση της προσπελασιµότητας. Επίσης εξυπηρετείται έµµεσα και η προτεραιότητα
της βελτίωσης του θεσµικού περιβάλλοντος µε παρεµβάσεις θεσµικού χαρακτήρα για τον
τοµέα των µεταφορών.
Επιπλέον, σε συνδυασµό µε τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το
παρόν τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εξυπηρετεί και την περιφερειακή διάσταση των
στρατηγικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ µε την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών και περιβάλλοντος που προάγουν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη αντίστοιχα σε τοπικό επίπεδο.
Με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. ο ρόλος της αειφόρου ανάπτυξης είναι σηµαντικός για
τη διαµόρφωση της στρατηγικής και των στόχων της συνοχής και της σύγκλισης. Βασική
προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στη διαρκή επιδίωξη της αειφορίας µέσω της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και στη διαφύλαξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
καθώς αυτά συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ευηµερία, όπως αναλύεται ειδικότερα στην παράγραφο 2.5. Για το σκοπό αυτό και για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην κατάρτιση του ΕΠ, λήφθηκαν υπόψη κατά την διαµόρφωσή
του τα πορίσµατα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
Σε σχέση µε την εθνική πολιτική µεταφορών, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος µεταφορών για την εξασφάλιση της ταχείας και
ασφαλούς µετακίνησης προσώπων και της αποτελεσµατικής µεταφοράς εµπορευµάτων,
που θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και
στην βελτίωση της προσπελασιµότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, η εξασφάλιση αποτελεσµατικών, ευέλικτων και ασφαλών µεταφορικών υποδοµών αποτελεί µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς
βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης των εξυπηρετούµενων περιοχών. Τα επαρκή µεταφορικά δίκτυα αυξάνουν τις δυνατότητες των εµπορικών συναλλαγών
καθώς και την αποτελεσµατικότητα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, η
ανάπτυξη διευρωπαϊκών µεταφορικών υποδοµών και κυρίως των διασυνοριακών έργων
είναι σηµαντική για την επίτευξη µεγαλύτερης ενοποίησης των εθνικών αγορών, ειδικά στο
πλαίσιο της διευρυµένης Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, διαµορφώθηκε η δοµή του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η
οποία αποτελείται κυρίως από δράσεις για την ανάπτυξη µεταφορικών υποδοµών, αλλά και
δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και τη βελτίωση των µεταφορικών
υπηρεσιών. Οι δράσεις αυτές αφορούν στην υλοποίηση και βελτίωση οδικών και σιδηροΣελίδα 7 από 257
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δροµικών αξόνων, λιµένων, αεροδροµίων, υποδοµών Προαστιακού και Μητροπολιτικού
σιδηρόδροµου (Μετρό), στη προώθηση λοιπών καθαρών αστικών συγκοινωνιών, στην οδική ασφάλεια, στην ασφάλεια των µετακινήσεων µε σιδηρόδροµο, στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας, στην έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, καθώς και σε δράσεις
για την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής του Προγράµµατος.
Στο Κεφάλαιο 1 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ δίδεται µία περιγραφή του τοµέα των µεταφορών και των συστηµάτων µεταφορών της χώρας, παρουσιάζεται συνοπτικά η περιβαλλοντική και η κοινωνικοοικονοµική διάσταση του τοµέα των µεταφορών, καταγράφονται οι τοµείς παρέµβασης του
Προγράµµατος, γίνεται µία δυναµική περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, αναλύονται
οι τάσεις και οι παράγοντες ανάπτυξης του τοµέα των µεταφορών, προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι προκλήσεις της νέας προγραµµατικής περιόδου, γίνεται µία ανάλυση SWOT για
τον τοµέα, παρουσιάζονται διαρθρωτικοί δείκτες αποτελεσµατικότητας και επιδόσεων της
προηγούµενης περιόδου, γίνονται συγκρίσεις µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεκπεραιώνεται µία συνοπτική αποτίµηση των επιτευγµάτων του «Ε.Π. ΟΑΛΑΑ», του «Ε.Π.
Σ.Α.Α.Σ.» και των λοιπών συναφών προγραµµάτων και έργων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
Στο Κεφάλαιο 2 – Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 παρατίθενται οι στρατηγικοί στόχοι του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της προσπελασιµότητας, καταγράφονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του
τοµέα των µεταφορών, εξετάζεται και σχολιάζεται η συνέπεια των στόχων και των προτεραιοτήτων µε τις κοινοτικές κατευθύνσεις, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, το ΕΣΠΑ και τις Κοινοτικές πολιτικές, καθώς και η συνέπεια των στόχων και προτεραιοτήτων µε
τη δυναµική ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, γίνεται ανάλυση των κατηγοριών των
παρεµβάσεων, περιγράφονται οι διαδικασίες προετοιµασίας του Προγράµµατος και οι
προηγηθείσες κοινωνικο-οικονοµικές διαβουλεύσεις και ενσωµατώνονται τα πορίσµατα της
εκ των προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
του Προγράµµατος.
Στο Κεφάλαιο 3 – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας
του Προγράµµατος κα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι του
Κεφαλαίου 2. Για κάθε άξονα ξεχωριστά αναφέρονται οι στόχοι του, καταγράφονται οι κυριότερες παρεµβάσεις, ποσοτικοποιούνται οι στόχοι του άξονα, προσδιορίζονται και σχολιάζονται θέµατα εφαρµογής, εκτιµώνται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και γίνεται αναφορά
σε ειδικά θέµατα του Γενικού Κανονισµού.
Στο Κεφάλαιο 4 – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ορίζονται οι αρχές και οι φορείς του Προγράµµατος, περιγράφονται τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης, δίδονται πληροφορίες για το φορέα είσπραξης των πληρωµών και διενέργειας πληρωµών στους δικαιούχους, καθορίζονται οι διαδικασίες κινητοποίησης και κυκλοφορίας των χρηµατοδοτικών
ροών, περιγράφονται τα στοιχεία για την εξασφάλιση της δηµοσιότητας και της πληροφόρησης για το Πρόγραµµα και περιγράφονται οι διαδικασίες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών
δεδοµένων µε την Επιτροπή.
Στο Κεφάλαιο 5 – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ περιλαµβάνονται οι πίνακες του
Άρθρου 37, παράγραφος 1, σηµείο ε του Γενικού Κανονισµού, δηλαδή: α) ο πίνακας στον
οποίο αναλύεται για κάθε έτος το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα
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χορηγήσει το κάθε Ταµείο και β) ο πίνακας στον οποίο καθορίζεται για ολόκληρη την περίοδο προγραµµατισµού, για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των συνολικών πιστώσεων της κοινοτικής συνδροµής και της εθνικής συµµετοχής, καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς από τα Ταµεία.
Στα Παραρτήµατα περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία των Κεφαλαίων 1, 2 και 3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
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1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το παρόν Ε.Π. υποβάλλεται δυνάµει του στόχου «σύγκλιση» µε συνεισφορά του ΕΤΠΑ και
του Ταµείου Συνοχής και εποµένως, σύµφωνα µε το Άρθρο 35 του Γενικού Κανονισµού
εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.
Η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα των µεταφορών αφορά στο σύνολο του
Ελληνικού χώρου, ο οποίος αποτελεί την γεωγραφική περιοχή παρέµβασης του παρόντος
Ε.Π. Οι κωδικοί NUTS5 των γεωγραφικών περιοχών παρέµβασης του Ε.Π. παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1.1

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
Ε.Ε.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού χώρου που προσδιορίζουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του συστήµατος µεταφορών της χώρας είναι:

•

5

Η συγκέντρωση υπέρµετρα µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού και των κοινωνικών
και οικονοµικών δραστηριοτήτων της χώρας στην Αττική (35% του πληθυσµού και
39% του ΑΕΠ της χώρας) που, πέραν των επιπτώσεων που έχει γενικότερα στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθιστά σχεδόν υποχρεωτική την επικέντρωση του συνολικού
συστήµατος µεταφορών στην Πρωτεύουσα.

EE L 154, 21.6.2003, σ.1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
1888/2005 (ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ.1) και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 105/2007 (EE L 39,
10.2.2007, σ.1).
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Παρόµοια είναι επίπτωση της Θεσσαλονίκης (10% του πληθυσµού και 11% του ΑΕΠ
της χώρας στον οµώνυµο Νοµό), κυρίως στο σύστηµα µεταφορών της Βόρειας Ελλάδας. Άλλα σηµαντικά αστικά κέντρα – π.χ. Πάτρα, Λάρισα-Βόλος, Ηράκλειο-Χανιά,
Ιωάννινα, Καβάλα, Ξάνθη-Κοµοτηνή-Αλεξανδρούπολη κλπ. – διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις περιφέρειές τους και οι συνδέσεις µ’ αυτά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταπολέµηση του υδροκεφαλισµού και την ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικός είναι επίσης ο ρόλος της σωστής σύνδεσης των αγροτικών και ηµιαστικών περιοχών µεταξύ τους και µε τα αστικά κέντρα.

•

Η τουριστική ανάπτυξη που έχει διαµορφώσει εστίες ζήτησης µετακινήσεων κυρίως
στα νησιά, αλλά και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας εκτός µεγάλων
αστικών συγκεντρώσεων και δηµιουργεί σηµαντικές απαιτήσεις συνδέσεων µε τα αστικά κέντρα, καθώς και µε τις περιοχές προέλευσης των τουριστών, µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αεροδροµίων, λιµένων και οδικών προσβάσεων.

•

Πέραν της τουριστικής τους σηµασίας, η πληθώρα των διάσπαρτων κατοικηµένων
νησιών, που δηµιουργεί απαιτήσεις για αεροπορική και θαλάσσια εξυπηρέτηση των
µονίµων κατοίκων. Οι εσωτερικές µετακινήσεις στα νησιά καλύπτονται εξ ολοκλήρου
µε οδικές µεταφορές – δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η δηµιουργία σιδηροδροµικού
δικτύου για τις µικρές συνδέσεις ακόµη και εντός των µεγαλύτερων νησιών.

•

Η µορφολογία του εδάφους της ηπειρωτικής Ελλάδας, που χαρακτηρίζεται από τη
διάσπαση της χώρας κυρίως από τον κεντρικό ορεινό όγκο στην κατεύθυνση βορράνότου και οδηγεί στη γραµµική ανάπτυξη των δικτύων χερσαίων µεταφορών, µε κορµό οδικού δικτύου σε σχήµα περίπου Τ και γραµµικό σιδηροδροµικό δίκτυο που καλύπτει µόνο την κεντρική και ανατολική χώρα.

•

Η θέση της χώρας στο ΝΑ άκρο της Ε.Ε., χωρίς µέχρι σήµερα χερσαία σύνορα µε
άλλο κράτος-µέλος, που έχει περιορίσει τις χερσαίες µεταφορές, οδικές και σιδηροδροµικές, από και προς την Ε.Ε. και τη λοιπή Ευρώπη. Αντ’ αυτών, κυρίως από το
1990 και µετά, αναπτύχθηκαν οι θαλάσσιες εµπορευµατικές µεταφορές, µε κύριες θαλάσσιες πύλες την Πάτρα και την Ηγουµενίτσα, καθώς και οι αεροπορικές µεταφορές
προσώπων.
Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί σηµαντικά το διαµετακοµιστικό
εµπόριο της χώρας, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων µεταφόρτωσης µέσω του λιµένα Πειραιά.

•

Σηµαντικό πρόβληµα στην Ε.Ε. γενικότερα και στην Ελλάδα είναι οι κυκλοφοριακές
συµφορήσεις στα µεγάλα αστικά κέντρα, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της
Ε.Ε. και επενεργούν αρνητικά σε έναν από τους βασικούς στόχους της Λισσαβόνας.

Πέραν αυτών, το σύστηµα µεταφορών στην Ελλάδα επηρεάζεται από τις πολιτικές και τις
προτεραιότητες της Ε.Ε. σε τοµείς όπως:

•

Η απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών, µε δικαίωµα εγκατάστασης στα κράτη
µέλη υπηρεσιών από όλη την Ε.Ε. (cabotage).

•

Η καθιέρωση κανόνων ασφαλείας και ορίων ταχύτητας για φορτηγά και λεωφορεία
και ο περιορισµός των κινδύνων από τη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων.
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•

Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου ∆ιευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφορών, καθώς και ενός Πανευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών για τη σύνδεση µε
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ) και την Μεσόγειο.
Στην Ελλάδα, στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Αυτοκινητοδρόµων περιλαµβάνεται ο άξονας
ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός και οι κύριοι κάθετοι σε αυτήν άξονες, η ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ µε τη
ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, ο αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, ο άξονας Κόρινθος –
Τρίπολη – Καλαµάτα / Σπάρτη, ο βόρειος και ο νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης και
στην Αττική η Αττική Οδός περιλαµβανοµένης και της σύνδεσης µε το διεθνές αεροδρόµιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα.
Τα Πανευρωπαϊκά ∆ίκτυα δεν έχουν άµεσο αντικείµενο στην Ελλάδα, αλλά δηµιουργούν απαιτήσεις σύνδεσης της χώρας µε αυτά µέσω του ΠΑΘΕ, των κάθετων συνδέσεων της Εγνατίας Οδού και των απολήξεων της Ιόνιας Οδού και συγκεκριµένα µε
τους άξονες:

♦

Μέσω FYROM: Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι-Σκόπια και Κοζάνη-Νίκη-Πρίλεπ.

♦

Μέσω Βουλγαρίας: Θεσσαλονίκη-Προµαχώνας-Σόφια και ΑλεξανδρούποληΟρµένιο-Σβίλεγκραντ-Ντιµίτρογκραβ.

♦

Μέσω Τουρκίας: Αλεξανδρούπολη-Κήποι-Κωνσταντινούπολη και ΑρδάνιοΚαστανιά-Ανδριανούπολη.

Στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Σιδηροδροµικών Γραµµών Υψηλής Ταχύτητας (ΣΓΥΤ) περιλαµβάνεται ο σιδηροδροµικός άξονας ΠΑΘΕ/Π, που διασυνδέει τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας Πάτρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παρέχει σύνδεση µε το Πανευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ιάδροµο IV: Βερολίνο/Νυρεµβέργη-Πράγα-ΜπρατισλάβαΒουδαπέστη-Κονστάντα/Θεσσαλονίκη/Κωνσταντινούπολη.

•

Βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των οδικών και των άλλων µέσων µεταφοράς, για
την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων, της
κυκλοφοριακής συµφόρησης και των ατυχηµάτων.

Το σύστηµα µεταφορών στην Ελλάδα επηρεάζεται επί πλέον από τις τεχνολογικές εξελίξεις
που αφορούν κυρίως:

•

Στην τεχνολογία οχηµάτων που επιφέρει µείωση στις τιµές – και αύξηση στην ιδιοκτησία των επιβατικών αυτοκινήτων και στο µεταφορικό τους έργο – αλλά και βελτίωση της παθητικής ασφάλειας, µείωση της κατανάλωσης καυσίµων και µείωση της εκποµπής ρύπων.
Παρόµοιες εξελίξεις στις θαλάσσιες µεταφορές αφορούν στη δροµολόγηση ταχύπλοων πλοίων νέας τεχνολογίας κλπ.

•

Στη βελτίωση της ασφάλειας που επιτυγχάνεται επίσης µε την ανάπτυξη συστηµάτων
εντοπισµού ασυνήθιστων γεγονότων, καθώς και µε την ηλεκτρονική παρακολούθηση
και διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας – µε παράλληλη βελτίωση των συνθηκών οδήγησης.
Στη σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες
(GSM-R), µε πυλώνες του συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικότητα των σιδηροδροµικών αξόνων γραµµών υψηλής ταχύτητας.
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Στις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στην ασφάλεια και ποιότητα της ναυσιπλοΐας, όπως συστήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας VΤΜΙS, ο κώδικας ISM σχετικά µε την
ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος στις θαλάσσιες µεταφορές κλπ.

•

Στα συστήµατα ηλεκτρονικών διοδίων και είσπραξης τελών στάθµευσης που µειώνουν αισθητά τους σχετικούς χρόνους αναµονής.

•

Στις νέες τεχνολογίες στις κατασκευές.

Σηµαντικές επιπτώσεις τέλος έχει για την Ελλάδα η αυξηµένη τάση ενοποίησης των παγκόσµιων αγορών («παγκοσµιοποίηση»), όσον αφορά στην ένταση του ανταγωνισµού, εντός του οποίου λειτουργούν η ελληνική και η ευρωπαϊκή οικονοµία, στην κινητικότητα και
στις απαιτήσεις για µετακινήσεις / µεταφορές προσώπων και κυρίως αγαθών σε µεγάλες
αποστάσεις. Η προώθηση της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ), παράλληλα
µε τις ενέργειες για τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας, καθώς και των υποδοµών µεταφορών, είναι βασικά στοιχεία της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταπόκρισή της (και των κρατών-µελών της) στις προκλήσεις του διαρκώς αυξανόµενου ανταγωνισµού σε παγκόσµια κλίµακα.
Λόγω θέσης στο νοτιοανατολικό χερσαίο σύνορο της Ε.Ε., η Ελλάδα έχει σηµαντικές προσβάσεις στη Μέση Ανατολή (τόσο δια θαλάσσης όσο και δια ξηράς µε την Εγνατία Οδό) και
στην Αφρική (δια θαλάσσης). Το πλεονέκτηµα αυτό ενισχύεται ακόµα περισσότερο µε την
επικείµενη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε., οπότε και αποκαθίσταται η άµεση χερσαία σύνδεση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες-µέλη της Ε.Ε., καθώς και µε τις υπό ένταξη και λοιπές χώρες – µε δυνατότητες να καταστεί η χώρα διαµετακοµιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σηµαντικός επιχειρηµατικός εταίρος,
µέσω των αυξανοµένων επενδύσεων ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές.
Το µεταφορικό δίκτυο είναι άµεσα και έµµεσα συσχετισµένο µε την υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. και ειδικότερα µε τους στόχους της Λισσαβόνας και τις προτεραιότητες
του Γκέτεµποργκ και σ’ αυτό αποδίδεται δέουσα σηµασία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του
παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στις παραγράφους που ακολουθούν εξειδικεύονται σχετικά χαρακτηριστικά των επί µέρους µέσων και δικτύων µεταφορών. Σε γενικές
γραµµές, πάντως, ένα ορθολογικό σύστηµα µεταφορών είναι προϋπόθεση για την επίτευξη
στόχων όπως η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η σύγκλιση, η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η δηµιουργία ελκυστικότερου περιβάλλοντος για
επενδύσεις, η προσβασιµότητα στη γνώση, η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων που είναι
διάσπαρτοι σε διάφορες περιοχές και στους οποίους η χώρα, οι περιφέρειές της και οι διάφορες περιοχές της διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα, η προώθηση κάθετων και οριζόντιων διασυνδέσεων µεταξύ επιχειρήσεων κλπ.
Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα µεταφορών επιδρά άµεσα στα εξής:

•

Στη δυνατότητα επαφής πολλών από τις αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές της χώρας µε τους πόλους συγκέντρωσης οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικών
και διοικητικών υπηρεσιών, µε επιπτώσεις στη συγκράτηση του πληθυσµού στις έκκεντρες αυτές περιοχές και στην ισόρροπη ανάπτυξη.

•

Στην υλοποίηση στόχων όπως η άρση της αποµόνωσης· η τόνωση της δηµογραφικής και παραγωγικής ανάπτυξης των ορεινών, παραµεθόριων και νησιωτικών περιοχών· η ενθάρρυνση και στήριξη συλλογικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών µε εξωΣελίδα 14 από 257
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στρεφή χαρακτηριστικά· η διατήρηση κρίσιµων τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων· η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας – και γενικότερα διάχυσης της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και υπηρεσιών από τα µεγάλα κέντρα προς τις περιφερειακές περιοχές και δηµιουργίας σ’ αυτές κατάλληλων
συνθηκών διαβίωσης, απασχόλησης και διασφάλισης εισοδηµάτων ως προϋποθέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση των πόρων. Αυτό
έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις φθίνουσες αγροτικές περιοχές της χώρας, όπου η αγροτική απασχόληση µειώνεται επί δεκαετίες και όπου ως σήµερα έχουν εµφανισθεί περιορισµένες εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης – ισχύει δε ακόµη και σε περιφερειακό επίπεδο, σε περιφέρειες όπως της ∆υτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και για πολλές αποµακρυσµένες νησιώτικες και
ορεινές περιοχές.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται και η επίδραση του συστήµατος µεταφορών στη
δοµή και λειτουργία των δικτύων αστικών και αγροτικών οικισµών και, µέσω αυτών,
στη δυνατότητα και στο κόστος διάχυσης των υπηρεσιών και της ανάπτυξης µέσω αξιοποίησης οικονοµιών κλίµακας και συγκέντρωσης – και, κατ’ επέκταση, στην εξασφάλιση της ισορροπίας και της ισοτιµίας στην ποιότητα ζωής, καθώς και της κοινωνικής συνοχής.

•

Στη βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης στις µεγάλες αστικές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες µεγάλες πόλεις, και στην
εξ αυτής προκύπτουσα βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών (βασική προτεραιότητα των στόχων που αφορούν στο περιβάλλον στα πλαίσια της Ε.Ε.), της υγείας
των κατοίκων και γενικότερα της ποιότητας ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς
και στη µείωση της κατανάλωσης καυσίµων – ιδιαίτερα µέσω της προώθησης των
µέσων µαζικής µεταφοράς.

•

Στο κόστος των µεταφορών πρώτων και ενδιαµέσων υλών και τελικών προϊόντων και
εποµένως στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών µονάδων και δραστηριοτήτων
σε όλες τις κλίµακες – στο σύνολο της Ε.Ε., στο σύνολο της Ελλάδας, αλλά και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κατ’ επέκταση, επιδρά σε χαρακτηριστικά όπως η
βιώσιµη επιχειρηµατικότητα, η απασχόληση και η ανεργία στις διάφορες µορφές της,
τα εισοδήµατα κ.α. Τα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα συµβάλλουν ιδιαίτερα στον τοµέα αυτό,
µέσω της ενίσχυσης των διακρατικών και διαπεριφερειακών συνδέσεων και ενισχύουν την ελκυστικότητα των περιοχών που εξυπηρετούν ως προς την προσέλκυση
επενδύσεων.

•

Στη βιώσιµη ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της δηµιουργίας
υποδοµών συνδυασµένων µεταφορών, οι οποίες να δηµιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη των µεταφορικών υπηρεσιών και την αύξηση της παραγωγικότητας του τοµέα, αλλά και την αύξηση της κινητικότητας ατόµων και προϊόντων.
Επίσης, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση της διατροπικότητας των
µεταφορών, της µείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της εξοικονόµησης ενέργειας.

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 αναγνώριΣελίδα 15 από 257
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ση 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. Είναι σηµαντικό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας / ΖΕΠ (Οδηγία 79/409) και 240 περίπου προτεινόµενοι Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας
(Οδηγία 92/43). Το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας των περιοχών αυτών καλύπτει το
19,1% της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι 10 Εθνικοί ∆ρυµοί, 11 υγρότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας (Συνθήκη RAMSAR) και άλλες προστατευόµενες περιοχές.
Επισηµαίνεται πάντως ότι στην Ελλάδα η περιβαλλοντική διάσταση έχει από ετών ενσωµατωθεί στο σχεδιασµό των δικτύων και κόµβων µεταφορών, ως βασική προϋπόθεση για την
έγκριση της χρηµατοδότησης και της υλοποίησής τους. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της πολιτικής για τα ωράρια εργασίας και λειτουργίας οικονοµικών και κοινωνικών µονάδων και
υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει καλύτερη σχέση και συνδέσεις µεταξύ τόπων κατοικίας, εργασίας, παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων, αναψυχής κλπ., καθώς και ορθολογικότερη χρονική κατανοµή της ζήτησης µετακινήσεων. Η πολιτική αυτή µπορεί να συµβάλλει
σηµαντικά στην αύξηση της χωρητικότητας της υποδοµής των µεταφορών, µε αποτέλεσµα
τον περιορισµό των κυκλοφοριακών συµφορήσεων και, σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ.
λιµάνια) των αναγκών για επέκταση της υποδοµής. Επίσης διαπιστώνονται ελλείψεις και σε
τοµείς όπως η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των συστηµάτων µεταφορών (κυρίως
των οδικών) η επίτευξη της οποίας αποτελεί αντικείµενο διαρκούς έρευνας του τοµέα.
Τα ανωτέρω καθίστανται άµεσα σαφή στις «Στρατηγικές κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές, 2007 – 2013», όπου ως προϋπόθεση για την αύξηση της ελκυστικότητας περιοχών για
επενδύσεις προσδιορίζεται «η διάθεση αποτελεσµατικών, ευέλικτων και ασφαλών υποδοµών (µεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος) στις επιχειρήσεις. Οι σύγχρονες υποδοµές
είναι σηµαντικός παράγοντας για την απόδοση αρκετών επιχειρήσεων, που επηρεάζει την
οικονοµική και κοινωνική ελκυστικότητα των περιφερειών. Οι επενδύσεις σε υποδοµές στις
Περιφέρειες της Ε.Ε., που υστερούν στον τοµέα αυτόν, προωθούν την ανάπτυξη και εποµένως ενισχύουν τη σύγκλιση µε την υπόλοιπη Ευρώπη.» Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στα
δίκτυα των µεταφορών, αναφέρονται τα εξής: «Η παροχή αποδοτικής, ελαστικής και ασφαλούς υποδοµής µεταφορών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη, γιατί δίνει ώθηση στην παραγωγικότητα και εποµένως στις αναπτυξιακές προοπτικές
των περιφερειών µε την διευκόλυνση της διακίνησης ατόµων και αγαθών. Τα µεταφορικά
δίκτυα ενισχύουν τις ευκαιρίες για εµπόριο, αυξάνοντας παράλληλα και την αποδοτικότητα.
Επίσης η ανάπτυξη διευρωπαϊκών µεταφορικών υποδοµών (κυρίως τα τµήµατα των 30 έργων που εντάσσονται στις προτεραιότητες των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών) µε εστίαση στα διασυνοριακά έργα είναι απαραίτητη για την επίτευξη της συνένωσης των εθνικών αγορών στα πλαίσια της διευρυµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
Κατ’ επέκταση, στο πλαίσιο της 5ης θεµατικής προτεραιότητας του ΕΣΠΑ «Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης», τίθεται
ο Γενικός Στόχος 14 του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» για τη βελτίωση
της ελκυστικότητας της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ποιόΣελίδα 16 από 257
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τητας ζωής, µέσω της ολοκλήρωσης έργων, της υλοποίησης των λειτουργικών διασυνδέσεων των µεταφορικών δικτύων, της βέλτιστης αξιοποίησης των ήδη υλοποιηθέντων έργων
και την ανάπτυξη και παροχή συναφών υπηρεσιών.
Με την έναρξη της νέας προγραµµατικής περιόδου το 2007, τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήµατος µεταφορών θα ανταποκρίνονται εν πολλοίς στις απαιτήσεις για ουσιαστική
συµβολή τους στους στόχους της ΕΕ συνολικά και ειδικότερα στους στόχους της Λισσαβόνας και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ, καθώς και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες
της χώρας – κατάσταση που θα βελτιωθεί µε την ολοκλήρωση ως 31/12/2008 τρεχουσών ή
επικειµένων παρεµβάσεων, ως επί το πλείστον στα πλαίσια των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων.
Θα εξακολουθήσουν βέβαια να υπάρχουν σηµαντικά κενά και ελλείψεις στο σύστηµα µεταφορών της χώρας, η κάλυψή τους όµως λαµβάνει πρώτη προτεραιότητα και αντιµετωπίζεται συστηµατικά, στα πλαίσια των παρεµβάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2007-2013
που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, τα βασικά χαρακτηριστικά του υφισταµένου συστήµατος µεταφορών της χώρας προσδιορίζονται σε γενικές γραµµές ως εξής:
1.1.1 Οδικές Μεταφορές
Το συνολικό µήκος του υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας ανέρχεται σήµερα σε
40.000 χλµ. περίπου. Από αυτά, περί τα 10.000 χλµ. συνιστούν το Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο
(ΕΟ∆), τµήµα του οποίου υπάγεται στο ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο-∆∆ (~3.500χλµ).
Το σηµερινό µήκος των υλοποιηµένων ή υπό κατασκευή / προγραµµατισµό οδικών αξόνων
που υπάγονται στο ∆∆ ανέρχεται σε 1.897 χλµ., αποτελούµενο από τους εξής άξονες:

•
•
•
•

ΠΑΘΕ (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), µήκους 744 χλµ.,
Εγνατία Οδός (Ηγουµενίτσα - Κήποι), µήκους 680 χλµ.,
ΒΟΑΚ (Βόρειος Άξονας Κρήτης), µήκους 311 χλµ.
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη, µήκους 162 χλµ

Μετά την ολοκλήρωση των πρόσθετων, ήδη προγραµµατισµένων, παρεµβάσεων – στις
οποίες υπάγονται οι βασικοί οδικοί άξονες της Ιόνιας Οδού και του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)– το σύνολο του µήκους των ∆∆ αυτοκινητοδρόµων στην Ελλάδα θα
ανέλθει στα 3.000 χλµ. περίπου, εκ των οποίων 2.000 χλµ. θα είναι λειτουργικά µέχρι το
τέλος του 2008 και τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν κατά τη διαχειριστική περίοδο 2007-2013.
Στις προγραµµατισµένες παρεµβάσεις περιλαµβάνονται περίπου 800 χλµ. αυτοκινητοδρόµων που θα υλοποιηθούν µε σχήµατα / συµβάσεις παραχώρησης.
Το µήκος του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας ανέρχεται σε 30.000 χλµ. περίπου,
ενώ µαζί µε το τοπικό και το αστικό οδικό δίκτυο σε περίπου 75.000 χλµ.
Σε σχέση µε το επίπεδο οδικής ασφάλειας, ενώ κατά την περίοδο 1990-2000 ο αριθµός
των θανατηφόρων ατυχηµάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας παρέµεινε σταθερός, τα τελευταία χρόνια υπήρξε σηµαντική µείωση κατά 20% µεταξύ 2000-2004 – κυρίως ως αποτέλεσµα της απόδοσης στην κυκλοφορία σηµαντικών τµηµάτων αυτοκινητοδρόµων, µε ξεχωριστά οδοστρώµατα για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας και παρεµβολή µεσαίας διαχωριστικής νησίδας. Η χώρα όµως εξακολουθεί να έχει υψηλούς δείκτες οδικών ατυχηµάτων σε
σχέση µε τους εταίρους της στην Ε.Ε., µε περίπου 1.600 νεκρούς και 20.000 τραυµατίες το
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2004 (βλ. Κεφάλαιο 1.5 κατωτέρω). Το πρόβληµα σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην κατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου που δεν έχει αναβαθµισθεί, στην µέτρια κατάσταση του
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της χώρας, καθώς και στο ότι τα λαµβανόµενα σχετικά µέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας είναι συνήθως κατασταλτικού και όχι προληπτικού χαρακτήρα.
Το οδικό δίκτυο ιστορικά και λόγω του γεωµορφολογικού ανάγλυφου της χώρας, έχει αποτελέσει ένα από τα βασικότερα στοιχεία για τη µείωση της περιφερειακότητας και της αποµόνωσης πολλών περιοχών, την προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και
της ένταξης πολλών περιοχών στο βασικό αναπτυξιακό ιστό, τη δηµιουργία λειτουργικών
συστηµάτων οικισµών, την προώθηση της σύγκλισης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
τη µείωση του κόστους των µεταφορών και εποµένως τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των παραγωγικών λειτουργιών, καθώς και τη διάχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, στο
βαθµό που αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της προσπελασιµότητας, σε όλες της
περιοχές της χώρας. Παράλληλα οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού του οδικού δικτύου συµβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας – όπως καθίσταται εµφανές από τη µείωση των ατυχηµάτων στους νέους, βελτιωµένους οδικούς άξονες που έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία.
Εποµένως, η ανάπτυξη του οδικού δικτύου της χώρας (συνολικά και όχι µόνο των τµηµάτων του που εντάσσονται στα ∆.∆.) έως σήµερα, σε ένα εκ των υστέρων απολογισµό µε
βάση τις νέες Ευρωπαϊκές στρατηγικές και προτεραιότητες, βρίσκεται σε γενικές γραµµές
σε συνάφεια τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. και είναι συµβατή µε τους στόχους της
Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ.
Βεβαίως, η υλοποίηση των αναπτυξιακών (οικονοµικών και κοινωνικών) στόχων της Ε.Ε.
και της χώρας στο βαθµό που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την επάρκεια του οδικού δικτύου (και γενικότερα του συστήµατος µεταφορών), απαιτεί σηµαντική πρόσθετη
προσπάθεια. Σηµαντικά κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στο οδικό δίκτυο σήµερα – όσον
αφορά και σε βασικούς διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες και σε ενδοπεριφερειακές και
τοπικές συνδέσεις. Η πρόοδος, όµως, σε σχέση µε το παρελθόν είναι εντυπωσιακή και
πολλά από τα εναποµένοντα κενά και ελλείψεις θα καλυφθούν και µε την ολοκλήρωση των
έργων της διαχειριστικής περιόδου 2000-2006/2008 (µέχρι το τέλος του 2008 – βλ. 1.6 κατωτέρω) και µε την υλοποίηση των παρεµβάσεων της διαχειριστικής περιόδου 2007-2013.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την Ελλάδα, δεδοµένων των ιδιοµορφιών του ελληνικού
χώρου, ορισµένες από τις οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω – διάσπαση του χώρου λόγω γεωµορφολογίας, υπέρµετρη συγκέντρωση πληθυσµού και οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων κατά µήκος του άξονα ΠΑΘΕ, δια ξηράς αποµόνωση της χώρας ως σήµερα
από τους εταίρους της στην Ε.Ε., µε αποτέλεσµα κυριαρχία των µικρών αποστάσεων στις
µετακινήσεις προσώπων και στις µεταφορές προϊόντων κλπ. Οι ιδιοµορφίες αυτές έχουν
επιβάλλει περιορισµούς στη σκοπιµότητα (όπως προσδιορίζεται από τη σχέση κόστουςοφέλους) ανάπτυξης εναλλακτικών µέσων µεταφοράς και ιδιαίτερα του σιδηροδρόµου για
την εξυπηρέτηση πολλών περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδα και φυσικά όλων των νησιών
– µε αποτέλεσµα το οδικό δίκτυο να αποκτά αυξηµένη σηµασία για την εξασφάλιση της
προσπελασιµότητας των περιοχών αυτών και, εποµένως, της οικονοµικής ανάπτυξης και
ευηµερίας τους.
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1.1.2 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές
Η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφορών καθιστά αναγκαία την αναβάθµιση του σιδηροδρόµου σε τεχνικό και σε οργανωτικό επίπεδο. Το τρέχον
καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές είναι πολυδιάστατο και αφορά κυρίως στον καθορισµό στρατηγικής προκειµένου να ανασυγκροτηθεί το σιδηροδροµικό δίκτυο µέσω της εξυγίανσης της οικονοµικής κατάστασης, της εξασφάλισης της ελευθερίας πρόσβασης στο σύνολο της κυκλοφορίας και των δηµοσίων υπηρεσιών και της προώθησης της ολοκλήρωσης των εθνικών συστηµάτων.
Οι νέες πολιτικές αφορούν τα «τραίνα υψηλών ταχυτήτων» για τις επιβατικές µεταφορές και
τους ειδικούς εµπορευµατικούς διαδρόµους (Freight Freeways) για ταχεία διακίνηση των
εµπορευµάτων µε σιδηρόδροµο. Οι µεταφορές µε συρµούς υψηλών ταχυτήτων µπορούν
να ανταγωνισθούν αποτελεσµατικά τις αεροπορικές µεταφορές σε µεσαίες αποστάσεις καθώς είναι φθηνότερες, προσφέρουν µεγαλύτερη άνεση και είναι ταχύτερες. Ένα ευρωπαϊκό
δίκτυο υψηλών ταχυτήτων δεν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο τις χώρες της Ε.Ε. αλλά πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη επέκτασης στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης.
Ο ρόλος του σιδηροδρόµου αναµένεται να αναβαθµισθεί σηµαντικά κατά την προσεχή περίοδο µε στόχο την προσέλκυση επιβατικού και εµπορευµατικού έργου κυρίως µέσω εκτροπής µέρους του οδικού µεταφορικού έργου. Η ανάγκη για την αναβάθµιση, τόσο του
σιδηροδροµικού δικτύου, όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και η ανάγκη αναδιοργάνωσης της διαχείρισης των σιδηροδροµικών µεταφορών µπορούν να εξαχθούν από
τα δεδοµένα εξέλιξης του µεταφορικού έργου του σιδηροδρόµου για τη τελευταία τριακονταετία σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.
Η ιδιαίτερη γεωµορφολογία της χώρας και οι συνεχείς ορεινοί όγκοι δηµιουργούν σοβαρούς
περιορισµούς στην λειτουργική ανάπτυξη και του σιδηροδροµικού δικτύου. Σε αυτό συντελεί και η χωροταξική, δηµογραφική και οικονοµική διάρθρωση της χώρας, καθώς και η γεωγραφική θέση της στην περιφέρεια της Ε.Ε., όπου η έλλειψη χερσαίων συνόρων οδήγησε
στην υποκατάσταση των σιδηροδροµικών υποδοµών µε τις οδικές, αλλά και στην ανάπτυξη σηµαντικών θαλάσσιων και αεροπορικών υπηρεσιών µεταφορών.
Το ελληνικό σιδηροδροµικό δίκτυο, συνολικού µήκους 2.414 χλµ., είναι ως επί το πλείστον
γραµµικό, εξυπηρετώντας κυρίως τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Κεντρικής / ∆υτικής Μακεδονίας και εν µέρει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Οι περιοχές που γειτνιάζουν άµεσα µε το δίκτυο είναι περιορισµένες.
Το µεγαλύτερο µέρος του δικτύου (82,5%) αποτελείται από µονή γραµµή, µε φτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά και µε πεπαλαιωµένη επιδοµή και υποδοµή, τα οποία δεν επιτρέπουν
την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, ένα µεγάλο µέρος του δικτύου (673 χλµ. ή
28% του συνολικού µήκους) είναι µετρικού εύρους, ενώ το υπόλοιπο είναι κανονικού εύρους. Η «διχοτόµηση» αυτή του δικτύου δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στη σιδηροδροµική
σύνδεση των διαφόρων περιοχών της χώρας.
Η κίνηση των συρµών γίνεται κυρίως µε ντηζελοκινητήρες, ενώ το ποσοστό του συνόλου
των γραµµών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί ηλεκτροκίνηση είναι εξαιρετικά περιορισµένο
(83 χλµ. ή 3,4% του συνολικού µήκους του δικτύου).
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Σηµαντικές βελτιώσεις επέρχονται σε µεγάλα τµήµατα του δικτύου από τα έργα που ολοκληρώνονται µέχρι το τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006, ιδίως στο βασικό
σιδηροδροµικό άξονα, ο οποίος έχει ενταχθεί στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (άξονας
Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Ειδοµένη / Προµαχώνας - Π.Α.Θ.Ε./Π.) και αναλογεί στο
74% του συνολικού µήκους του δικτύου. Περιορισµένος αριθµός των λοιπών τµηµάτων του
δικτύου υφίστανται βελτιωτικές παραλλαγές χάραξης και ευρύτερες αναβαθµίσεις.
Χαρακτηριστική είναι επίσης η έλλειψη σιδηροδροµικής σύνδεσης των σηµαντικών ελληνικών λιµένων – µε βασική εξαίρεση τη σιδηροδροµική σύνδεση του εµπορευµατικού λιµένα
Πειραιά µε το Θριάσιο πεδίο, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008, µε συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής.
Στο πλαίσιο της δηµιουργίας των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη στη δηµιουργία και προσδιορισµό ενός ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνδυασµένων
Μεταφορών, που συµπληρώνει το Οδικό και το Σιδηροδροµικό ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο, το ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και το δίκτυο λιµένων. Η δηµιουργία αυτών
των δικτύων εξυπηρετεί κυρίως τις εµπορευµατικές µεταφορές. Επίσης, η Ε.Ε. εκπονεί τα
Προγράµµατα Marco Polo και Marco Polo II για τις περιόδους 2003-2007 και 2007-2013
αντίστοιχα, µε στόχο τη µετατόπιση των εµπορευµατικών µεταφορών από τις οδικές µεταφορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) και την ενθάρρυνση χρήσης συνδυασµένων µεταφορών.
Σε θεσµικό επίπεδο, έχει ψηφισθεί ο Νόµος 3333/2005 αναφορικά µε την ίδρυση και λειτουργία των Εµπορευµατικών Κέντρων («Ίδρυση και λειτουργία Εµπορευµατικών Κέντρων
και άλλες διατάξεις»), όπου προσδιορίζονται η απαιτούµενη έκταση, οι απαιτούµενες µεταφορικές υποδοµές και οι αρχές χωροθέτησης των Εµπορευµατικών Κέντρων (Ε.Κ.). Συνεπώς, σήµερα υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία εµπορευµατικών κέντρων, βάσει του οποίου θα γίνει και θα αξιολογηθεί η διαγωνιστική διαδικασία υποβολής των προτάσεων για χρηµατοδότηση, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας
για την ανάπτυξη των Εµπορευµατικών Κέντρων.
Παρόλα αυτά, ενώ εκπονήθηκαν ερευνητικές µελέτες µε πρωτοβουλίες του Υ.Μ.Ε. και έχουν προωθηθεί νοµοθετικές ρυθµίσεις, που αποδεικνύουν ότι αναγνωρίζεται η σηµασία
των συνδυασµένων µεταφορών, δεν έχει υλοποιηθεί έως σήµερα κάποιο σχετικό έργο. Εξαίρεση αποτελεί το Εµπορευµατικό Κέντρο (Ε.Κ.) του Προµαχώνα Σερρών που δηµιουργήθηκε µε σύµπραξη ιδιωτικού και δηµοσίου φορέα και παρέχει υπηρεσίες δηµόσιας χρήσης. Στην παρούσα φάση η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωµένο δίκτυο Ε.Κ.
Η σηµαντικότερη, προγραµµατισµένη παρέµβαση για την ανάπτυξη κέντρου συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών στην Ελλάδα αφορά στη δηµιουργία του συγκροτήµατος
του Ο.Σ.Ε στο Θριάσιο Πεδίο και στη σιδηροδροµική σύνδεσή του µε το λιµένα Πειραιά,
µέσω του οποίου θα διακινούνται προς όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και προς τις χώρες βορείως των συνόρων σηµαντικές ποσότητες εµπορευµατοκιβωτίων και αυτοκινήτων που
εκφορτώνονται στο λιµένα.

1.1.3 Θαλάσσιες Μεταφορές
Ορισµένα βασικά στοιχεία της σύνθεσης της κίνησης του συνόλου των ελληνικών λιµένων
κατά την περίοδο 2001-2004 παρατίθενται στον Πίνακα Π.7 του Παραρτήµατος – µη περιΣελίδα 20 από 257
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λαµβανοµένης της κίνησης κρουαζιέρας, σκαφών αναψυχής κ.α. Ως προς την επιβατική
κίνηση, οι εσωτερικές µετακινήσεις (ακτοπλοΐα και τοπικά πορθµεία) αναλογούν στη µεγάλη
πλειοψηφία του συνόλου, µε την κίνηση εξωτερικού περιορισµένη (ως επί το πλείστον σε
συνοδούς οχηµάτων), λόγω έντονου ανταγωνισµού από τις αεροπορικές µεταφορές.
Αντίθετα, σηµαντική είναι η διεθνής διακίνηση εµπορευµάτων που το 2004 έφθασε τους
76,4 εκατοµµύρια τόννους (σύνολο φορτώσεων και εκφορτώσεων). Ακόµη µεγαλύτερη είναι η εµπορευµατική κίνηση της ακτοπλοΐας που έφθασε τους 80,4 εκατοµµύρια τόννους το
2004. Επισηµαίνεται ότι µε φορτηγά αυτοκίνητα, διακινούµενα µε πλοία ακτοπλοΐας, καθώς
και µε φορτηγά πλοία, εξασφαλίζεται η τροφοδοσία µε βασικά προϊόντα, απαραίτητα για
την επιβίωση των µονίµων κατοίκων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών / τουριστών,
όλων των νησιών της χώρας.
Όσον αφορά σε συγκεκριµένους λιµένες, παρατηρούνται τα εξής:

•

Συνολικά, θαλάσσιο µεταφορικό έργο καταγράφεται (από την ΕΣΥΕ) σε 155 µεγάλους και µικρούς λιµένες της χώρας.

•

Ο λιµένας Πειραιά είναι µακράν ο σηµαντικότερος της χώρας, παρά τη µηδαµινή κίνηση τακτικών επιβατικών γραµµών εξωτερικού. ∆εδοµένου ότι αποτελεί το κύριο επίνειο της Αθήνας, είναι ο βασικός κόµβος σύνδεσης σχεδόν όλων των νησιών του
Αιγαίου και αναλογεί (2004) στο 30% της συνολικής κίνησης ακτοπλοΐας της χώρας.
Οι περισσότερες ακτοπλοϊκές γραµµές έχουν σηµείο εκκίνησης-τερµατισµού στο λιµένα Πειραιά, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη του γραµµικού συστήµατος ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών της χώρας που σχετίζεται µε έντονες πιέσεις στους λιµένες κατά τις
περιόδους αιχµής, πολλές στάσεις και καθυστερήσεις κ.α.
Ο λιµένας Πειραιά είναι επίσης µακράν κυρίαρχος στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (1,6 εκατοµµύρια TEU το 2003, ένας από τους σηµαντικότερους λιµένες της Μεσογείου στον τοµέα) και οχηµάτων εµπορίου (346.000 οχήµατα το 2003), µε σηµαντική σχετική δυναµική. Αντίθετα, η διακίνηση συµβατικού φορτίου (µη επικίνδυνου ή
µοναδοποιηµένου) στο λιµένα έχει περιορισθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.
Ο λιµένας είναι πρώτος στη χώρα και στην κίνηση κρουαζιέρας, µε περίπου 780.000
επιβάτες το 2003, στην 5η θέση µεταξύ όλων των Μεσογειακών λιµένων.
Άλλοι σηµαντικοί λιµένες ακτοπλοΐας είναι της Ραφήνας, του Ηρακλείου, της Πάρου,
της Τήνου, της Σύρου, της Μυκόνου, της Ρόδου, της Σούδας, της Θεσσαλονίκης, του
Γαυρίου (Άνδρου), της Μυτιλήνης, της Χίου, της Πάτρας κ.α. Ταχύτατα αναµένεται να
αυξηθεί στο άµεσο µέλλον η κίνηση του νέου λιµένα Λαυρίου που, µαζί µε τούς λιµένες Ραφήνας και Πειραιά, διαµορφώνουν το σύστηµα επιβατικών θαλάσσιων µεταφορών της Αττικής.

•

Οι λιµένες Ηγουµενίτσας και Πάτρας είναι οι κύριες πύλες σύνδεσης της χώρας µε τη
λοιπή Ευρώπη, µε 86% περίπου της σχετικής συνολικής θαλάσσιας δια-κίνησης επιβατών και τροχοφόρων, περιλαµβανοµένων των φορτηγών που διακινούν εξαγωγέςεισαγωγές εµπορευµάτων.

•

Άλλοι σηµαντικοί ελληνικοί λιµένες είναι:

♦

Εµπορευµατικοί λιµένες: Θεσσαλονίκης, Αγίων Θεοδώρων, Ελευσίνας, Μεγάρων, Βόλου, Ηρακλείου, Λάρυµνας, Αλεξανδρούπολης κλπ.
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Στο λιµένα Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η διακίνηση Ε/Κ (270.000
TEU το 2003, µε σηµαντική, σταθερή αυξητική τάση).

♦

Λιµένες κρουαζιέρας: Ρόδου, Σαντορίνης, Μυκόνου, Κέρκυρας, Κατακόλου (µε
οδική σύνδεση µε Αρχαία Ολυµπία), Ηρακλείου και Πάτµου, µε κίνηση που κυµάνθηκε το 2003 µεταξύ 371.000 – 109.000 επιβατών.

Η µεγάλη σηµασία των θαλάσσιων µεταφορών για την Ελλάδα φαίνεται και από το ότι ο
ελληνικός εµπορικός στόλος την 1η Ιανουαρίου 2004 αριθµούσε 3.089 πλοία (76% µε ξένη
σηµαία) χωρητικότητας 156 εκατοµµυρίων DWT (69% µε ξένη σηµαία), µε τη χώρα στην 1η
θέση στην Ε.Ε. των 25, µε µερίδια 33% των πλοίων και 54% της χωρητικότητας. Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να είναι – µαζί µε τον τουρισµό – η πλέον εξωστρεφής και ανταγωνιστική δραστηριότητα της χώρας, σηµαντική πηγή εισροής πόρων και δηµιουργίας θέσεων
απασχόλησης.
Τέλος, σηµαντική είναι η τάση εκσυγχρονισµού το ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου τα τελευταία χρόνια, µε τη δροµολόγηση πλοίων νέας τεχνολογίας / ταχυπλόων.
Η συµβολή στην υλοποίηση των στόχων της Ε.Ε. των λιµένων της χώρας, η οποία έχει
πληθώρα κατοικηµένων νησιών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι κυριότεροι
τουριστικοί προορισµοί της, είναι εµφανής, δεδοµένου ότι όλα τα νησιά εξαρτώνται απόλυτα από τις θαλάσσιες µεταφορές για την τροφοδοσία τους και τη διακίνηση οχηµάτων, ενώ
το πλοίο παραµένει σηµαντικότατο µέσο στις επιβατικές µετακινήσεις. Εποµένως, η υλοποίηση στόχων όπως η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η σύγκλιση, η αξιοποίηση των
πόρων και η ανταγωνιστικότητα (και σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα όσον
αφορά στον τουρισµό που είναι η κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή των νησιών) έχει ως
προϋπόθεση την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου λιµενικού συστήµατος που εν πολλοίς
έχει ήδη αναπτυχθεί στη χώρα. Επί πλέον, σε διεθνή κλίµακα η ελληνική ναυτιλία (κυρίως
εµπορευµατική) είναι ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους της Ε.Ε., ενώ την τελευταία δεκαετία κυρίως ο λιµένας Πειραιά έχει αναπτυχθεί ως ένα από τα σηµαντικότερα
διαµετακοµιστικά κέντρα της Μεσογείου, µε αξιόλογο ρόλο και σε παγκόσµια κλίµακα, έχοντας θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των λιµένων της χώρας στον τοµέα αυτό.
Εξακολουθούν βεβαίως να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά στην επάρκεια
της λιµενικής υποδοµής, στην καταλληλότητά της για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων
νέας τεχνολογίας (επιβατικών και εµπορικών), σε χερσαίους χώρους και υποδοµή των λιµένων, καθώς και στη σύνδεσή τους µε τα λοιπά δίκτυα µεταφορών και ιδιαίτερα το σιδηροδροµικό δίκτυο που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. Πολλά όµως από τα προβλήµατα αυτά επιλύονται σταδιακά, µέσω των υλοποιουµένων ή προγραµµατισµένων έργων, όπως περιγράφεται σε επόµενα κεφάλαια.
1.1.4 Αεροπορικές Μεταφορές
Ο τοµέας των αεροµεταφορών έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης τόσο παγκοσµίως όσο
και στην Ελλάδα, τάση η οποία πιστοποιείται από τη µέχρι τώρα εξέλιξή του. Η Ε.Ε. δηµιούργησε ένα Ευρωπαϊκό µεταφορικό δίκτυο αεροδροµίων από τα αεροδρόµια τα οποία είναι αναγνωρισµένα από τα κράτη µέλη ως «εθνικής σηµασίας», σύµφωνα µε τις βασικές
λειτουργίες τους. Τα αεροδρόµια ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε την κυριότερη λειτουργία
τους σε κοινοτικά και περιφερειακά σηµεία σύνδεσης και σε σηµεία πρόσβασης.
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Η κύρια ώθηση που δίνεται από την Επιτροπή για την ενδυνάµωση των αεροµεταφορών
εντοπίζεται στο να ελαχιστοποιηθεί η συµφόρηση και να µεγιστοποιηθεί η χρήση εναλλακτικών τρόπων για την αποφυγή της µόλυνσης του περιβάλλοντος. Η συµφόρηση µπορεί
να µειωθεί µε την κατανοµή της ζήτησης γεωγραφικά και εποχιακά, µε την εξασφάλιση της
καλύτερης δυνατής απόδοσης των αεροδροµίων πριν από την επέκταση της χωρητικότητάς τους και µε τη χρήση εναλλακτικών µέσων µεταφοράς.
Επίσης, η Ε.Ε. έχει θέσει µεταξύ των προτεραιοτήτων της τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Single European Sky). Με βάση την έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου (High Level Group), η Ε.Ε. εισηγείται την υλοποίηση του ήδη από το 2004 µε τη
λήψη συγκεκριµένων µέτρων. Ο κύριος στόχος του είναι η βέλτιστη διαχείριση της εναερίου
κυκλοφορίας και η ικανοποίηση όλων των χρηστών -πολιτικών και στρατιωτικών- του εναέριου χώρου, θεωρουµένου ως κοινού αγαθού.
Ο κύριος στόχος του νέου κανονιστικού πλαισίου που προώθησε η Ευρώπη στον τοµέα
των αεροµεταφορών ήταν η απελευθέρωση (Liberalization) της ευρωπαϊκής αγοράς. Από
την 1η Απριλίου 1997 οι αεροµεταφορείς των κρατών µελών της Ε.Ε. απολαµβάνουν απεριόριστη είσοδο σε κάθε αεροµεταφορά σε διεθνές αλλά και εθνικό επίπεδο. Το αποτέλεσµα αυτό υλοποιήθηκε µε το Τρίτο Πακέτο µέτρων απελευθέρωσης µε το οποίο αρχικά απελευθερώθηκαν οι διασυνοριακές πτήσεις µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ, και ακολούθησαν τον Απρίλιο του 1997 οι εσωτερικές πτήσεις.
Σε εθνικό επίπεδο, η απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών νοµοθετήθηκε το 1991
σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία της Ε.Ε., και είχε σαν αποτέλεσµα την κατάργηση του µονοπωλιακού καθεστώτος του κρατικού αεροµεταφορέα, καθώς και την απελευθέρωση του
τοµέα εξυπηρέτησης. Ήδη από το 1998 απελευθερώθηκαν οι υπηρεσίες Handling (επίγειας
εξυπηρέτησης), δηλαδή η δυνατότητα κάθε εταιρίας να αυτοεξυπηρετείται µε ίδια µέσα και
προσωπικό.
Οι αεροπορικές µεταφορές στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σηµαντικές, λόγω:
- Της γεωµορφολογίας της χώρας και της πληθώρας των κατοικηµένων νησιών της.
- Της απόστασης από τους εταίρους στην Ε.Ε. και της µη ύπαρξης, µέχρι σήµερα,
χερσαίων συνόρων µε αυτούς. Η συµβολή των αεροπορικών µεταφορών στη µείωση της «περιφερειακότητας» της χώρας είναι σηµαντική.
- Της σηµαντικής εισροής αλλοδαπών τουριστών κάθε χρόνο από όλες τις χώρες
του κόσµου και κυρίως από τις χώρες της Ε.Ε.
Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταµένο και πυκνό δίκτυο πολιτικών αεροδροµίων (39
σε αριθµό – 41, αν συνυπολογισθούν τα αεροδρόµια Ανδραβίδας και Καλύµνου), τα οποία
αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου της χώρας.
Τα σηµαντικότερα ως προς την κίνηση του 2004 ελληνικά αεροδρόµια είναι τα εξής:
- Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος»

6.190 χιλιάδες επιβάτες

- Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης»

2.359 χιλιάδες επιβάτες

- Ρόδου «∆ιαγόρας»

1.330 χιλιάδες επιβάτες

- Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

962 χιλιάδες επιβάτες

- Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας»

706 χιλιάδες επιβάτες
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- Κω «Ιπποκράτης»

482 χιλιάδες επιβάτες

- Σούδας

392 χιλιάδες επιβάτες

Η Committee de Sages (Επιτροπή Σοφών) της Ευρωπαϊκής Ένωση, προχώρησε σε εκτίµηση της κίνησης όλων των συγκοινωνιακών µέσων βασιζόµενη σε οικονοµετρικού χαρακτήρα προσέγγιση (έλαβε υπ’ όψιν ΑΕΠ, κινητικότητα κλπ) κατά το έτος 2004. Η πρόβλεψη
περιλαµβάνει αισιόδοξο, βασικό και απαισιόδοξο σενάριο, προβλέπει δε ανάκαµψη της κίνησης από το έτος 2005.
Η εκτίµηση της αεροπορικής κίνησης µε βάση το βασικό σενάριο συνοψίζεται ως εξής:
•

Έτη 2005-2010: µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 4,1%

•

Έτη 2011-2020: µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 3,9%

•

Έτη 2021-2030: µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 3,3%

Αυτό σηµαίνει, ότι αν η αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα ακολουθήσει την ίδια εκτιµώµενη
εξέλιξη, και µε βάση την κίνηση του 2004 που ανέρχεται σε 35 εκ. κινήσεις, εκτιµώνται τα
εξής:
•

Έτος 2010:

45.000.000 κινήσεις

•

Έτος 2020:

65.000.000 κινήσεις

Στην παρούσα περίοδο, παρά τις προσπάθειες για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των µετακινούµενων στα αεροδρόµια η προσφερόµενη εξυπηρέτηση σε ορισµένα από αυτά παραµένει ανεπαρκής ως προς την υφιστάµενη και συνεπώς και προς την εκτιµώµενη µελλοντική
ζήτηση. Σηµαντική, επίσης, είναι η ανάγκη εφαρµογής της τηλεµατικής και της εφαρµογής
των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, κάτι το οποίο θα συµβάλλει στην παροχή υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών.
1.1.5 Αστικές Μεταφορές
Ο ρόλος των αστικών µεταφορών είναι πρώτιστης σηµασίας δεδοµένου ότι το οδικό δίκτυο
παρουσιάζει, ιδιαίτερα τις ώρες αιχµής, υψηλά επίπεδα κορεσµού µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο χρόνος και το κόστος µετακίνησης και να επιβαρύνεται το περιβάλλον.
Στην Ελλάδα, η αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας Ι.Χ., η ελλιπής υποδοµή και συντήρηση των
υφιστάµενων αστικών Μ.Μ.Μ. καθώς και η έλλειψη ενός ενιαίου φορέα ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών, τουλάχιστον στα µεγάλα αστικά κέντρα, συνέβαλαν στη διόγκωση του προβλήµατος. Παράλληλα τα αστικά Μ.Μ.Μ. θεωρούνται φιλικότερα µέσα προς το περιβάλλον λόγω
της µειωµένης εκποµπής ρύπων, της δυνατότητας µεταφοράς µεγαλύτερου αριθµού επιβατών ανά όχηµα και τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας ανά χρήστη.
Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση του µεριδίου των αστικών
Μ.Μ.Μ. µε προσέλκυση επιβατικού κοινού από τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς. Η Ε.Ε. µε βάση την αρχή της επικουρικότητας συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των επενδύσεων, όταν
προκύπτει προστιθέµενη αξία στις πολιτικές που ασκούνται σε Εθνικό, περιφερειακό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι η Ε.Ε. µέσω προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης και µέσω διαµόρφωσης νοµικού πλαισίου, που προωθεί τον ανταγωνισµό, συµβάλλει στη βελτίωση
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της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας. Σε Εθνικό επίπεδο, οι ενέργειες προώθησης των ∆ηµοσίων
Συγκοινωνιών έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην Αθήνα και λιγότερο στη Θεσσαλονίκη, ενώ
για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει καθορισθεί συγκεκριµένη στρατηγική.
O Στρατηγικός Σχεδιασµός του Ο.Α.Σ.Α. 2000-2015, σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο
Συστήµατος Αστικών Συγκοινωνιών και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των φορέων Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών (1999), αποσκοπεί στην καθηµερινή βελτίωση της ποσότητας και
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό κόστος, ώστε να υπάρχει αφενός ικανοποίηση των επιβατών, που ήδη χρησιµοποιούν το σύστηµα και αφετέρου προσέλκυση νέων.
Το 2001 ολοκληρώθηκε η Γενική Μελέτη Μεταφορών και Κυκλοφορίας της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης 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 περιλαµβάνει έργα όπως η υποθαλάσσια αρτηρία της Θεσσαλονίκης και το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Κατά την τριετία 1995 – 1998 εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Σχεδιασµού και Γενικών Μελετών της ATTIKO METPO A.E., σε συνεργασία µε τεχνικά γραφεία συµβούλων συγκοινωνιολόγων, πολεοδόµων και άλλων ειδικοτήτων, η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (Μ.Α.Μ.,
1996), ο κύριος στόχος της οποίας ήταν ο σχεδιασµός της κάλυψης των µεταφορικών αναγκών της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας κατά τον βέλτιστο τρόπο από πλευράς συµπληρωµατικότητας συστηµάτων και επενδύσεων, χρησιµοποιώντας το µετρό ως σπονδυλική στήλη του Μητροπολιτικού Συστήµατος Συγκοινωνιών.
Η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 αποτέλεσε µια µοναδική ευκαιρία για την
αναβάθµιση του επιπέδου ζωής. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής συνεχίζεται και µετά το
πέρας των Ολυµπιακών Αγώνων, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Πανελλαδική
έρευνα που έγινε µετά τους αγώνες έδειξε την γενική ικανοποίηση για τη λειτουργία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων και ότι τέσσερις
στους δέκα (39,3%) δηλώσαν πως θα τα χρησιµοποιούν στο µέλλον (µετά τους Αγώνες)
περισσότερο, γεγονός που δείχνει µία σηµαντική τάση αναβάθµισης του ρόλου των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς στην µετά-Ολυµπιακή εποχή.
Ο κεντρικός στόχος της πολιτικής µεταφορών και των παρεµβάσεων που ακολουθήθηκαν
σε σχέση µε τις αστικές συγκοινωνίες είναι η εναρµόνισή τους µε τους στόχους της πολιτικής της Ε.Ε. και πιο συγκεκριµένα αφορούν στην αναβάθµιση της υποδοµής των αστικών
συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας και στη συνεργασία των µεταφορικών µέσων µε σκοπό την εκτέλεση του µεταφορικού έργου. Αντίστοιχες παρεµβάσεις στις
αστικές µεταφορές των περιοχών εκτός Αττικής δεν υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται ακόµη στο
στάδιο σχεδιασµού. Πιο συγκεκριµένα:
Αθήνα
Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και ιδιαίτερα η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί βασική προτεραιότητα και πολιτική του Υ.Μ.Ε. Στο πλαίσιο αυτό το Υ.Μ.Ε. έχει προχωρήσει στον καθορισµό και εφαρµογή
µίας σειράς µέτρων που στόχο είχαν την άµεση βελτίωση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών. Η πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες αποτυπώνεται στο Συγκοινωνιακό Χάρτη της Αθήνας (10/2004). Κεντρική λογική των µέτρων που εφαρµόσθηκαν ή πρόΣελίδα 25 από 257
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κειται να εφαρµοσθούν είναι η ένταξη όλων των µέσων σε ένα ενιαίο σύστηµα αστικών συγκοινωνιών, όπου τα διάφορα Μ.Μ.Μ. δεν θα λειτουργούν µεµονωµένα αλλά ως σύνολο
για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ως στρατηγικός στόχος έχει τεθεί η αύξηση της χρήσης
των Μ.Μ.Μ. ώστε να εξυπηρετούν το 50% των αστικών µετακινήσεων στις αρχές του 2008.
Η επιβατική κίνηση των µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς που αφορούν στο
τραµ και στο µετρό / ηλεκτρικό της Αθήνας παρουσιάζει µακροχρόνια σταθερή αύξηση
(δεν περιλαµβάνεται ο προαστιακός σιδηρόδροµος).
Το δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς της Αττικής περιλαµβάνει:

•

Τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ) µε µήκος δικτύου 25,8 χλµ. και 24 σταθµούς.

•

Το µετρό, το µήκος του δικτύου του οποίου θα ανέλθει σταδιακά (µέχρι το 2009) σε
58,72 χλµ.

•

Το τραµ, συνολικού µήκους 10,7 χλµ.

•

Τον προαστιακό σιδηρόδροµο.

Λειτουργούν στην Αττική περί τα 2.000 λεωφορεία, δροµολογηµένα σε 260 γραµµές, τα
οποία εξυπηρετούν περί τους 1.700.000 επιβάτες ηµερησίως.
Οι επιβατικές µετακινήσεις εξυπηρετούνται και από 14.000 ταξί περίπου που µεταφέρουν
περί τους 700.000 επιβάτες ηµερησίως.
Οι παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την κυκλοφορία των Μ.Μ.Μ. συνοπτικά περιλαµβάνουν:
•

Συντονισµό του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών και οργάνωσή του βάσει της λογικής ότι το δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς αποτελεί τον κορµό του, ενώ οι λεωφορειακές γραµµές αποκτούν όπου απαιτείται τροφοδοτικό ρόλο. Οι λεωφορειακές συνδέσεις έχουν τον κύριο ρόλο σε περιοχές όπου δεν έχουν αναπτυχθεί µέσα σταθερής
τροχιάς.

•

Οργάνωση και εκσυγχρονισµός συστήµατος µέσων σταθερής τροχιάς.

•

Λήψη µέτρων αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραµµών και βελτίωσης της παρεχόµενης εξυπηρέτησης.

•

Ανασυγκρότηση και επέκταση δικτύου λεωφορειολωρίδων µε στόχο την ταχεία κίνηση
των λεωφορείων και τη βελτίωση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δροµολογίων.

•

Ενιαίο σύστηµα κοµίστρου, για τη διευκόλυνση των µετεπιβιβάσεων µεταξύ των Μ.Μ.Μ.
και την απρόσκοπτη αλλαγή µέσων µέχρι τον τελικό προορισµό.

•

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Συγκοινωνιακού Έργου, το οποίο αποτελεί ένα µηχανισµό
παρακολούθησης, αξιολόγησης και αποτίµησης σειράς συγκοινωνιακών µεγεθών που
σχετίζονται µε τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας.

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρµογή της πολιτικής αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα έχει
επιφέρει την αύξηση της επιβατικής κίνησης, και πιο αναλυτικά:
•

Αύξηση της επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία (Ε.Θ.Ε.Λ. / Η.Λ.Π.Α.Π.) της τάξης του
8%, ενώ στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό / Η.Σ.Α.Π.) στο 16%.
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•

∆ιακίνηση περίπου 1.600.000 πρόσθετων επιβατών σε µηνιαία βάση µε το Τραµ και
τον Προαστιακό.

Το επίπεδο εξυπηρέτησης των υπαρχόντων επίγειων Μ.Μ.Μ. µη-σταθερής τροχιάς είναι
σχετικά χαµηλό για τους παρακάτω λόγους:
•

Η µέση ταχύτητα των µέσων µαζικής µεταφοράς ποικίλλει µεταξύ 7 χλµ / ώρα στο κέντρο της Αθήνας και 18 χλµ / ώρα στα προάστια, σε σύγκριση µε τα 20 χλµ / ώρα που
είναι ένας αποδεκτός µέσος όρος στην Ε.Ε.

•

Υπάρχει διακύµανση του χρόνου ταξιδιού των οχηµάτων στην ίδια γραµµή και αποκλίσεις των δροµολογίων. Έτσι οι επιβάτες υποχρεώνονται να παραµένουν στις στάσεις
των λεωφορείων για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί και
µάλιστα συχνά υπό δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες (υψηλή ζέστη, βροχή, κλπ.). Το
αποτέλεσµα είναι µειωµένη αξιοπιστία των αστικών µεταφορών. Ο αριθµός στάσεων
ανά τετραγωνικό χλµ στην Αθήνα είναι 2,1 ενώ ένας αποδεκτός µέσος όρος στην Ε.Ε.
βρίσκεται κοντά στο 5.

•

Τα οχήµατα έχουν πολύ µεγάλα ποσοστά πληρότητας και η πιθανότητα για έναν επιβάτη να βρει κάθισµα στα λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, έστω και εκτός ωρών
αιχµής, είναι σχετικά µικρή. Φυσικά δεν πρέπει να παραβλεφθεί η σηµαντική αναβάθµιση του τροχαίου υλικού (νέα οχήµατα, τοποθέτηση κλιµατισµού) που µειώνει το προαναφερθέν πρόβληµα.

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).
Στα µέτρα µεσο-µακροπρόθεσµης εφαρµογής περιλαµβάνονται τα εξής:
•

Ενιαίος µητροπολιτικός φορέας σχεδιασµού µεταφορών Θεσσαλονίκης

•

Μετρό Θεσσαλονίκης

•

Προαστιακός σιδηρόδροµος

•

Θαλάσσια αστική συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια, έχει επέλθει σηµαντική βελτίωση της αξιοπιστίας του συγκοινωνιακού
συστήµατος της πόλης – κυρίως όσον αφορά στην εκτέλεση και χρονική ακρίβεια των δροµολογίων, στο χρόνο αναµονής των επιβατών στις στάσεις, στο χρόνο διαδροµής των
δροµολογίων, στην ποιότητα και στην καθαριότητα των οχηµάτων κλπ. Η βελτίωση αυτή
έχει επιτευχθεί µέσω της αναδιοργάνωσης των λεωφορειακών γραµµών, της αύξησης και
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του εκσυγχρονισµού του στόλου των λεωφορείων και της αξιοποίησης εφαρµογών τηλεµατικής.
Λοιπά Αστικά Κέντρα
Αναφορικά µε τις Αστικές Μεταφορές στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Ελλάδας, δεν υπάρχει καθορισµένη πολιτική για την αντιµετώπιση της συνεχούς επιδείνωσης των συνθηκών
κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των πολιτών. Τόσο στο σχέδιο ανάπτυξης των µεταφορών από το Υ.Μ.Ε όσο και στα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000 2006 υπάρχουν ορισµένες αναφορές που αφορούν στη βελτίωση των συγκοινωνιών χωρίς
όµως να αφορούν συγκεκριµένη πολιτική ή δράσεις προς υλοποίηση. Είναι απαραίτητο να
τονισθεί ότι κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006 πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις αναφορικά µε την ανάπτυξη των Αστικών Μεταφορών, κυρίως στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, όπου ο πληθυσµός είναι δυσανάλογος µε την έκταση των πόλεων αυτών, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα τόσο κυκλοφοριακά όσο και περιβαλλοντικά.

1.2

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Η παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα των µεταφορών που καθορίζει την
προσπελασιµότητα, συµπληρώνεται στο παρόν µέσω της σύνοψης των ισχυρών σηµείων
(strengths-S), των αδυναµιών (weaknesses-W), των ευκαιριών (opportunities-O) και των
απειλών (threats-T) που παρουσιάζεται κατωτέρω µε τη µορφή ανάλυσης SWOT.
Η ανάλυση SWOT διεκπεραιώνεται ξεχωριστά για κάθε υποσύστηµα µεταφορών, δηλαδή
τις Οδικές Μεταφορές, τις Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές,
τις Θαλάσσιες Μεταφορές και τις Αεροπορικές Μεταφορές. Επίσης λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, διενεργείται ξεχωριστή ανάλυση SWOT για τις Αστικές Μεταφορές.
Κατά τα πρότυπα της ανάλυσης SWOT, προσδιορίζονται για κάθε ενότητα/υποσύστηµα τα
στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τα ισχυρά σηµεία και τις αδυναµίες
τους, καθώς και τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που αφορούν τις απειλές και τις
ευκαιρίες. Τα ισχυρά σηµεία µπορεί να αξιοποιηθούν για την αντιµετώπιση των απειλών,
στο πλαίσιο των υφιστάµενων ευκαιριών. Οι αδυναµίες πρέπει να αντιµετωπισθούν γιατί
µπορούν να εξελιχθούν σε απειλές.
Το αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του τοµέα των µεταφορών για την κάλυψη των αναγκών του τοµέα,
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του διαµορφωµένου εξωτερικού περιβάλλοντος.

Σελίδα 28 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Ισχυρά σηµεία
• Υλοποίηση σε µεγάλο βαθµό του ΠΑΘΕ
και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και προγραµµατισµός σηµαντικών έργων για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα για την
επέκταση του δικτύου υψηλών προδιαγραφών (αυτοκινητοδρόµων ∆∆).
•

•

•

•

Περαιτέρω ενίσχυση της οδικής υποδοµής µε αξιοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών πόρων σε σχήµατα παραχώρησης
για την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων.
Θετικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές
επιπτώσεις των βελτιωµένων έργων
υποδοµής και των εξελίξεων στην τεχνολογία των οδικών µεταφορικών µέσων.
Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας
στα αστικά κέντρα, ως συµβολή της υλοποίησης των παρακάµψεων µεγάλων
πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Ηράκλειο, Αγρίνιο κλπ.).
Συµβολή στη σύνδεση σηµαντικών περιφερειών / περιοχών της χώρας µε
τους κύριους άξονες ανάπτυξης µέσω
των µεγάλων οδικών έργων.

•

Ικανοποιητική έκταση περιφερειακού /
επαρχιακού οδικού δικτύου.

•

Συµβολή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους αναβαθµισµένους οδικούς άξονες και στις παρακάµψεις που
ολοκληρώθηκαν, υλοποιούνται ή προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν.

•

Προώθηση µέτρων για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας.

•

Ύπαρξη εµπειρίας, τεχνογνωσίας και
δοµών για την απρόσκοπτη συνέχιση
της ανάπτυξης του οδικού δικτύου.

Αδυναµίες
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
• Μη ολοκληρωµένο δίκτυο βασικών οδικών υποδοµών ιδιαίτερα το δίκτυο υψηλών προδιαγραφών (αυτοκινητοδρόµων).
• Πολύπλοκες διαδικασίες για την οριστικοποίηση των συµβάσεων παραχώρησης κατασκευής και λειτουργίας αυτοκινητοδρόµων.
• Το αυτοκίνητο (µικρό και µεγάλο) εξακολουθεί να είναι το πλέον ενεργοβόρο
µέσο ανά µονάδα µεταφορικού έργου
και το κυρίαρχο µέσο χερσαίας µεταφοράς στην Ελλάδα.
• Πολλές ελλείψεις στην κατάλληλη οδική
σύνδεση σηµαντικών κόµβων - λιµένων,
αεροδροµίων, βιοµηχανικών και εµπορικών συγκεντρώσεων, κέντρων διαµετακοµιστικού εµπορίου κλπ.
• Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει
στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. στα οδικά
ατυχήµατα, λόγω οδικής συµπεριφοράς
και κατάστασης µεγάλου τµήµατος του
οδικού δικτύου, µε παράλληλα προβλήµατα σε συναφείς τοµείς όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας κλπ.
• Ελλείψεις στη σύνδεση πολλών αποµακρυσµένων περιοχών µε το κύριο οδικό
δίκτυο.
• Η παρακολούθηση και η διαχείριση της
κυκλοφορίας, η πληροφόρηση των οδηγών, η σήµανση κλπ. παραµένουν ανεπαρκή, ενώ σχετικές παρεµβάσεις εµφανίζουν περιορισµένη πρόοδο υλοποίησης.

Ευκαιρίες

•

Το σταθερό πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον.

•

Η Κοινοτική Πολιτική που προωθεί
την ολοκλήρωση των ∆ιευρωπαϊκών Οδικών ∆ικτύων.

•

Η πολιτική και προτεραιότητες της
Ε.Ε. για τη µείωση των ατυχηµάτων, ως προς όρια ταχύτητας, περιορισµό κινδύνων για µεταφορά
επικίνδυνων προϊόντων κλπ.

•

Η συνεχιζόµενη Κοινοτική χρηµατοδότηση.

•

Η προοπτική υλοποίησης έργων
µε Σ∆ΙΤ.

•

∆υνατότητες για προώθηση των
χερσαίων συνδέσεων της χώρας
µε τη λοιπή Ευρώπη, µετά την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε.

•

Η συνεχής βελτίωση των συνδέσεων µε όµορους χώρους.

•

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη έξυπνων συστηµάτων µεταφορών.

•

Αξιοποίηση της αποκτηθείσας εµπειρίας για βελτίωση του περιβαλλοντικού σχεδιασµού και της
συµβολής του στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση των παρεµβάσεων στο σύστηµα µεταφορών.

Απειλές
•

Πολύπλοκες, αναποτελεσµατικές,
χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης,
χρηµατοδότησης, ωρίµανσης έργων (πολλές αδειοδοτήσεις κλπ.)

•

Ο περιορισµένος χρόνος επιλεξιµότητας (07-15) σε σχέση µε τον
αναγκαίο χρόνο πλήρους ωρίµανσης των έργων (όπως απαιτείται).

•

Χαµηλή αποτελεσµατικότητα πολλών φορέων υλοποίησης.

•

Οι αυστηροί κανονισµοί υλοποίησης των συγχρηµατοδοτήσεων
από τα ταµεία της ΕΕ, σε σχέση µε
τις υφιστάµενες δυνατότητες των
φορέων υλοποίησης.

•

Οι περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι
σε σχέση µε τις υφιστάµενες ανάγκες – απαιτήσεις για ανάπτυξη
συνεπάγονται αδυναµία λειτουργίας «overbooking» (µε εθνικούς
πόρους).

• Η υλοποίηση των οδικών έργων συχνά
απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες, εµπλοκή πολλών φορέων κλπ. µε αποτέλεσµα καθυστερήσεις.
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Ισχυρά σηµεία

Αδυναµίες
Ευκαιρίες
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

•

Οι σιδηροδροµικές µεταφορές δηµιουργούν οικονοµίες χώρου, ατυχηµάτων,
ενέργειας και χρόνου.

•

Ο σιδηρόδροµος είναι ασφαλές µέσο
µεταφοράς και φιλικό προς το περιβάλλον.

•

Υπάρχει η δυνατότητα συµπληρωµατικότητας µε τα λοιπά µέσα µεταφοράς

•

Σε µεταφορές µεσαίων αποστάσεων τα
τρένα υψηλής ταχύτητας εµφανίζουν
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις αεροπορικές µεταφορές (µικρότερο κόστος,
ταχύτητα, µεγαλύτερη άνεση)

•

•

Ο βαθµός εκσυγχρονισµού της γραµµής Αθήνας - Θεσσαλονίκης (υποδοµή,
τροχαίο υλικό) είναι σχετικά µεγάλος
Τα προηγούµενα επενδυτικά προγράµµατα έχουν αυξήσει το βαθµό τεχνογνωσίας.

•

Έλλειψη πυκνής σιδηροδροµικής υποδοµής

•

Ανολοκλήρωτο και ασύνδετο σιδηροδροµικό δίκτυο σε διευρωπαϊκό & διαπεριφερειακό επίπεδο που καθιστά τις
αντίστοιχες συνδέσεις δυσχερείς

•

Έλλειψη συνδέσεων µε λιµάνια, ΒΙ.ΠΕ.
& αεροδρόµια µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής
αλυσίδας των εµπορευµατικών µεταφορών

•

Έλλειψη δικτύου εµπορευµατικών κέντρων στη χώρα για την προώθηση των
συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών

•

Παλαιότητα υποδοµής & τεχνολογίας σε
αρκετά σηµεία του δικτύου πλην του σιδηροδροµικού άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης

•

Ανεπαρκή συστήµατα διαχείρισης &
οργάνωσης των σιδηρόδροµων

•

Έλλειψη συντονισµένης πολιτικής προσέλκυσης της ζήτησης για µεταφορά
(µεταφορικού έργου)

•

•

•

•

Η αύξηση της κινητικότητας και οι
τάσεις αύξησης των διαδροµών λόγω
παγκοσµιοποίησης & διευρυµένης
αγοράς συντελούν στην αύξηση του
δυνητικού επιβατικού και κυρίως του
εµπορευµατικού µεταφορικού έργου
του σιδηρόδροµου.

Απειλές
•

9
9
9

Η µετατόπιση της Ε.Ε. προς τα νοτιοανατολικά λόγω των διευρύνσεων σε
συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση
της Ελλάδας ("χερσαία νοτιοανατολική πύλη" της Ε.Ε.), µπορεί να µετατρέψει τη χώρα σε διαµετακοµιστικό
και διοικητικό κέντρο της περιοχής.
Η αξιοποίηση των διατιθέµενων κοινοτικών πόρων µε κατεύθυνση την
ολοκλήρωση των ∆∆Μ που περιλαµβάνουν σιδηρόδροµους σε ελληνικό
έδαφος αφενός & ενίσχυση διατροπικών µεταφορών αφετέρου.

•

Οι εθνικές στρατηγικές που προωθούν τις διατροπικές µεταφορές, σε
συνδυασµό µε τις επενδύσεις που γίνονται κυρίως σε λιµάνια και σε εµπορευµατικά κέντρα, σε συνάρτηση
µε το νοµικό πλαίσιο για τις Σ∆ΙΤ

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού
(τεχνικών)

•

Απελευθέρωση σιδηροδροµικών υπηρεσιών

•

Ελλιπείς υποδοµές και συστήµατα ασφαλείας

•

•

Ελλιπείς υποδοµές για τη διευκόλυνση
& εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες

Συνεχόµενη αύξηση κόστους µετακίνησης οδικών µεταφορών κυρίως λόγω του κόστους των καυσίµων, που
καθιστά τη χρήση των αντίστοιχων
µέσων ασύµφορη.

•

Υστέρηση στη θέσπιση και κυρίως στον
έλεγχο των κανόνων ασφαλείας

•

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών
εφαρµογών για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών

Εδραιωµένη προτίµηση αγοράς
προς τις οδικές µεταφορές λόγω

9

του µικρότερου χρόνου µετακίνησης
της µεγαλύτερης άνεσης και
ποιότητας της µετακίνησης
της πυκνότητας του σύγχρονου
οδικού δικτύου, που συνδέεται
άµεσα µε τους κόµβους (λιµάνια, αεροδρόµια), επιτρέποντας
τις διατροπικές µεταφορές.
της εξυπηρέτησης door-to-door
(πόρτα-πόρτα)

•

Ανταγωνισµός ελληνικών µεταφορικών υποδοµών από µεταφορικές
υποδοµές Βαλκανικών χωρών

•

Πιθανή ανεπάρκεια των διατιθέµενων πόρων
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Ισχυρά σηµεία
•

Ο "πολυνησιακός" χαρακτήρας της Ελλάδας και το µεγάλο ανάπτυγµα των ακτών της ευνοεί την ανάπτυξη των θαλάσσιων µεταφορών.

•

Η Ελλάδα διαθέτει πυκνό, ολοκληρωµένο, τουλάχιστον ως προς τη χωροθέτηση, σύστηµα λιµένων.

•

Η Ελλάδα βρίσκεται 1η στη Ε.Ε. στη
θαλάσσια µεταφορά επιβατών συνολικά,
µε σηµαντική θετική δυναµική.

•

Πλεονέκτηµα γεωγραφικής θέσης της
χώρας στο σύστηµα των Θαλάσσιων
∆ιαδρόµων της Μεσογείου και των ∆ιευρωπαϊκών Αξόνων.

•

Έχουν υλοποιηθεί σηµαντικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο Κοινοτικών προγραµµάτων για την ενίσχυση της υποδοµής-ανωδοµής και του εξοπλισµού
των σηµαντικότερων λιµένων - πυλών
της χώρας (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηγουµενίτσα, Πάτρα κλπ.).

•

Κυριαρχία της θαλάσσιας µεταφοράς
εµπορευµάτων εξωτερικού από / προς
την Ελλάδα. Ο ελληνικός εµπορικός
στόλος είναι στην 1η θέση διεθνώς.

•

Κυρίαρχος ρόλος του λιµένα Πειραιά στη
θαλάσσια διαµετακόµιση Ε/Κ στην Ανατολική Μεσόγειο.

•

Βρίσκεται σε εξέλιξη δροµολόγηση
πλοίων νέας τεχνολογίας και ταχύπλοων και γενικά βελτίωση του ακτοπλοϊκού
στόλου και λόγω cabotage.

•

Σηµαντική κίνηση κρουαζιέρας transit
στο λιµένα Πειραιά και σε άλλους ελληνικούς λιµένες, µε αυξητικές τάσεις.

Αδυναµίες
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•

Ανεπαρκείς λιµενικές υποδοµές / εγκαταστάσεις σε νησιωτικούς λιµένες, σε
συνδυασµό µε µη ορθολογική λειτουργία
του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών.
• Σχετικά περιορισµένο ύψος δηµοσίων
πόρων που διατίθενται για την ανάπτυξη
του λιµενικού συστήµατος.
• Μεγάλος αριθµός νησιωτικών λιµένων
που δεν έχουν τα απαιτούµενα µεγέθη
για τη συντήρηση βιώσιµων θαλάσσιων
συνδέσεων.
• Έντονες εποχικές διακυµάνσεις στη διακίνηση επιβατών και οχηµάτων ακτοπλοΐας και “συνωστισµός" δροµολογίων
πλοίων περίπου τις ίδιες ώρες της ηµέρας.
• Γραµµική ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου που
δηµιουργεί καθυστερήσεις, αυξηµένο κόστος και αδυνατίζει τις λειτουργικές συνδέσεις µεταξύ των νησιών.
• Μίξη εµπορευµατικών και επιβατικών λειτουργιών σε πολλούς λιµένες, µε αρνητικές επιπτώσεις κατά τις περιόδους αιχµής.
• Ελλιπής οδική και σιδηροδροµική σύνδεση των ελληνικών λιµένων-πυλών.
• Περιορισµοί στην επέκταση, ορθολογική
οργάνωση και αξιοποίηση χώρων των
λιµένων λόγω άµεσης επαφής µε τον περιβάλλοντα αστικό ιστό.
• Η περιθωριοποίηση λιµένων που δεν έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης νέων
τύπων πλοίων.
• Έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των λιµένων για την προσέλκυση παρεµφερούς
µεταφορικού έργου, µε ελλείψεις επικαιροποίησης του σχεδιασµού και του ρόλου
τους, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους
στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

•

Ευκαιρίες

Η προώθηση πολιτικών από την Ε.Ε.
οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των
συνδυασµένων µεταφορών και τη διασύνδεση των µεταφορικών µέσων.
• Η προώθηση πολιτικών από την Ε.Ε.
οι οποίες ευνοούν την βελτίωση της
ασφάλειας και του περιβάλλοντος στις
λιµενικές ζώνες.
• Η συνεχιζόµενη Κοινοτική χρηµατοδότηση.
• Η αξιοποίηση της θέσης της χώρας
για την ανάπτυξη του θαλάσσιου µεταφορτωτικού έργου Εµπορευµατοκιβωτίων και αυτοκινήτων transit για
τροφοδότηση των χωρών της ΝΑ Μεσογείου.
• Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο Ν. 3389 περί Σ∆ΙΤ για επενδύσεις και βελτιώσεις στη διαχείριση και
απόδοση των λιµένων.
• Η αξιοποίηση των βελτιώσεων στην
πολεοδοµική οργάνωση των περιοχών που περιβάλλουν τους λιµένες
στο πλαίσιο νέων ΓΠΣ και στην συνεργασία των λιµενικών αρχών µε
τους ΟΤΑ και τους φορείς των περιοχών τους.

Απειλές
•

Το ενδεχόµενο περιθωριοποίησης
της χώρας ή µείωσης του µεριδίου
του διαµετακοµιστικού εµπορίου,
λόγω καθυστερήσεων και ανταγωνισµού από λιµένες άλλων χωρών
της Μεσογείου.

•

Πολύπλοκες, αναποτελεσµατικές,
χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης,
χρηµατοδότησης, ωρίµανσης έργων (πολλές αδειοδοτήσεις κλπ.)

•

Ο περιορισµένος χρόνος επιλεξιµότητας (07-15) σε σχέση µε τον
αναγκαίο χρόνο πλήρους ωρίµανσης των έργων (όπως απαιτείται).

•

Χαµηλή αποτελεσµατικότητα πολλών φορέων υλοποίησης.

•

Οι αυστηροί κανονισµοί υλοποίησης των συγχρηµατοδοτήσεων
από τα ταµεία της ΕΕ, σε σχέση
µε τις υφιστάµενες δυνατότητες
των φορέων υλοποίησης.

•

Οι περιορισµένοι διαθέσιµοι πόροι
σε σχέση µε τις υφιστάµενες ανάγκες – απαιτήσεις για ανάπτυξη
συνεπάγονται αδυναµία λειτουργίας «overbooking» (µε εθνικούς
πόρους).
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Ισχυρά σηµεία

Αδυναµίες

Ευκαιρίες

Απειλές

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
•

Έκταση και πυκνότητα ελληνικού δικτύου αεροδροµίων λόγω του νησιωτικού
χαρακτήρα της χώρας

•

Η απελευθέρωση των υπηρεσιών αεροπορικών µεταφορών έχει ήδη προχωρήσει αρκετά.

•

Μεγάλη ζήτηση αεροπορικής µεταφοράς για διακίνηση επισκεπτών προς και
από τους τουριστικούς προορισµούς
της χώρας.

•

Μέσο µη φιλικό προς το περιβάλλον –
απαιτούνται από την Ε.Ε. µέτρα άµβλυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε αρκετά αεροδρόµια της χώρας (ιδιαίτερα
κατά την τουριστική περίοδο) λόγω
9 Ανεπαρκούς υποδοµής (διάδροµοι,
τροχόδροµοι, χώροι στάθµευσης
αεροσκαφών, κτιριακές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες εξυπηρέτησης)
9 Έλλειψης πόρων για τις αντίστοιχες επενδύσεις
• Τα περισσότερα αεροδρόµια εποχικής
κίνησης δεν είναι βιώσιµα.
• Τα αεροδρόµια (πλην του αεροδροµίου
της Αθήνας) δεν καλύπτουν τις ανάγκες
για διατροπικές µεταφορές.
• Απαιτείται εκσυγχρονισµός της αεροναυτιλίας
• Ελλιπείς υποδοµές και συστήµατα ασφαλείας
• Οι υπερβολικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί
κυρίως στις αεροπορικές µεταφορές
οδηγούν σε αύξηση του χρόνου µετακίνησης επιβατών & εµπορευµάτων και
του κόστους µεταφοράς των εµπορευµάτων.
• Ελλιπείς υποδοµές για τη διευκόλυνση
& εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες

• Η αύξηση που παρατηρείται στη ζήτηση για αεροπορικές µεταφορές τόσο
διεθνώς όσο και σε Εθνικό επίπεδο
• Η συνεχής αύξηση του µήκους των
διαδροµών, σε συνδυασµό µε την
απαίτηση για µικρότερο χρόνο διαδροµής
• Αξιοποίηση των αυξητικών τάσεων
του τουρισµού στη χώρα (παρά την
αύξηση του ανταγωνισµού)
• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών
εφαρµογών για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών
• Η µετατόπιση της Ε.Ε. προς τα νοτιοανατολικά λόγω των διευρύνσεων σε
συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση
της Ελλάδας ("χερσαία νοτιοανατολική
πύλη" της Ε.Ε.), µπορεί να µετατρέψει
τη χώρα σε διαµετακοµιστικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής.
• Η αξιοποίηση των σχετικά διατιθέµενων κοινοτικών πόρων

• Η ζήτηση για τις αεροπορικές µεταφορές εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από την τιµή του εισιτηρίου, και κατά
συνέπεια από τις µεταβολές των τιµών του πετρελαίου
• Η εποχικότητα της, εξαρτώµενης
από τον τουρισµό, ζήτησης για κάποια αεροδρόµια
• Ο ανταγωνισµός από άλλα µεταφορικά µέσα (πλοία, σιδηρόδροµοι, οδικά µέσα) είναι αυξηµένος λόγω:
9 Τεχνολογίας, µε τη βοήθεια της
οποίας έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες (κυρίως για τις θαλάσσιες
µεταφορές)
9 Μικρότερου κόστους
9 Επενδύσεων σε υποδοµές (οδικές, σιδηροδροµικές, λιµενικές), οι οποίες έχουν βελτιώσει
τις προσβάσεις
• Οι καθυστερήσεις που δηµιουργούνται από την αύξηση των µέτρων
ασφαλείας σε όλη τη διαδικασία της
µεταφοράς
• Η δυσπιστία του επιβατικού κοινού
απέναντι στις µικρές εταιρείες που
δηµιουργήθηκαν µετά την απελευθέρωση της αντίστοιχης αγοράς, ιδιαίτερα µετά από ατυχήµατα
• Πιθανή ανεπάρκεια των διατιθέµενων πόρων

• Υστέρηση στη θέσπιση και κυρίως στον
έλεγχο των κανόνων ασφαλείας
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Ισχυρά σηµεία
•

•

•

•

Αδυναµίες
ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα µέσα σταθερής τροχιάς (τραµ, µετρό) παρέχουν αξιόπιστες και υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες (συχνότητα δροµολογίων, σταθερός & µικρός χρόνος
διαδροµής)

•

Οι σύγχρονες υποδοµές των µέσων
σταθερής τροχιάς και ο εκσυγχρονισµός
του στόλου των λεωφορείων & τρόλεϊ
που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγούµενες περιόδους.

•

Τα Μ.Μ.Μ. είναι φιλικότερα προς το
περιβάλλον (µειωµένη εκποµπή ρύπων, µεταφορά µεγάλου αριθµού επιβατών ανά όχηµα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας ανά χρήστη)

•

Έλλειψη ενιαίων φορέων λειτουργίας
ανά αστικό κέντρο

•

Εστίαση δράσεων στην Αθήνα & στη
Θεσσαλονίκη

•

Ελλιπείς υποδοµές για τη διευκόλυνση
& εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες

Το κόστος της µετακίνησης, συγκρινόµενο µε αυτό του Ι.Χ. είναι µικρότερο.

Κενά στην αξιοπιστία & ποιότητα της
παροχής υπηρεσιών των λεωφορείων
& των τρόλεϊ (συχνότητα δροµολογίων,
µείωση & σταθεροποίηση χρόνου διαδροµής, ενηµέρωση επιβατών)
Έλλειψη υποδοµών, αµαξοστασίων,
χώρων στάθµευσης Ι.Χ & µετεπιβίβασης µε αποτέλεσµα περιορισµένη κάλυψη και διατροπικότητα (κυρίως στην
Αθήνα)

• Υστέρηση στη θέσπιση και κυρίως στον
έλεγχο των κανόνων ασφαλείας

•

•

•

•

Ευκαιρίες

Η προτίµηση & η εµπιστοσύνη της
αγοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προς τα µέσα σταθερής τροχιάς
αυξάνεται (κυρίως λόγω του µετρό
της Αθήνας αλλά & της δυσχερούς
µετακίνησης µε Ι.Χ. στο κέντρο της
πόλης)

Απειλές
•

Η διαµόρφωση νοµικού πλαισίου από
την Ε.Ε. που επιτρέπει τον ανταγωνισµό
Οι κοινοτικές κατευθύνσεις που προωθούν τις επενδύσεις σε µέσα µαζικής µεταφοράς και η αξιοποίηση των
σχετικά διατιθέµενων πόρων

Αύξηση του ανταγωνισµού από Ι.Χ.
λόγω:
9

του συνεχώς αυξανόµενου
βαθµού ιδιοκτησίας Ι.Χ. σε
συνδυασµό µε

9

τη βελτίωση των οδικών υποδοµών και

9

τη µετατόπιση των κατοικιών
προς τα προάστια

9

της έλλειψης πυκνού δικτύου
µέσων σταθερής τροχιάς

•

Η απροθυµία του επιβατικού κοινού
ως προς τη χρήση των µέσων µη
σταθερής τροχιάς λόγω του χαµηλού επιπέδου εξυπηρέτησης (αναξιοπιστία δροµολογίων, ασταθής χρόνος διαδροµής, µεγάλη αναµονή)

•

Πιθανή ανεπάρκεια των διατιθέµενων πόρων

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών
εφαρµογών για τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών
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Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης SWOT προκύπτουν οι βασικές κατευθύνσεις για τη
διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του τοµέα των µεταφορών για την περίοδο
2007-2013, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα κατευθύνσεων στρατηγικής.
∆ιάγραµµα Κατευθύνσεων Στρατηγικής
Ισχυρά Σηµεία
• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του συστήµατος µεταφορών που προωθεί την αναταγωνιστικότητα της χώρας και συµβάλλει
στην εξωστρέφεια της οικονοµίας.
• Ανάδειξη της Ελλάδας ως κοµβικού σηµείου της Βαλκανικής και ως συνδετικού κρίκου της Ε.Ε. µε τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
• Βελτίωση προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας µε την
ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών.

Ευκαιρίες

• Βελτίωση της ποιότητας, του κόστους, της
ασφάλειας των µετακινήσεων και του επίπεδου εξυπηρέτησης.
• Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων µε την
υλοποίηση ανταποδοτικών µεταφορικών
υποδοµών.
• Συµπληρωµατικότητα και συνέργεια των µεταφορικών υποσυστηµάτων που βελτιστοποιεί το σύστηµα µεταφορών της χώρας.
• Ενίσχυση των ΜΜΜ και θετικές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις στα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας.

Αδυναµίες
• Σηµαντικές επενδύσεις για την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου των µεταφορικών υποδοµών.
• ∆ιοικητική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου των
Οργανισµών και φορέων των µεταφορών (ΕΦΣΕ) για την αναβάθµιση της
ποιότητας των παρεχόµενων µεταφορικών υπηρεσιών.
• Ενσωµάτωση ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού στο σύστηµα µεταφορών µε
κατάλληλες προβλέψεις στις υποδοµές
και στις παρεχόµενες υπηρεσίες.
• Ανάπτυξη διακρατικής εδαφικής συνεργασίας για την ενίσχυση της προσπελασιµότητας των όµορων περιοχών.
• Αειφορική πολιτική στον τοµέα των µεταφορών µε περιορισµό στο ελάχιστο
δυνατό των αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία του συστήµατος.

• Υλοποίηση σηµαντικών παρεµβάσεων στο
πλαίσιο Κοινοτικών Προγραµµάτων και αυξηµένος βαθµός τεχνογνωσίας.
• Απλοποίηση του συστήµατος ωρίµανσης
των έργων και των διαδικασιών εγκρίσεων /
αδειοδοτήσεων και µείωση του χρόνου ωρίµανσης των έργων σε συσχέτιση µε τη διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου.

Απειλές

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των
φορέων υλοποίησης για την οµαλή και ταχεία διεκπεραίωση των αυστηρών διαδικασιών εγκρίσεων των Κοινοτικών κανονισµών.

• Κάλυψη πιθανής ανεπάρκειας διατιθέµενων

πόρων µε σύγχρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία (Συµβάσεις Παραχώρησης, έργα Σ∆ΙΤ
κλπ.)

• ∆ιαµορφωµένες προτιµήσεις επιλογής µε-

ταφορικού µέσου υπαγορεύουν την ανάγκη
εξισορρόπησης της προσφοράς (υποδοµές
και υπηρεσίες µεταφορών) µε τη ζήτηση.

• Σηµαντικές ελλείψεις στη συνέχεια των
βασικών µεταφορικών δικτύων και στις
συνδέσεις τους µε σηµαντικά κοµβικά
σηµεία του συστήµατος µεταφορών.

• Μειωµένη ασφάλεια του συστήµατος

µεταφορών µε βασική αιτία τις ελλιπείς
οδικές υποδοµές και τα συστήµατα ασφαλείας και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

• Υστέρηση στην ανάπτυξη των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών
και ασθενής υποστήριξη της ανάπτυξης
και αξιοποίησης των ∆ιευρωπαϊκών µεταφορικών αλυσίδων.

• Ενθάρρυνση της παροχής νέων υπη-

ρεσιών µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (έξυπνα συστήµατα µεταφορών).
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1.3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΕΝΑ

Βάσει των πορισµάτων της «Έκθεσης Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου
2005, εκτιµάται ότι το ΕΠ ΟΑΛΑΑ θα έχει απορροφήσει το 92% των πόρων του µέχρι το
τέλος του 2008. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης τρεχόντων έργων, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως αντικατάστασής τους µε νέα έργα / παρεµβάσεις.
Βάσει των πορισµάτων της Ενηµέρωσης της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ ΣΑΑΣ 20002006, του Οκτωβρίου 2005, εκτιµάται ότι το ΕΠ ΣΑΑΣ θα έχει απορροφήσει το 89% των
πόρων του µέχρι το τέλος του 2008. Αυτό συνεπάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
βελτίωση της επίδοσης του Ε.Π. είναι η δραστική βελτίωση της πορείας υλοποίησης των
σιδηροδροµικών έργων και δευτερευόντως, των αεροδροµίων.
1.3.1 Οδικές µεταφορές
Σε γενικές γραµµές, η κατάσταση του υπεραστικού οδικού δικτύου της χώρας σήµερα είναι
µέτρια. Οι εθνικές οδοί αναπτύχθηκαν σταδιακά επί σειρά ετών, κυρίως µε βάση τοπικές
ανάγκες, χωρίς ένταξη σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα σχεδιασµού των εθνικών οδικών και
λοιπών µεταφορών κατά τις πρώτες περιόδους υλοποίησής τους.
Ως αποτέλεσµα, το εθνικό δίκτυο έχει µέτρια γεωµετρικά χαρακτηριστικά (διατοµή, ακτίνες
καµπυλότητας οριζοντιογραφίας, κλίσεις µηκοτοµών) και χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
και ασφάλειας. Παράλληλα, εµφανίζει σηµαντικά κενά ως προς την εξυπηρέτηση σηµαντικών µεταφορικών κόµβων, όπως είναι οι λιµένες, τα αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί,
τα µεταφορικά κέντρα κ.α.
Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία 20 χρόνια, σε µεγάλο βαθµό λόγω
των απαιτήσεων για ολοκληρωµένο και συνεπή σχεδιασµό και υλοποίηση που απορρέει
ως υποχρέωση για την εξασφάλιση Κοινοτικής χρηµατοδότησης.
Έτσι, µέχρι το τέλος του 2008 αναµένεται να έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητόδροµοι συνολικού µήκους περίπου 2.000 χλµ.
Παρ’ όλα αυτά θα εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά στο βασικό οδικό δίκτυο της
χώρας, κυρίως σε τµήµατα του ΠΑΘΕ (όπως στον άξονα Κόρινθος-Πάτρα), στην Ιόνια οδό,
στον αυτοκινητόδροµο Κεντρικής Ελλάδας, στον άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, στο
ΒΟΑΚ, κ.α.
Τα κενά είναι ακόµη µεγαλύτερα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και προκαλούν προβλήµατα
σε τοπικές συνδέσεις και στην προσπελασιµότητα του βασικού οδικού δικτύου. Ελλιπής
είναι επίσης η οδική εξυπηρέτηση πολλών τουριστικών περιοχών της χώρας, ενώ υπάρχουν πολλά προβλήµατα και στα εσωτερικά δίκτυα των νησιών.
Άλλα σηµαντικά προβλήµατα, ελλείψεις και κενά που χαρακτηρίζουν το υπεραστικό οδικό
δίκτυο της χώρας – πολλά από τα οποία σχετίζονται µε τα ανωτέρω – είναι:
¾ Κενά στην οδική ασφάλεια, σε τοµείς όπως η αστυνόµευση και διαχείριση της κυκλοφορίας για την πρόληψη των ατυχηµάτων και την αντιµετώπισή τους, όταν αυτά συµβαίνουν.
¾ Προβλήµατα που προκύπτουν από το γεγονός ότι πολλοί υπεραστικοί δρόµοι εξακολουθούν να διασχίζουν και να διχοτοµούν πόλεις και µικρότερους οικισµούς. Αυτό έχει
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σηµαντικές επιπτώσεις και στους οικισµούς (περιβαλλοντικές, ατυχηµάτων, διχοτόµησης του οικιστικού ιστού, µη ελεγχόµενων αναπτύξεων κατά µήκος των δρόµων κλπ.)
και στη διερχόµενη κυκλοφορία (κυκλοφοριακές συµφορήσεις, καθυστερήσεις, ατυχήµατα κ.α.).
¾ Προβλήµατα που έχουν σχέση µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (προστατευόµενες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι και ευρήµατα κ.α.). Συνήθως τα προβλήµατα
αυτά σχετίζονται µε την εξ αρχής ανεπαρκή ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης των συγκεκριµένων περιοχών διέλευσης των προγραµµατιζόµενων έργων στο
σχεδιασµό τους – µε αποτέλεσµα προσφυγές στα ελληνικά δικαστήρια και στην Ε.Ε. και
σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων – και ενίοτε και στο κόστος τους.
¾ Προβλήµατα στη σήµανση και στην πληροφόρηση κατά µήκος των δρόµων. Για παράδειγµα, συχνά τα όρια ταχύτητας είναι υπερβολικά χαµηλά – µε αποτέλεσµα την ανυπακοή των οδηγών – πληροφοριακές πινακίδες είναι σε λάθος σηµεία και συχνά φθαρµένες ή και όχι ακριβείς, ενίοτε δεν υπάρχουν κλπ.
¾ Συχνά ελλιπής ή «εµβαλωµατική» συντήρηση του οδικού δικτύου.
¾ Απουσία άµεσα διαθέσιµης, συνεπούς και επίκαιρης ενηµέρωσης σχετικά µε τις εξελίξεις σε µεγάλα τµήµατα του οδικού δικτύου, κυρίως όσον αφορά σε µεταβολές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των δρόµων.
¾ Ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά µε την εξέλιξη του µεταφορικού έργου που εξυπηρετείται στο οδικό δίκτυο – πέραν εκείνης που είναι διαθέσιµης βάσει µετρήσεων στους
σταθµούς διοδίων.
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα και κενά που υπάρχουν σήµερα στο κύριο οδικό δίκτυο της
χώρας αντιµετωπίζονται σε κάποιο βαθµό αλλά όχι στο σύνολό τους, µε την ολοκλήρωση
των υπό υλοποίηση έργων στα πλαίσια της περιόδου 2000-2006/2008.
1.3.2 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές
Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σιδηροδροµικές µεταφορές της χώρας
σχετίζονται µε το γεωγραφικό ανάγλυφο – που δηµιουργεί σηµαντικές δυσχέρειες στην άµεση επικοινωνία πολλών περιοχών µεταξύ τους – και την κατανοµή του πληθυσµού και
των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, καθώς και µε τα προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν στις χερσαίες συνδέσεις της χώρας µε τους βόρειους γείτονες από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και µετά, οι οποίες κατέστησαν τις σιδηροδροµικές µεταφορές
δυσχερείς και εν πολλοίς ασύµφορες οικονοµικά.
Η ανάδειξη των προβληµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης προσδιορίζει τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει ο τοµέας. Τα προβλήµατα αυτά
των σιδηροδροµικών και των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών στην Ελλάδα
αφορούν συνοπτικά στους τοµείς της υποδοµής, της επιδοµής, της συντήρησης και της
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των συνδυασµένων µεταφορών, στην
οριακά επαρκή οργάνωση και διαχείριση των εµπλεκοµένων φορέων, σε ελλείψεις εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και στην ανεπαρκή εµπορική στόχευση.
Οι βασικές ελλείψεις των Σιδηροδροµικών Μεταφορών στην Ελλάδα και η ιεράρχησή τους
είναι οι εξής:
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1.

Μερική ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας που περιλαµβάνεται στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών και καθυστέρηση της σύνδεσης του µε
κύριους Άξονες των όµορων χωρών.

2.

∆υσχερής ή αδύνατη προσβασιµότητα περιοχών της ηπειρωτικής Ελλάδας από το
σιδηροδροµικό δίκτυο.

3.

Ανεπαρκή συστήµατα διαχείρισης και οργάνωσης των σιδηροδρόµων σε όλο το φάσµα των λειτουργιών τους.

4.

∆υσχέρεια προσέλκυσης του εµπορευµατικού και κυρίως του επιβατικού έργου από
τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς.

5.

Έλλειψη Εµπορευµατικών Κέντρων (Ε.Κ.) και σύνδεσής τους µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο.

6.

Ολοκλήρωση ή / και κατασκευή νέων σιδηροδροµικών συνδέσεων µε τους κύριους
πόλους έλξης και παραγωγής εµπορευµατικών µετακινήσεων (Βιοµηχανικές Περιοχές
– ΒΙ.ΠΕ., σηµαντικά λιµάνια κλπ.).

7.

Ανάγκη προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογία και εφαρµογές τηλεµατικής και
σε κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό.

1.3.3 Θαλάσσιες Μεταφορές
Όπως και σε άλλους τοµείς των µεταφορών, υπήρξαν µέχρι σήµερα καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των παρεµβάσεων που αφορούν στις θαλάσσιες µεταφορές, κυρίως λόγω αντίστοιχων καθυστερήσεων στην οριστικοποίηση του σχετικού θεσµικού πλαισίου.
Βασικά κενά / προβλήµατα εξακολουθούν να παραµένουν, όπως:
¾ Ελλιπείς / ανεπαρκείς οδικές προσβάσεις πολλών λιµένων και έλλειψη σύνδεσης ακόµη
και σηµαντικών λιµένων της χώρας µε το σιδηροδροµικό δίκτυο. Αυτές οι ελλείψεις λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και επιδρούν
δυσµενώς σ’ αυτή καθ’ αυτή τη λειτουργικότητα των λιµένων και γενικότερα των δικτύων µεταφορών, ενώ συχνά δηµιουργούν προβλήµατα στον περιβάλλοντα τους λιµένες
αστικό ιστό.
¾ Ελλείψεις σε χερσαίους χώρους, κτιριακή υποδοµή (ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση των
επιβατών), µηχανολογικού εξοπλισµού, συστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης κλπ.
¾ Περιορισµένη χωρητικότητα της λιµενικής υποδοµής που αδυνατεί να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, καθώς και µη καταλληλότητά της για την εξυπηρέτηση των
πλοίων νέας τεχνολογίας και των ταχυπλόων πλοίων που δροµολογούνται µε αυξανόµενους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια.
¾ Η µίξη, στους περισσότερους λιµένες, των επιβατικών και εµπορευµατικών λειτουργιών, η οποία δηµιουργεί προβλήµατα ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχµής.
¾ Η σηµαντική πτώση της κίνησης κρουαζιέρας µε «home port» τους ελληνικούς λιµένες
τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του λιµένα Πειραιά όπου, παρά
τη σηµαντική αύξηση της συνολικής κίνησης επιβατών κρουαζιέρας κατά 42% την περίοδο 1993-2003, η κίνηση µε home port το λιµένα µειώθηκε την ίδια περίοδο κατά 60%
περίπου. Η πτώση αυτή οφείλεται αφ’ ενός στη «γιγάντωση» των κρουαζιερόπλοιων
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που διενεργούν κρουαζιέρες περισσότερων ηµερών και, αφ’ ετέρου, στις ελλείψεις
στους ελληνικούς λιµένες της κατάλληλης υποδοµής για την εξυπηρέτηση επιβατών
(δηλ. επιβατικών σταθµών κλπ.).
Επί πλέον, εκτός του λιµένα Πειραιά, οι περισσότεροι από τους άλλους λιµένες της χώρας δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή ελλιµενισµού των µεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων.
¾ Κενά εξακολουθούν να υπάρχουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (VTMIS, ISPS, µέσα
έρευνας / διάσωσης κλπ.), καθώς και στη συλλογή, επεξεργασία και έγκαιρη διάθεση
στοιχείων (στατιστικές, έρευνες κλπ.).
Οι θαλάσσιες µεταφορές χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές εποχικές διακυµάνσεις της διακίνησης επιβατών και τροχοφόρων, µε την κίνηση των αιχµών να είναι πολλαπλάσια εκείνης της µέσης ηµέρας του έτους. Αυτό δηµιουργεί υψηλές πιέσεις κατά τις περιόδους αιχµής στην υποδοµή, στον εξοπλισµό και στη διαχείριση / λειτουργία των λιµένων, ενώ αντίθετα εκτός περιόδων αιχµής οι λιµένες υπολειτουργούν. Τα σχετικά προβλήµατα επιτείνονται από το από πολλά χρόνια παγιωµένο από τις ναυτιλιακές εταιρείες καθεστώς για άφιξη
και αναχώρηση πλοίων (κυρίως διακίνησης επιβατών και τροχοφόρων) σε / από ένα λιµένα
περίπου την ίδια ώρα. Ουσιαστικά οι τάσεις αυτές «συρρικνώνουν» τη χωρητικότητα των
λιµένων στην πράξη και, πέραν των άλλων, έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην απόδοση
των επενδύσεων στους λιµένες, ενώ δηµιουργούν απαιτήσεις για προσεκτικό σχεδιασµό
όχι µόνο των λιµενικών υποδοµών, αλλά και του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των θαλάσσιων µεταφορών (κυρίως της ακτοπλοΐας).
Τέλος, θεωρείται («Έκθεση Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 2005) ότι
απαιτείται επαναπροσδιορισµός του ρόλου των λιµένων που συµβάλουν στην ανάπτυξη
του ολοκληρωµένου λιµενικού συστήµατος της χώρας και στη σύνδεσή του µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. Επί πλέον, απαιτείται η αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν στις διαδικασίες ωρίµανσης έργων και διαδικασιών συµβασιοποίησής τους – ενώ υπάρχει κίνδυνος
µη ολοκλήρωσης ορισµένων παρεµβάσεων που αφορούν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
και στην έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.
1.3.4 Αεροπορικές Μεταφορές
Το ελληνικό δίκτυο αεροδροµίων είναι πολύ εκτεταµένο σε σχέση µε την έκταση και τον
πληθυσµό της χώρας, γεγονός που κατέστη απαραίτητο λόγω της γεωφυσικής ιδιοµορφίας
της Ελλάδας – κατ' εξοχήν νησιωτικής χώρας, µε συµπαγείς ορεινούς όγκους στο ηπειρωτικό της τµήµα. Η αεροπορική σύνδεση είναι κατά συνέπεια απαραίτητη για τη σύνδεση της
περιφέρειας µε τα αστικά κέντρα. Επί πλέον, η Ελλάδα δεν διαθέτει ως σήµερα χερσαία
σύνορα µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ, λόγω της γεωγραφικής της
θέσης, αποτελεί µια φυσική πύλη στο νοτιοανατολικό άκρο της Κοινότητας και της Ευρώπης γενικότερα.
Παρά τις µέχρι σήµερα παρεµβάσεις, δεν έχει επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων κοινοτικών αεροδροµίων. Λόγω της ιδιαίτερα αυξηµένης ζήτησης που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία χρόνια οι δυνατότητες µερικών αεροδροµίων έχουν ήδη ξεπερασθεί ως προς τα επιχειρησιακά δεδοµένα των χώρων
κίνησης αεροσκαφών (διάδροµοι, τροχόδροµοι, χώροι στάθµευσης αεροσκαφών), και ως
προς τις διατιθέµενες κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές διευκολύνσεις. Με βάση την τάση
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για αναµενόµενη αύξηση της κίνησης, την ανταγωνιστικότητα, καθώς και τις αυξανόµενες
απαιτήσεις σε υψηλότερα προσφερόµενα επίπεδα ασφαλείας και εξυπηρέτησης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άµεσης υλοποίησης νέων παρεµβάσεων σηµαντικής κλίµακας.
Οι ανάγκες του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών µπορούν να ιεραρχηθούν ως εξής:
¾ Βελτίωση της εξυπηρέτησης των αεροπορικών επιβατικών µεταφορών, τοπικών και
διεθνών.
¾ Βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, επιβατικής και εµπορευµατικής φύσης.
1.3.5 Αστικές Μεταφορές
Τα προβλήµατα στις Αστικές Μεταφορές αφορούν σε ελλείψεις υποδοµής, στο χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, στον εκσυγχρονισµό και το συντονισµό των διαθέσιµων Μ.Μ.Μ.,
στη διαρκή αύξηση της ζήτησης των οδικών µεταφορών και στην έλλειψη χώρων στάθµευσης και µετεπιβίβασης. Κάθε αστικό κέντρο αντιµετωπίζει διαφορετικού είδους και µεγέθους
προβλήµατα διότι οι υποδοµές των Αστικών Συγκοινωνιών διαφέρουν, µε αποτέλεσµα να
προκύπτουν διαφορετικής φύσης ανάγκες.
Παρά τα σηµαντικά έργα που εκτελέσθηκαν στην Αττική τα τελευταία χρόνια (Αττική Οδός,
µετρό, τραµ, προαστιακός σιδηρόδροµος, λοιπές παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο κλπ.), η
κυκλοφοριακή κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί αισθητά, η συνολική κυκλοφοριακή ικανότητα
του αστικού οδικού δικτύου υπολείπεται σηµαντικά της ζήτησης και το ιδιωτικό αυτοκίνητο
εξακολουθεί να παραµένει το κύριο µέσο µετακίνησης των κατοίκων, µε όλες τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις που αφορούν ενδεικτικά στην οικονοµία, το περιβάλλον και την ενέργεια.
Η Αθήνα εξυπηρετείται από µέσα σταθερής τροχιάς – ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ), µετρό, τραµ και
προαστιακό σιδηρόδροµο. Τα δύο πρώτα από τα µέσα αυτά προσελκύουν ως σήµερα σηµαντικό µεταφορικό έργο, ενώ γενικά παρουσιάζονται ελλείψεις στην πρόσβαση των σταθµών µε λεωφορειακές γραµµές και στην επάρκεια χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων κοντά
στους σταθµούς των µέσων σταθερής τροχιάς.
Η µεγάλη αποδοχή και χρήση από το επιβατικό κοινό του µετρό της Αθήνας δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των µέσων σταθερής τροχιάς στα δύο
µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
Πρωταρχική ανάγκη των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών αποτελεί η προσέλκυση επιβατικού
κοινού από τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς που οδηγεί στην αύξηση του µεριδίου αγοράς των ΜΜΜ και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πόλεων.
Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλουν παράγοντες όπως η υιοθέτηση ευρύτερης στρατηγικής
των µέσων µεταφοράς σε κάθε πόλη, η επίτευξη ανταγωνιστικών ταχυτήτων των ∆ηµοσίων
Συγκοινωνιών, ο κατάλληλος συντονισµός των διαθέσιµων µέσων µεταφοράς, η γρήγορη
και ασφαλής µετεπιβίβαση του επιβατικού κοινού, η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους χρήστες και η βελτίωση της αξιοπιστίας των αστικών Μ.Μ.Μ. Η προώθηση
των ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της περιβαλλοντικής όχλησης, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των µεγάλων αστικών κέντρων, στο στόχο της
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µείωσης των ατυχηµάτων και στη διευκόλυνση των µετακινήσεων των Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α).
Σε Εθνικό επίπεδο οι ανάγκες ιεραρχούνται ως εξής:
1. Κάλυψη των ανισοτήτων µεταξύ Ελλάδας και της Κοινοτικού µέσου όρου, στους τοµείς
του µεριδίου αγοράς των Μ.Μ.Μ., της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και της
ενδυνάµωσης των «καθαρών» αστικών µεταφορών
2. Άµβλυνση των ανισοτήτων µεταξύ της Αττικής και των υπόλοιπων Περιφερειών της Ελλάδας. Παρεµβάσεις αφορούν στη δηµιουργία ενός επαρκούς συστήµατος ∆ηµοσίων
Συγκοινωνιών σε άλλα αστικά κέντρα εκτός Αθηνών και κυρίως στη Θεσσαλονίκη
Ειδικότερα, για την Αθήνα, οι ανάγκες ιεραρχούνται ως εξής:
1. Υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής στον τοµέα των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών
2. Περαιτέρω προσέλκυση επιβατικού κοινού από τα Ι.Χ. µέσω επέκτασης των µέσων
σταθερής τροχιάς και διαµόρφωσης κατάλληλων σταθµών µετεπιβίβασης και στάθµευσης
3. Βελτίωση των υφιστάµενων υπηρεσιών και υποδοµών των ∆ηµοσίων Συγκοινωνιών
Ειδικότερα, για την Θεσσαλονίκη, οι ανάγκες ιεραρχούνται ως εξής:
1. Προσέλκυση επιβατικού κοινού από τα ιδιωτικά µέσα µεταφοράς µέσω επένδυσης σε
µέσα σταθερής τροχιάς όπως είναι το Μετρό και ο Προαστιακός Σιδηρόδροµος, καθώς
και σε σταθµούς µετεπιβίβασης και στάθµευσης.
2. Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών των αστικών λεωφορείων.
3. Καθιέρωση µητροπολιτικού φορέα για το σχεδιασµό των µεταφορών.
Στα υπόλοιπα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας απαιτείται η υιοθέτηση στρατηγικής
που να προωθεί τη βελτίωση των υφιστάµενων ∆ηµόσιων Συγκοινωνιών (λεωφορεία) µέσω παροχής καλύτερων υπηρεσιών και βελτίωση της αξιοπιστίας τους.

1.4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το σύστηµα των µεταφορών έχει αποφασιστική επίδραση επί των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της χώρας και των περιοχών της, δεδοµένου ότι καθορίζει την προσβασιµότητα
των κατοίκων, των οικονοµικών µονάδων και των επισκεπτών (τουριστών κ.α.) στην απασχόληση / εργασία, στους πόρους, στις κοινωνικές, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες κλπ. –
και φυσικά καθορίζει τις συνδέσεις τις χώρας µε το ευρύτερο περιβάλλον της. Εφ’ όσον το
σύστηµα των µεταφορών λειτουργεί σωστά, δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για αυξηµένη κινητικότητα – παράµετρο µε αποφασιστική σηµασία για την πρόοδο και την ανάπτυξη – µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος σε οικονοµικούς / χρηµατοοικονοµικούς και κοινωνικούς όρους. Άρα, ένα ορθολογικά δοµηµένο και λειτουργικό σύστηµα µεταφορών συµβάλλει άµεσα στην υλοποίηση των στόχων της χώρας και της Ε.Ε. που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα (και σε διεθνές και σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο)· στη διαµόρφωση περιβάλλοντος ελκυστικού για επενδύσεις· στην αξιοποίηση των πόρων· στην πρόσβαση στις
αγορές και στις υπηρεσίες· στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στη σύγκλιση, καθώς και στην εδαφική και κοινωνικοοικονοµική συνοχή· στη δηµιουργία και διατήρηση περισσότερων και καλύτερων θέσεων παραγωγικής εργασίας· στην άρση της αποµόνωσης
και στην τόνωση της δηµογραφικής και παραγωγικής ανάπτυξης των ορεινών, παραµεθόΣελίδα 40 από 257
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ριων και νησιωτικών περιοχών· στην προώθηση της πολυκεντρικότητας και της εξειδίκευσης (αλλά και συµπληρωµατικότητας) και στην αποδοτική οργάνωση και λειτουργία συστηµάτων βιώσιµων αστικών και αγροτικών οικισµών κλπ. Παράλληλα, ο σωστός σχεδιασµός
και η προώθηση µεταφορικών µέσων φιλικών προς το περιβάλλον και την εξοικονόµηση
ενέργειας συνδράµει την προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αειφόρο ανάπτυξη.
Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά δίκτυα µεταφορών, ως
επί το πλείστον στα πλαίσια των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, συνδράµουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Μέχρι το τέλος του 2008 θα υπάρχουν στην Ελλάδα 2.000 χιλιόµετρα αυτοκινητοδρόµων
και αναµένεται ότι άλλα 1.000 χιλιόµετρα αυτοκινητοδρόµων θα ολοκληρωθούν τη διαχειριστική περίοδο 2007-2013 – ενώ µέχρι τις αρχές περίπου της δεκαετίας του ’90 δεν υπήρχαν οδικοί άξονες της κατηγορίας αυτής. Ήδη πολλά οφέλη είναι εµφανή, ως προς τη µείωση του συνολικού κόστους µεταφοράς (σε χρήµα και χρόνο), τη διασύνδεση σηµαντικών
περιοχών της χώρας µεταξύ τους και τη µείωση των οδικών ατυχηµάτων στους αυτοκινητόδροµους – αν και στον τοµέα αυτό η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών-µελών της Ε.Ε. Επίσης, µε τα έργα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια βελτιώνονται αισθητά οι οδικές συνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Εξακολουθούν όµως να απαιτούνται σηµαντικές βελτιώσεις στο επαρχιακό και στο τοπικό-αστικό
οδικό δίκτυο (συνολικού µήκους περίπου 75.000 χιλιοµέτρων, κατά µεγάλο ποσοστό µε
µέτρια γεωµετρικά χαρακτηριστικά), στις συνδέσεις των διαφόρων περιοχών και κόµβων µε
τους αυτοκινητοδρόµους, στην ασφάλεια και κυρίως στην προώθησή της µε προληπτικά
µέτρα, στη συντήρηση και στη σήµανση του οδικού δικτύου κλπ. – ενώ απαιτείται επιτάχυνση της ολοκλήρωση σηµαντικών οδικών έργων.
∆εδοµένης της µορφολογίας του εδάφους της Ελλάδας και της κατανοµής του πληθυσµού
και των κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων της (µε υπερβολικά µεγάλες συγκεντρώσεις
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στις περιοχές γύρω από αυτές), σε συνδυασµό και µε
την αποµόνωση της χώρας από ξηράς από τα κύρια κέντρα της Ε.Ε., δηµιουργούνται περιορισµοί στην ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου που αποτελεί το καταλληλότερο µέσο κυρίως για εµπορευµατικές µεταφορές και παράλληλα είναι πολύ φιλικότερο µέσο προς
το περιβάλλον, µε αποτέλεσµα τη µείωση/στασιµότητα του µεταφορικού έργου του σιδηροδρόµου. Παρά τις σηµαντικές επενδύσεις της τελευταίας 10ετίας, η Ελλάδα υστερεί ως
προς την έκταση / πυκνότητα και την ποιότητα του σιδηροδροµικού δικτύου και µέσων.
Πολλές περιοχές της χώρας εκτός του κύριου αναπτυξιακού άξονα σχήµατος S δεν εξυπηρετούνται σιδηροδροµικά και, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, η σιδηροδροµική τους
σύνδεση δεν θα ήταν αποδοτική. Αντίθετα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις αποδοτικής σύνδεσης πολλών κύριων µεταφορικών κόµβων της χώρας – κυρίως λιµένων και αεροδροµίων –
που όµως δεν έχει υλοποιηθεί ως σήµερα. Η έλλειψη αυτή, σε συνδυασµό µε τα κενά στο
νοµικό καθεστώς, έχει ουσιαστικά απενεργοποιήσει την ανάπτυξη / λειτουργία ως σήµερα
στη χώρα εµπορευµατικών κέντρων που είναι προϋπόθεση για την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών.
Η πληθώρα των κατοικηµένων νησιών της χώρας – στα οποία περιλαµβάνονται και οι κύριοι τουριστικοί προορισµοί της – καθώς και η θέση της σε κοµβικό σηµείο συνδέσεων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, έχουν οδηγήσει σε σηµαντική ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών. Με περίπου 155 λιµένες, η Ελλάδα έχει πυκνότατο λιµενικό δίκτυο. Η κίΣελίδα 41 από 257
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νηση της ακτοπλοΐας πλησιάζει τους 40 εκατοµµύρια επιβάτες και έχει υπερβεί τους 80 εκατοµµύρια τόννους εµπορευµάτων ετησίως. Το εξωτερικό εµπόριο της χώρας που διακινείται δια θαλάσσης επίσης πλησιάζει τους 80 εκατοµµύρια τόννους, ενώ ο λιµένας Πειραιά
έχει καταστεί ένα από τα σηµαντικότερα κέντρα διαµετακόµισης εµπορευµατοκιβωτίων στη
Μεσόγειο – ακολουθούµενος από το λιµένα Θεσσαλονίκης και µε δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης των λιµένων της χώρας στον τοµέα αυτό. Οι λιµένες Πάτρας και Ηγουµενίτσας
είναι οι κύριες εµπορευµατικές πύλες σύνδεσης της χώρας µε τη λοιπή Ευρώπη, ενώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αναλάβουν διεθνή ρόλο και άλλοι λιµένες. Παράλληλα, πολλοί λιµένες της χώρας είναι σταθµοί προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων – αν και ο ρόλος ιδιαίτερα του λιµένα Πειραιά ως home port κρουαζιέρας έχει γνωρίσει πολύ µεγάλες µειώσεις τα
τελευταία χρόνια, ενώ η δραστηριότητα αυτή ουσιαστικά δεν έχει αναπτυχθεί σε άλλους ελληνικούς λιµένες. Παρά τις διαρκείς σχετικές βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα που αφορούν στην ανεπάρκεια των λιµενικών υποδοµών ως προς τη
χωρητικότητά τους και τη δυνατότητά τους για εξυπηρέτηση των πλοίων νέας τεχνολογίας,
στην ανεπάρκειά τους για αντιµετώπιση δυσµενών καιρικών συνθηκών, στην ανεπάρκεια
και στη µη καταλληλότητα χερσαίων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδοµών, στην περιορισµένη εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας στη διαχείριση και στην προώθηση της ασφάλειας
στους λιµένες, στις ελλείψεις συνδέσεων των λιµένων µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών και
ιδιαίτερα το σιδηρόδροµο (ακόµη και των µεγαλύτερων λιµένων της χώρας), στη µίξη σε
πολλούς λιµένες των επιβατικών και εµπορικών χρήσεων κ.α.
Αναφορικά µε τις Αεροπορικές Μεταφορές, θεωρείται ότι το ελληνικό δίκτυο αεροδροµίων
είναι πολύ εκτεταµένο (41 αεροδρόµια διάσπαρτα σε όλη τη χώρα) σε σχέση µε την έκταση
και τον πληθυσµό της χώρας, γεγονός βέβαια απαραίτητο λόγω της γεωφυσικής ιδιοµορφίας της Ελλάδας. Εντούτοις, και παρά τις µέχρι σήµερα παρεµβάσεις, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων
κοινοτικών αεροδροµίων. Με βάση δε την τάση για αναµενόµενη αύξηση της κίνησης αλλά
και τις ενισχυόµενες συνθήκες ανταγωνισµού, καθώς και τις αυξανόµενες απαιτήσεις σε
υψηλότερα προσφερόµενα επίπεδα ασφαλείας και εξυπηρέτησης, καθίσταται σαφής η επιτακτική ανάγκη άµεσης υλοποίησης νέων σηµαντικής κλίµακας παρεµβάσεων.
Όσον αφορά στις Αστικές Μεταφορές, ο µεγαλύτερες βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων
εντοπίζονται στην Αττική, κυρίως λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των µέσων σταθερής τροχιάς (τραµ, προαστιακός σιδηρόδροµος, µετρό). Ελλείψεις, όµως, εξακολουθούν να
υπάρχουν ως προς την έκταση που καλύπτουν τα µέσα σταθερής τροχιάς και ως προς την
πρόσβασή τους (σύνδεση µε λεωφορειακές γραµµές, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων,
σταθµοί µετεπιβίβασης), καθώς και ως προς τις συνθήκες λειτουργίας των λεωφορείων και
τρόλεϊ, όπως είναι χαµηλές ταχύτητες, τα προβλήµατα αξιοπιστίας στα δροµολόγια και το
χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Στη Θεσσαλονίκη τα προβλήµατα των Αστικών Μεταφορών είναι παρόµοια µε αυτά της Αθήνας, παρόλο που έχουν πραγµατοποιηθεί ενέργειες
για τη βελτίωση της ∆ηµόσιας Συγκοινωνίας. Στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, τα οποία λόγω
µεγέθους δεν εξυπηρετούνται από µέσα σταθερής τροχιάς, τα προβλήµατα των ΜΜΜ είναι
ακόµη µεγαλύτερα, µε βασικές ελλείψεις υποδοµής και χαµηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
Τέλος, και σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις και τη στόχευση για αύξηση του εµπορευµατικού και επιβατικού έργου των µέσων µεταφοράς εκτός των οδικών, η επίτευξη της µέγιστης
δυνατής ασφάλειας αποτελεί σηµαντικό στόχο για το παρόν και το µέλλον του Εθνικού Συστήµατος Μεταφορών. Στην Ελλάδα ειδικότερα είναι προφανές από τα στατιστικά στοιχεία,
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ότι ο τοµέας υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. ∆εδοµένου ότι οι οδικές µεταφορές συνιστούν το κυρίαρχο µέσο µεταφοράς στην Ελλάδα, το πρόβληµα της
ασφάλειας είναι περισσότερο ορατό στον τοµέα των οδικών µεταφορών.
Με βάση τα παραπάνω η Ελλάδα καλείται να αντιµετωπίσει προκλήσεις, µε στόχο να βελτιώσει τις υποδοµές της και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής, και να τις µετατρέψει σε
προοπτικές και ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη και για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.

1.5

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

1.5.1 Βασικοί Αναπτυξιακοί ∆είκτες
Προσδιοριστικοί παράγοντες της διαµόρφωσης της ζήτησης για µεταφορικό έργο είναι οι
εξελίξεις στα βασικά µακροοικονοµικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά της χώρας
και των περιφερειών της, όπως του ΑΕΠ, του πληθυσµού, της απασχόλησης, του εµπορίου, του τουρισµού και της βιοµηχανικής παραγωγής. Από τα συνοπτικά µεγέθη και δείκτες
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, σε σύγκριση µε τη λοιπή Ε.Ε, προκύπτει ότι:

•

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε µονάδες αγοραστικής δύναµης) στην Ελλάδα το 2004 ήταν
στο επίπεδο του 75,3% του αντίστοιχου της Ε.Ε. των 15 και του 81,8% της Ε.Ε. των
25. Οι εξελίξεις από το 1995, ιδιαίτερα από το 1999 και µετά, ήταν θετικές για την Ελλάδα, η οποία κάλυψε σηµαντικό µέρος της απόστασης που τη χωρίζει από τους µέσους όρους των εταίρων της. Η τάση αυτή συνεχίσθηκε και το 2005-2006.

•

Με 11,07 εκατοµµύρια κατοίκους περίπου το 2005, η Ελλάδα αναλογεί στο 2,9% του
συνολικού πληθυσµού της Ε.Ε. των 15 και στο 2,4% του πληθυσµού της Ε.Ε. των 25.
Σηµαντικό ρόλο στην αύξηση του πληθυσµού, στην απασχόληση και στην ανεργία
στην Ελλάδα διαδραµατίζουν οι αλλοδαποί εργαζόµενοι, ο αριθµός των οποίων εκτιµάται ότι αυξήθηκε από 120.000 το 1990 σε περίπου 1.100.000 σήµερα.

•

Το επίπεδο ανεργίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει υψηλότερο από τους
Κοινοτικούς µέσους όρους. Παρά την πτώση του από 11,3% το 2000 σε 10,5% το
2004, το ελληνικό ποσοστό εξακολουθούσε το 2004 να υπερβαίνει κατά 30% το αντίστοιχο µέσο της Ε.Ε. των 15 και κατά 17% το µέσο της Ε.Ε. των 25. Το 2005 το ποσοστό µειώθηκε στο 9,9%, ενώ διαφαίνονται προοπτικές περαιτέρω µείωσης.

•

Η Ελλάδα είναι κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, µε 51,6 εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις
τουριστών το 2004 και περί τα 12-13 εκατοµµύρια αφίξεις τουριστών ετησίως, µε τη
χώρα στη 15η θέση στη σχετική παγκόσµια κατάταξη.

•

Περισσότερο από το 50% του εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδας διενεργείται µε τις
υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ε.Ε. Με την είσοδο των 10 νέων κρατών-µελών, ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει η χώρα σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται.

•

Το 55% περίπου του ΑΕΠ της χώρας είναι συγκεντρωµένο στην Αττική και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως πέριξ της Θεσσαλονίκης), ενώ το υψηλότερο
κατά κεφαλή ΑΕΠ εµφανίζεται στο νοµό-δορυφόρο της Αττικής, το Νόµο Βοιωτίας
(λόγω συγκέντρωσης οικονοµικών δραστηριοτήτων στα Οινόφυτα). Υψηλό κατά κεφαλή ή σχετικά υψηλή συγκέντρωση ΑΕΠ εµφανίζεται σε Περιφέρειες µε έντονη τουΣελίδα 43 από 257
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ριστική ανάπτυξη, όπως στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη. Αντίθετα, οι φτωχότερες
περιφέρειες της χώρας είναι διαχρονικά οι Περιφέρειες Ηπείρου µε κατά κεφαλή
Α.Ε.Π. σε µονάδες PPS ίσο µε 57,9% του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25 και 52,8% του
µέσου όρου της Ε.Ε. των 15, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης µε 58,3% και 53,2%,
∆υτικής Ελλάδας µε 58,5% και 53,4%, Θεσσαλίας µε 65,9% και 60,1% και Ιονίων
Νήσων µε 66,4% και 60,6% αντίστοιχα (Πίνακες Π.1 και Π.2 Παραρτήµατος).
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Πίνακας 1
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Βασικοί Μακροοικονοµικοί ∆είκτες
Ε.Ε.
Ελλάδα
ΑΕΠ
2004 - δισεκατ. €
Αύξηση ΑΕΠ 1999-2004 σε τιµές 1995
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε PPP - ΕΕ 25 = 100
1995
1999
2000
2004
Τοµεακή Σύνθεση ΑΕΠ 2003
Γεωργία
Βιοµηχανία
Υπηρεσίες
Πληθυσµός - 1η Ιανουαρ. του έτους
1995
1999
2000
2004
2005
Απασχόληση - Ανεργία
Ποσοστό Απασχόλησης
2000
2004
Ποσοστό Ανεργίας
2000
2004
Τοµεακή Σύνθεση Απασχόλησης 2003
Γεωργία
Βιοµηχανία
Υπηρεσίες
Εξωτερικό Εµπόριο 2004 - δισεκατ. €
Εισαγωγές
Από ΕΕ 25
Εκτός ΕΕ 25
Σύνολο
Εξαγωγές
Προς ΕΕ 25
Εκτός ΕΕ 25
Σύνολο
Ισοζύγιο
Με ΕΕ 25
Με εκτός ΕΕ 25
Σύνολο
∆ιανυκτερεύσεις Τουριστών (000)
(Πηγή: Eurostat Yearbook 2005-ΕΣΥΕ)
Ηµεδαποί
1995 (Eurostat)
1999 (Eurostat)
2000 (Eurostat)
2002 (Eurostat)
2003 (ΕΣΥΕ)
2004 (ΕΣΥΕ)
Αλλοδαποί
1995 (Eurostat)
1999 (Eurostat)
2000 (Eurostat)
2002 (Eurostat)
2003 (ΕΣΥΕ)
2004 (ΕΣΥΕ)
Σύνολο
1995 (Eurostat)
1999 (Eurostat)
2000 (Eurostat)
2002 (Eurostat)
2003 (ΕΣΥΕ)
2004 (ΕΣΥΕ)
Αύξηση Βιοµηχανικής Παραγωγής
2000 - 2004
(δεν περιλαµβάνονται οι κατασκευές)

Των 15

Των 25

Ελλάδα % Ε.Ε.
Των 15
Των 25

167,2
24,3%

9.894,7
10,6%

10.380,7
11,0%

1,7%
228%

1,6%
221%

72,0
72,0
72,2
81,8

111,0
110,0
110,1
108,7

100,0
100,0
100,0
100,0

64,9%
65,5%
65,6%
75,3%

72,0%
72,0%
72,2%
81,8%

6,6%
22,1%
71,2%

2,0%
26,0%
72,0%

2,1%
26,2%
71,7%

324%
85%
99%

315%
84%
99%

10,60
10,86
10,90
11,04
11,07

371,61
375,72
376,96
383,05
385,38

446,81
450,68
451,83
457,19
459,49

2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%

2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%

56,5%
59,4%

63,4%
64,7%

62,4%
63,3%

89%
92%

91%
94%

11,3%
10,5%

7,6%
8,1%

8,6%
9,0%

149%
130%

131%
117%

14,6%
24,1%
61,2%

3,9%
24,5%
71,6%

5,2%
25,4%
69,4%

375%
98%
86%

284%
95%
88%

24,148
18,183
42,331

1.724,280
1.013,165
2.737,444

1.898,405
1.083,630
2.982,035

1,4%
1,8%
1,5%

1,3%
1,7%
1,4%

6,447
5,871
12,317

1.809,952
973,387
2.783,339

1.972,593
1.024,670
2.997,264

0,4%
0,6%
0,4%

0,3%
0,6%
0,4%

-17,702
-12,312
-30,014

85,672
-39,777
45,895

74,188
-58,960
15,229

11.908
13.477
13.656
12.753
13.716
13.280

587.164
660.744
733.539
719.768

607.974
690.998
768.432
752.566

2,0%
2,0%
1,9%
1,8%

2,0%
2,0%
1,8%
1,7%

37.474
41.408
46.213
40.350
39.760
38.310

477.215
567.992
582.767
566.374

523.555
622.959
640.433
628.491

7,9%
7,3%
7,9%
7,1%

7,2%
6,6%
7,2%
6,4%

49.382
54.885
59.869
53.103
53.476
51.590

1.064.379
1.228.736
1.316.306
1.286.142

1.131.529
1.313.957
1.408.865
1.381.057

4,6%
4,5%
4,5%
4,1%

4,4%
4,2%
4,2%
3,8%

0,5%

1,2%

2,4%

39%

19%

Πηγές: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Transport in Co-operation with EUROSTAT
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1.5.2 Οδικό ∆ίκτυο
Σε σύγκριση µε τη λοιπή Ε.Ε., παρατηρείται από τα στοιχεία του Πίνακα 2 ότι, µε 742
χλµ. αυτοκινητοδρόµων το 2001, η Ελλάδα υστερούσε σηµαντικά των σχετικών µέσων δεικτών (ανά εκατοµ. κατοίκους και ανά χιλιάδες τετρ. χλµ. επιφάνειας) της Ε.Ε. των 15 και
των 25. Όταν όµως ληφθούν υπ’ όψη και οι λοιπές κατηγορίες δρόµων (εθνικές και επαρχιακές οδοί και κοινοτικό δίκτυο), η υστέρηση της χώρας από τους Κοινοτικούς µέσους δείκτες µειώνεται αισθητά. Είναι ευνόητο ότι η συγκριτική θέση της χώρας βελτιώνεται µε την
ολοκλήρωση των υλοποιουµένων και προγραµµατισµένων σχετικών έργων.
Πίνακας 2
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικό ∆ίκτυο

Χλµ.
Μήκος Αυτοκινητοδρόµων
Σύνολο
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Ανά 1.000.000 Κατοίκους 2001
Ανά 1.000 τετρ.χλµ. 2001
Μήκος Συνολικού Οδικού ∆ικτύου
Ελλάδα: 2001, λοιπά: 2000-2003
Σύνολο
Αυτοκινητόδροµοι
Εθνικές Οδοί
Επαρχιακές Οδοί
Κοινοτικό ∆ίκτυο
Σύνολο
Ανά 1.000.000 Κατοίκους
Αυτοκινητόδροµοι
Εθνικές Οδοί
Επαρχιακές Οδοί
Κοινοτικό ∆ίκτυο
Σύνολο
Ανά 1.000 τετρ.χλµ.
Αυτοκινητόδροµοι
Εθνικές Οδοί
Επαρχιακές Οδοί
Κοινοτικό ∆ίκτυο
Σύνολο

Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Των 15
Των 25

11
91
190
500
707
742

12

68
6

Ε.Ε. - χλµ
Των 15
Των 25

12

16.051
30.454
39.323
50.757
51.636
53.104

53.435
54.431
55.965

13
12

17
17

140
16

123
14

742
9.158
29.107
75.600
114.607

13

17

54.173

57.211

3.883.860

4.817.168

68
838
2.663
6.916
10.484

13
8
7
7
10

17
16
13
10
17

143

126

10.265

10.633

6
69
221
573
868

12
10
8
12
11

18
18
14
17
20

17

14

1.200

1.212

η

1 Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Χλµ

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Κύπρος
Ολλανδία

11.786
12.037
12.044
368
60

Κύπρος
Φινλανδία
Λιθουανία
Εσθονία
Εσθονία

375
15.020
16.623
26.770
38.921

Βέλγιο
Μάλτα
Σλοβενία
Βέλγιο
Μάλτα

57
4.554
1.583
4.398
6.601

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Transport in Co-operation with EUROSTAT

Παρά τις συνεχείς σηµαντικές αυξήσεις, ο αριθµός των µικρών επιβατικών οχηµάτων που
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2003 ήταν περιορισµένος, σε σχέση µε τον πληθυσµό της
χώρας. Ο δείκτης οχηµάτων ανά 1.000 κατοίκους, παρότι στην Αττική δεν παρουσιάζει σηΣελίδα 46 από 257
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µαντική υστέρηση, στην Ελλάδα συνολικά ήταν κατά το έτος αυτό 348, στο επίπεδο του
70% του αντίστοιχου δείκτη της Ε.Ε. των 15 και του 75% της Ε.Ε. των 25, µε αποτέλεσµα η
χώρα να κατατάσσεται στην 15η θέση στην Ε.Ε. των 15 και στην 20ή θέση στην Ε.Ε. των
25 (Πίνακας Π.3 Παραρτήµατος).
Η θέση της χώρας ήταν πολύ υψηλότερη ως προς τον αριθµό λεωφορείων-πούλµαν και
φορτηγών αυτοκινήτων ανά 1.000 κατοίκους – µε τους ελληνικούς δείκτες σηµαντικά υψηλότερους από τους αντίστοιχους µέσους της Ε.Ε.
Κατ’ αντιστοιχία µε τα ανωτέρω, η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά των µέσων δεικτών της Ε.Ε.
ως προς το µεταφορικό έργο µικρών επιβατικών οχηµάτων (επιβατοχιλιόµετρα ανά κάτοικο
και ανά κυκλοφορούν όχηµα – 15-13η θέση στην Ε.Ε. των 15 και 18η θέση στην Ε.Ε. των
25 – Πίνακας Π.4 του Παραρτήµατος), αλλά υπερέχει σηµαντικά ως προς τους αντίστοιχους δείκτες για τα λεωφορεία-πούλµαν (2η και 7-8η θέση). Η Ελλάδα υστερεί των µέσων
δεικτών της Ε.Ε. και ως προς το εµπορευµατικό µεταφορικό έργο (τοννοχιλιόµετρα ανά κάτοικο, όχηµα ή τετρ. χλµ. επιφανείας), κατατασσόµενη το 2003 στη 13-15η θέση µεταξύ των
κρατών-µελών της Ε.Ε. των 15 και στην 20-23η θέση στην Ε.Ε. των 25.
1.5.3 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές
Σε σύγκριση µε τη λοιπή Ε.Ε. (Πίνακας 3), παρατηρείται ότι η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά
ως προς το σιδηροδροµικό της δίκτυο. Με 2.414 χλµ. δικτύου το 2003, η χώρα είναι στη
12η θέση µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. των 15 (1,6% του σχετικού συνόλου) και στη
16η θέση στην Ε.Ε. των 25 (1,2% του σχετικού συνόλου). Η σύγκριση είναι δυσµενέστερη
ως προς το σχετικό δείκτη ανά µονάδα επιφάνειας, ως προς τον οποίο η Ελλάδα (18,3 χλµ.
ανά τετρ. χλµ.) είναι µόλις στο επίπεδο του 39% της Ε.Ε. των 15 (θέση χώρας: 14η) και του
37% της Ε.Ε. των 25 (θέση χώρας: 22η).
Πίνακας 3
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε. – Σιδηροδροµικό δίκτυο
Ελλάδα
Ε.Ε. – χλµ.

Χλµ.

Θέση στην Ε.Ε.
Των 15
Των 25

Των 15

1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Ηλεκτροκίνητες γραµµές 2003
Μήκος (χλµ.)
Ποσοστό συνόλου

2.602
2.461
2.484
2.299
2.385
2.377
2.383
2.414

12
12
12
13
12
12
12
12

15
14
14
18
16
16
16
16

83
3,4%

14
14

Μήκος Σιδηροδροµικών γραµµών
(χλµ.) ανά 1000 τετρ.χλµ. επιφάνειας

18,3

14

1η Χώρα Ε.Ε. 25
Των 25

Όνοµα

Χλµ.

175.274
168.150
161.638
152.526
151.227
150.970
151.096
151.753

202.998
201.303
198.222
198.766
199.094

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία

43.777
42.765
40.981
37.525
36.588
35.986
35.814
36.054

22
22

79.355
52,3%

99.752
50,1%

Γερµανία
Λουξεµβούργο

19.829
95%

22

46,9

50,1

Τσεχία

121,8

Μήκος Σιδηροδροµικών γραµµών
(χλµ)

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT
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∆υσµενής είναι επίσης η σύγκριση ως προς το µήκος των γραµµών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί ηλεκτροκίνηση (στοιχεία 2003): Με µόλις 83 χλµ. (3,4% του συνολικού µήκους
των σιδηροδροµικών γραµµών και 0,1% των σχετικών συνόλων της Ε.Ε.), η Ελλάδα βρίσκεται και στη 14η και 22η θέση στην Ε.Ε. των 15 και των 25, αντίστοιχα, όπου οι ηλεκτροκίνητες γραµµές αναλογούν σε ποσοστά 52% και 50% των αντίστοιχων συνόλων.
Συνολικά, πάντως, η δυναµική του ευρισκόµενου σε λειτουργία µήκους του ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου ακολουθεί τις αντίστοιχες εξελίξεις στην Ε.Ε., µε µειώσεις µέχρι περίπου το τέλος της 10ετίας του 1990 και περίπου σταθερότητα έκτοτε.
Στοιχεία σχετικά µε το µεταφορικό έργο και το δίκτυο των σιδηροδρόµων συνοψίζονται παρακάτω6:
1. Μεταξύ των ετών 1970 και 2000, παρατηρείται ελαφρά αύξηση της επιβατικής ζήτησης στις χώρες της Ε.Ε., της τάξης του 30% (µέση ετήσια αύξηση περίπου 1%)
και σηµαντική πτώση της εµπορευµατικής ζήτησης, της τάξης του 15%7.
2. Για την ίδια περίοδο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται δραµατική πτώση του
σιδηροδροµικού επιβατικού και εµπορευµατικού µεριδίου αγοράς στο σύνολο των
µέσων µεταφοράς, από 21% σε 8% και από 14% σε 6% αντίστοιχα.
3. Την περίοδο 1995 – 2004 παρατηρούνται µικρές αυξοµειώσεις τόσο στην επιβατική
όσο και στο εµπορευµατική ζήτηση των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Στο σύνολο
των επιβατικών µεταφορών παρατηρείται ελαφρά µείωση του µεριδίου του σιδηροδρόµου ενώ στο σύνολο των εµπορευµατικών µεταφορών το µερίδιο του σιδηροδρόµου παραµένει πρακτικά σταθερό8.
4. Σε Εθνικό επίπεδο, η εξέλιξη του µεταφορικού έργου είναι ανάλογη µε αυτή που
παρατηρείται στην Ε.Ε. Το µερίδιο του σιδηροδρόµου µεταξύ του 1970 και του 2000
στις επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές παρουσιάζει σηµαντική µείωση, από
6,2% σε 1,5% και από 9,5% σε 3,5% αντίστοιχα. Σηµαντικότατη πτώση του εµπορευµατικού έργου παρατηρείται µεταξύ των ετών 1994-2000, της τάξης του 20%.
5. Οι προσπάθειες σε Εθνικό επίπεδο για την αναβάθµιση του ρόλου του σιδηροδρόµου πρέπει να εντατικοποιηθούν λαµβάνοντας υπόψη ότι το µερίδιο του σιδηροδρόµου για τις επιβατικές µεταφορές προσεγγίζει µόλις το 1,8%, ενώ ο µέσος όρος
των 15 και 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. είναι της τάξης του 6,3% και 6.5% αντίστοιχα, για το έτος 2003. Την ίδια περίοδο τα αντίστοιχα µεγέθη για την Ισπανία και την
Πορτογαλία είναι της τάξης του 4,6% και 3%2. Το έτος 2004 εκτιµάται ότι ο σιδηρόδροµος κατέχει το 1,5% στο σύνολο του χερσαίου εµπορευµατικού έργου έναντι
14% της Ε.Ε.

6

Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση Σ.Π. «Μεταφορές 2007-2013», Νοέµβριος 2006

7

Ε.Υ.Σ.Α.Α.Π., ΥΠ.ΟΙ.Ο. «Γενική Μελέτη Ανάπτυξης Μεταφορών», Σεπτέµβριος 2005, ΤRADEMCO-Mελέτες-Έρευνα –
Ανάπτυξη Α.Ε. και PLANNING Σύµβουλοι Οργάνωσης Επιχειρήσεων Α.Ε.

8

European Commission, Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, “Energy & Transport in
Figures 2005 for European Union, Part 3: Transport”.
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6. Η σηµαντική έλλειψη της σιδηροδροµικής υποδοµής στην Ελλάδα τεκµηριώνεται
από τα συγκριτικά στοιχεία της µέσης πυκνότητας του δικτύου της Ελλάδας σε σχέση τα 15 και 25 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. για το έτος 2003. Συγκεκριµένα, η µέση πυκνότητα της Ελλάδας υπολογίζεται σε 18 µ/χλµ2 έναντι 47 µ/χλµ2 και 50 µ/χλµ2 της
µέσης πυκνότητας των 15 και 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. αντίστοιχα.
7. Από σύγκριση των στοιχείων του Α.Ε.Π. για το έτος 2004, προκύπτει ότι το Α.Ε.Π.
της Ελλάδας συνιστά το 1,4% του Α.Ε.Π. των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Ανάλογο
ποσοστό παρατηρείται στην αντίστοιχη σύγκριση για το µεταφορικό έργο των επιβατικών οδικών µεταφορών. Αντίθετα, το σιδηροδροµικό επιβατικό και εµπορευµατικό µεταφορικό έργο της Ελλάδας σε σύγκριση µε το συνολικό σιδηροδροµικό µεταφορικό έργο των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. είναι πολύ µικρότερο, της τάξης του
0,2% και 0,4% αντίστοιχα9.
8. Σε Εθνικό επίπεδο, µολονότι το Α.Ε.Π. της Ελλάδας αυξάνεται σταθερά την περίοδο
2000-2005 (µε ρυθµό αύξησης της τάξης του 4 - 4,5% ετησίως) και στις θέσεις απασχόλησης παρουσιάζεται ελαφρά αύξηση, το σιδηροδροµικό εµπορευµατικό µερίδιο εµφανίζει οριακές µεταπτώσεις. Αντίθετα στο µερίδιο των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών παρατηρείται διαρκής άνοδος. Αντίστοιχα συµπεράσµατα προκύπτουν από τα στοιχεία που αφορούν σε επιβατικό µεταφορικό έργο.
Η συµµετοχή του σιδηρόδροµου στις χερσαίες µεταφορές στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Το 2000 ο σιδηρόδροµος µετείχε στις χερσαίες επιβατικές µεταφορές της Ελλάδας µε ποσοστό 1,8% (Πίνακας 4), µε τη χώρα να καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην
Ε.Ε. των 15 και την προτελευταία στην Ε.Ε. των 25. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα πιο
πρόσφατα χρόνια, δεδοµένης της στασιµότητας στο επιβατικό έργο του σιδηροδρόµου
στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις σχετικές αυξήσεις που εµφανίσθηκαν σε άλλες χώρες της
Ε.Ε. (Πίνακες Π.6 και Π.7 Παραρτήµατος).
Το ποσοστό του σιδηροδρόµου στις χερσαίες εµπορευµατικές µεταφορές στην Ελλάδα είναι επίσης περιορισµένο, λίγο άνω του 2%, έναντι 8% στην Ε.Ε. το 2002. Οι προοπτικές
πάντως στον τοµέα αυτό αρχίζουν να διαφαίνονται θετικές, δεδοµένης της αύξησης στο
εµπορευµατικό έργο του σιδηροδρόµου τα τελευταία χρόνια.

9

European Commission, Directorate-General for Energy and Transport in co-operation with Eurostat, “Energy & Transport in
Figures 2005 for European Union, Part 1: General Data”
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Πίνακας 4
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Κατανοµή στα Μέσα των Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών 2000

Βέλγιο
Τσεχία
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία

Οδικά Οχήµατα
Μικρά Οχήµα- Μεγάλα Οχήτα
µατα

Σύνολο

82,8%
73,7%
80,4%
84,8%
79,5%
71,5%
82,3%
85,4%
74,8%
82,7%
82,3%
73,2%
86,5%
82,3%
59,6%
90,0%
86,5%
75,9%
76,1%
86,9%
89,4%
70,7%
83,8%
81,7%

93,1%
83,8%
92,2%
91,5%
97,8%
96,7%
94,1%
90,4%
95,0%
94,0%
100,0%
91,9%
98,1%
96,4%
83,6%
100,0%
90,9%
89,7%
89,3%
96,3%
95,5%
92,6%
94,6%
90,6%

10,3%
10,1%
11,9%
6,7%
18,2%
25,1%
11,7%
4,9%
20,2%
11,4%
17,7%
18,7%
11,5%
14,1%
24,0%
10,0%
4,4%
13,8%
13,2%
9,4%
6,1%
21,9%
10,8%
8,9%

Σιδηρόδροµος

Μετρό &
Τραµ

Σύνολο

6,2%
7,0%
7,7%
7,1%
1,4%
1,8%
4,6%
8,3%
5,0%
5,3%
5,6%
1,9%
3,6%
13,2%
8,2%
7,7%
8,7%
3,0%
4,5%
6,5%
4,7%
7,7%

0,7%
9,2%
0,1%
1,5%
0,8%
1,6%
1,3%
1,3%
0,7%
2,5%
3,2%
0,9%
2,6%
2,0%
0,7%
0,9%
0,7%
1,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Ην. Βασίλειο

87,5%

6,1%

93,6%

5,3%

1,1%

100,0%

ΕΕ 25
ΕΕ 15

83,2%
84,1%

9,0%
8,4%

92,2%
92,6%

6,5%
6,3%

1,4%
1,2%

100,0%
100,0%

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT

Οι συνδυασµένες µεταφορές αποτελούν µικρό µόνο µέρος του συνόλου των εµπορευµατικών µεταφορών στην Ευρώπη (5% του συνολικού έργου). Η εικόνα αυτή όµως διαφοροποιείται σηµαντικά σε συγκεκριµένους άξονες που διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή, µήκος ταξιδιού και φορτία, όπως ο άξονας Βορρά - Νότου µεταξύ Ιταλίας και Γερµανίας, στον
οποίο το 30% του µεταφορικού έργου εκτελείται µε συνδυασµό δρόµου και τρένου.
Στην Ε.Ε. των 15 η εµπορευµατική κίνηση που χρησιµοποιεί συνδυασµένες µεταφορές «οδός-τρένο» αυξάνεται ελαφρά διαχρονικά, αποτελώντας το 25% της συνολικής σιδηροδροµικής κίνησης. Η θαλάσσια (µοναδοποιηµένη) κίνηση παρουσίασε ραγδαία αύξηση τα τελευταία 10 χρόνια και έφθασε τους 500 εκ. τόνους το 2003, όµως ο συνδυασµός θαλάσσιων και χερσαίων µέσων δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος, και αποτελεί µόνο το 10% της
θαλάσσιας εµπορευµατικής κίνησης (Πίνακας 6).
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Πίνακας 6
Στατιστικά εµπορευµατικών µεταφορών
GR (EL)
Ετήσια αύξηση εµπορευµατικού
έργου (τχλµ)

Κατανοµή εξωτερικού (παγκόσµιου) εµπορίου στα µεταφορικά
µέσα - Εισαγωγές (εκ. τόνοι)

Κατανοµή εξωτερικού (παγκόσµιου) εµπορίου στα µεταφορικά
µέσα - Εξαγωγές (εκ. τόνοι)

EU 25

1995-2002

2003

2003

EU 25
~2,4

Σύνολο
Θαλάσσια
Οδικά
Σιδ/κά
Ποτάµια
pipeline
Αεροπορικά
Άλλα
Σύνολο
Θαλάσσια
Οδικά
Σιδ/κά
Ποτάµια
pipeline
Αεροπορικά
Άλλα

51,6
39
7,7
0,8
1,9
0,1
2,1
17,7
12,4
5
0,1
0
0,1
0

100%
76%
15%
2%
4%
0%
4%
100%
70%
28%
1%
0%
1%
0%

2961,8
1348
534,5
183,3
92
366,4
3,3
431,7
1850
58,1
557,5
132,1
108,9
101,7
8,3
358,1

100%
46%
18%
6%
3%
12%
0%
15%
100%
4%
42%
10%
8%
8%
1%
27%

1.5.4 Θαλάσσιες Μεταφορές
Ως νησιώτικη χώρα, η Ελλάδα, µε ποσοστό περίπου 25% του Κοινοτικού συνόλου, κατέχει
την 1η θέση στην Ε.Ε. ως προς τη θαλάσσια διακίνηση επιβατών, όπως φαίνεται από τα
στοιχεία του Πίνακα 5.
Βασικά στοιχεία του µεταφορικού έργου των ελληνικών λιµένων κατά την περίοδο 20012004 παρουσιάζονται στον Πίνακα Π.8 του Παραρτήµατος. Η αύξηση του αριθµού των κατάπλων πλοίων, της διακίνησης επιβατών ακτοπλοΐας και της διακίνησης εµπορευµάτων
εσωτερικού και εξωτερικού είναι σηµαντική. Αντίθετα, περιορισµένη και φθίνουσα είναι η
διακίνηση επιβατών τακτικών γραµµών εξωτερικού, ενώ στασιµότητα παρουσιάζει η κίνηση
των τοπικών πορθµείων.
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Πίνακας 5
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Θαλάσσιες Μεταφορές
Αποβιβάσεις και Επιβιβάσεις Επιβατών 2002-2003

Αποβιβ.
Βέλγιο
Τσεχία
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
ΕΕ 25
ΕΕ 15
Στην ΕΕ 25
Στην ΕΕ 15

0,6
24,1
16,7
2,6
50,6
10,1
14,6
1,9
41,4
0,2
0,0
0,1
-

2002
Επιβιβ.

Ανά Κράτος-Μέλος
0,6
1,1
24,1
48,2
16,5
33,2
2,5
5,1
50,5
101,2
8,8
18,9
14,5
29,1
2,0
3,9
41,3
82,7
0,2
0,3
0,0
0,0
0,1
0,1
-

1,1
-

1,1
-

1,7
0,3
0,0
8,3
16,2
17,8
208,3
203,7
24,3%
24,9%

Σύνολο

2,2
-

1,6
0,3
0,0

3,3
0,5
0,0

8,2
15,9
17,8
206,0
201,6

16,6
32,1
35,6
414,3
405,4

-

Ποσοστό Ελλάδας
24,5%
24,4%
25,1%
25,0%

Αποβιβ.

2003
Επιβιβ.

0,4
24,5
16,0
2,6
51,5
10,8
13,7
1,9
41,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,6
0,3
0,0
8,2
16,5
16,8
207,5
203,0

0,4
24,3
16,1
2,6
51,3
9,3
13,7
1,9
41,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,6
0,3
0,0
8,1
16,2
16,9
205,2
200,7

16,3
32,7
33,7
412,8
403,7

24,8%
25,4%

25,0%
25,6%

24,9%
25,5%

Σύνολο
0,7
48,8
32,2
5,2
102,8
20,0
27,4
3,7
82,6
0,3
0,1
0,1
2,0
3,2
0,6
0,0

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Transport in Co-operation with EUROSTAT

1.5.5 Αεροπορικές Μεταφορές
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ζήτηση των επιβατικών αεροµεταφορών παρουσιάζει σηµαντική
αύξηση µεταξύ των ετών 1995-2003, της τάξης του 46,3%, τη µεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά µε τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς. Κατά συνέπεια, τα µερίδια αγοράς των επιβατικών
αεροµεταφορών στο σύνολο των µέσων µεταφοράς παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, από
6% το 1995 σε 7,5% το 2003.
Στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία παρατηρείται σηµαντική αύξηση της συνολικής αεροπορικής επιβατικής κίνησης – 5% και 11% αύξηση στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
αντίστοιχα. Επίσης, υπολογίζεται ότι το 2004 τα αεροδρόµια της Ελλάδας εξυπηρετούσαν
περίπου το 4% της επιβατικής κίνησης µεταξύ των 25 Κρατών-Μελών της Ε.Ε. Η Ελλάδα,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2004, κατατάσσεται 6η θέση µεταξύ των 25 Χωρών της Ε.Ε.
ως προς το απόλυτο µέγεθος της επιβατικής κίνησης αεροµεταφορών και στην 7η θέση ως
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προς το µέγεθος αυτό κατ’ αναλογία µε το µόνιµο πληθυσµό (ανά 1.000 κατοίκους) µε ένα
µεγάλο µέρος της κίνησης να δηµιουργείται από πτήσεις charter που διακινούν τουρίστες
προς και από τους διάφορους τουριστικούς προορισµούς της χώρας, (Πίνακας 7).
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται γενικά ότι η αύξηση του αεροπορικού µεταφορικού
έργου µεταβάλλεται µε ρυθµούς που προσεγγίζουν το διπλάσιο του ρυθµού αύξησης του
Α.Ε.Π. Συγκεκριµένα, το διάστηµα 1999-2000 η αύξηση του Α.Ε.Π. και της επιβατικής αεροπορικής ζήτησης ήταν 3,8% και 10% αντίστοιχα, ενώ για το διάστηµα 2002-2003 τα ίδια
µεγέθη προσέγγιζαν το 2,4% και 3,9%. Η σηµαντική αύξηση του αεροπορικού µεταφορικού
έργου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνδυάζεται µε ρυθµούς ανάπτυξης που ήταν ιδιαίτερα υψηλοί.
Οι αεροµεταφορές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές µε τα υπόλοιπα εναλλακτικά
µέσα µεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1999 εξυπηρετούνταν το 6,9% του συνόλου
των επιβατών όλων των µέσων µεταφοράς ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης. Τα αντίστοιχα
µεγέθη για το ίδιο έτος σε 17 Χώρες της ∆υτικής Ευρώπης υπολογίζονται σε 3,9%.
Στις εµπορευµατικές µεταφορές και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 39% µεταξύ των ετών 1995 -2004. Παρόλα αυτά, όπως αναµενόταν, το µερίδιο αγοράς των αεροµεταφορών είναι πολύ χαµηλό, της τάξης του 0,1%, και πρακτικά παραµένει σταθερό µεταξύ της ίδιας περιόδου.
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Πίνακας 7
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Επιβάτες Αεροπορικών Μεταφορών 2004
Εσωτερ.
Βέλγιο
Τσεχία
∆ανία
Γερµανία
Εσθονία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Ουγγαρία
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
ΕΕ 25
ΕΕ 15
Στην ΕΕ 25
Στην ΕΕ 15

Χιλιάδες Επιβάτες
Εξωτερ.
Σύνολο

1,2
173,4
1.608,9
21.385,0
16,5
5.535,9
34.031,6
26.391,9
684,9
24.612,1
0,7
0,1
2,0
0,0
0,0
37,8
106,9
562,8
892,7
2.448,5
0,1
35,7
2.862,2
7.029,7
25.741,5
154.162,3
153.003,2

13.305,6
7.347,3
13.131,4
67.380,5
742,3
20.285,5
81.928,5
40.983,0
18.512,1
41.650,0
5.219,7
687,6
779,8
1.333,0
4.491,0
2.458,4
25.303,1
11.479,2
5.219,6
12.917,7
600,5
622,0
7.210,9
13.076,9
108.198,6
504.864,2
476.696,0

3,6%
3,6%

4,0%
4,3%

Ποσοστιαία Σύνθεση
Εσωτερ.
Εξωτερ.
Σύνολο

Ανά Κράτος-Μέλος
13.306,8
0%
7.520,7
2%
14.740,3
11%
88.765,5
24%
758,9
2%
25.821,4
21%
115.960,2
29%
67.375,0
39%
19.197,0
4%
66.262,1
37%
5.220,4
0%
687,8
0%
781,8
0%
1.333,0
0%
4.491,0
0%
2.496,2
2%
25.410,0
0%
12.042,0
5%
6.112,3
15%
15.366,2
16%
600,6
0%
657,7
5%
10.073,1
28%
20.106,7
35%
133.940,0
19%
659.026,5
23%
629.699,2
24%

Ανά 1.000 Κατοίκους
Εσωτερ.
Εξωτερ.
Σύνολο

100%
98%
89%
76%
98%
79%
71%
61%
96%
63%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
95%
85%
84%
100%
95%
72%
65%
81%
77%
76%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
17
298
259
12
501
804
438
170
425
1
0
1
0
0
95
7
69
23
234
0
7
548
783
431
337
399

1.280
720
2.433
816
549
1.837
1.935
681
4.596
719
7.147
296
226
2.952
444
6.148
1.556
1.410
137
1.233
301
116
1.381
1.457
1.812
1.104
1.244

1.280
736
2.731
1.076
562
2.339
2.738
1.119
4.766
1.145
7.148
297
227
2.952
444
6.243
1.563
1.479
160
1.467
301
122
1.930
2.240
2.244
1.441
1.644

Ποσοστό Ελλάδας
3,9%
92%
103%
4,1%
88%
104%

100%
100%

149%
126%

166%
148%

162%
142%

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Transport
in Co-operation with EUROSTAΤ

1.5.6 Αστικές Μεταφορές
Το 2003 η Ελλάδα εξακολουθούσε να υστερεί των µέσων δεικτών ανά κάτοικο της Ε.Ε.,
αλλά η σχετική διαφορά µειώνεται, ιδιαίτερα από το 2000 και µετά, λόγω της ταχύτερης αύξησης του σχετικού µεταφορικού έργου στην Ελλάδα (Πίνακας 8).
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Πίνακας 8
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Τραµ και Μετρό - Επιβατοχιλιόµετρα
Ε.Ε.
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003

Ελλάδα

Των 15

0,6
0,7
0,8
0,8
1,2
1,3
1,4
1,4

38,9
40,7
48,5
51,7
53,8
54,3
55,1
55,9

72
71
82
75
109
122
123
127

114
115
133
138
143
143
146
147

Των 25

Ελλάδα % Ε.Ε.
Των 15
Των 25

68,0
70,0
70,6
71,3
72,2

1,62%
1,67%
1,71%
1,57%
2,21%
2,45%
2,45%
2,50%

1,19%
1,70%
1,89%
1,89%
1,94%

151
155
156
157
159

63%
62%
61%
54%
76%
85%
84%
86%

49%
70%
78%
78%
80%

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT

1.5.7 Ασφάλεια Μεταφορών
Αναφορικά µε την ασφάλεια των µεταφορών, τα στατιστικά στοιχεία, που απεικονίζουν το
αυξηµένο πρόβληµα της χώρας, συνοψίζονται παρακάτω:
Τα θανατηφόρα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα παρουσιάζουν σχεδόν συνεχή πτωτική πορεία από το 1999 και µετά, µέχρι και το 2004 (Πίνακας 9). Σε αναλογία όµως µε τον πληθυσµό, τον αριθµό των κυκλοφορούντων οχηµάτων και τα διανυόµενα επιβατοχιλιόµετρα, η
χώρα παραµένει σε δυσµενή θέση το 2003, µε σχετικούς δείκτες σηµαντικά υψηλότερους
από τους αντίστοιχους µέσους της Ε.Ε. και κατατασσόµενη στην 1-2η θέση µεταξύ των
κρατών-µελών της Ε.Ε. των 15 και στην 5-7η θέση στην Ε.Ε. των 25. Μακροπρόθεσµα, το
ποσοστό των θανατηφόρων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα επί του συνολικού αντίστοιχου µεγέθους της Ε.Ε. των 25 αυξήθηκε από 2,9% το 1990 σε 3,9% το 2000, µε µικρή µόνο πτώση σε 3,7% το 2004 – δεδοµένου ότι η µείωση των ατυχηµάτων στο σύνολο της
Ε.Ε. κατά την περίοδο αυτή ήταν επίσης σηµαντική.
Η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη ως προς τα ατυχήµατα όπου δεν σηµειώνεται θάνατος,
αλλά τραυµατισµός (Πίνακας Π.5 του Παραρτήµατος), µε τους σχετικούς δείκτες της Ελλάδας καλύτερους από τους αντίστοιχους της Ε.Ε. (είτε των 15 είτε των 25). Και ως προς τους
δείκτες αυτούς παρουσιάζεται ουσιαστικά συνεχής βελτίωση από το 1999 και µετά.
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Πίνακας 9
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Θανατηφόρα Οδικά Ατυχήµατα
Κατάταξη 2003* κατά Φθίνουσα Σειρά Ατυχηµάτων

Αριθµός
Αριθµός Ατυχηµάτων
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
∆είκτες Ατυχηµάτων 2003
Αριθµός ανά Εκατ. Κατοίκους
Αριθµός ανά 100 Εκατ. Επιβατοχιλιόµ.
Αριθµός ανά 100.000 ΕΙΧ Αυτοκίνητα

Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Των 15
Των 25

1.099
1.445
2.050
2.116
2.037
1.880
1.634
1.605
1.619

12
10
7
6
6
6
7
6
6

9
7
7
7
8
7
7

145,5
235,3
418,0

2
1
1

5
7
6

Ε.Ε. - αριθµός
Των 15
Των 25
77.831
64.237
55.888
41.900
41.009
39.861
38.624
35.846
32.524

70.628
54.073
52.489
50.396
49.738
46.719
43.359
103,0
101,9
220,0

1η Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Αριθµός
Γερµανία
Γερµανία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γερµανία
Γερµανία
Λετονία
Λετονία
Λετονία

21.332
15.050
11.215
10.483
9.900
9.865
9.019
6.613
5.842
228,8
517,0
819,8

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy and Transport in Co-operation with EUROSTAT

* έτος κοινής βάσης σύγκρισης

Οι σιδηροδροµικές µεταφορές παρουσιάζουν αυξηµένη ασφάλεια έναντι των οδικών µεταφορών για το ίδιο µεταφορικό έργο µε τα σιδηροδροµικά θανατηφόρα ατυχήµατα να συνιστούν ένα πολύ µικρό ποσοστό των αντίστοιχων οδικών (µόλις το 0,25% για το έτος 2003).
Η συµµετοχή της Ελλάδας στο σύνολο των θανατηφόρων σιδηροδροµικών ατυχηµάτων σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ µικρή (πλην του έτους 2004) αλλά στο γεγονός αυτό συντελεί σηµαντικά το ιδιαίτερα περιορισµένο µεταφορικό έργο των σιδηροδρόµων. Παρόλο αυτά, ο αριθµός ατυχηµάτων στις εµπορευµατικές σιδηροδροµικές µεταφορές είναι υψηλός σε
σύγκριση µε την υπόλοιπη Ευρώπη.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα θανατηφόρα ατυχήµατα στις αεροπορικές µεταφορές είναι χαµηλότερα ή της ίδιας τάξης µε τα αντίστοιχα του σιδηροδροµικού ανάλογα µε το έτος ενώ
δεν παρατηρείται µία σταθερή τάση. Ραγδαία βελτίωση της ασφάλειας των αεροµεταφορών
παρατηρείται τη δεκαετία 1990-1999 που συµπίπτει µε την απελευθέρωση των αεροµεταφορέων και άλλων υπηρεσιών εξυπηρέτησης στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.
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1.6

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠ ΚΑΙ ΠΕΠ ΤΟΥ ΚΠΣ
2000-2006 ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

1.6.1 Οδικές Μεταφορές
Βασικοί στρατηγικοί στόχοι των παρεµβάσεων της διαχειριστικής περιόδου 20002006/2008 στον τοµέα των οδικών µεταφορών είναι:

•

Η βελτίωση των κύριων οδικών αξόνων που είναι ενταγµένοι στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό
∆ίκτυο και στους Πανευρωπαϊκούς ∆ιαδρόµους.

•

Η αποτελεσµατική εξυπηρέτηση της αυξανόµενης κίνησης µεταξύ των µεγάλων αστικών κέντρων, ιδιαίτερα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, καθώς και η ικανοποιητική οδική σύνδεση των µεγάλων λιµένων Πάτρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηγουµενίτσας και Αλεξανδρούπολης και των αερολιµένων Σπάτων και Θεσσαλονίκης.

•

Η προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και η βελτίωση των οδικών
µεταφορών στα µεγάλα νησιά.

•

Η ολοκλήρωση των περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαµψης µεγάλων αστικών κέντρων, περιλαµβανοµένης της Αττικής Οδού.

Η υλοποίηση των στόχων αυτών συµβάλλει στη βελτίωση της προσβασιµότητας και της
σύνδεσης της περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα και ενισχύει την περιφερειακή συνοχή που αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΕΠΜ και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.
Επιπλέον, η διάθεση αποτελεσµατικών και ευέλικτων µεταφορικών υποδοµών θεωρείται
µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς διευκολύνει τη
µετακίνηση προσώπων και αγαθών και συνακόλουθα βελτιώνει την παραγωγικότητα και τις
προοπτικές ανάπτυξης των περιοχών (συνάφεια µε την ΚΣΚΓ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι
περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση).
Βασικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των παρεµβάσεων αυτών είναι:

•

Η αύξηση της ταχύτητας, η µείωση των χιλιοµετρικών αποστάσεων, οι παρακάµψεις
πολλών αστικών κέντρων, η ανισοπεδοποίηση κόµβων και, κατ’ επέκταση, η µείωση
του χρόνου µετακίνησης στους αυτοκινητόδροµους.

•

Ο διαχωρισµός της κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και γενικότερα η βελτίωση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των δρόµων, µε συνέπεια τη µείωση των ατυχηµάτων
(ιδιαίτερη προσοχή στην οδική ασφάλεια σύµφωνα µε τα κοινοτικά πρότυπα και συµβολή στο στόχο για τη µείωση κατά 50% του αριθµού των θανάτων από τροχαία ατυχήµατα).

•

Η λόγω των ανωτέρω µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συνάφεια µε τη Λευκή Βίβλο επί της αρχής της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας).

•

Η ανάπτυξη του διαµετακοµιστικού εµπορίου, µέσω ικανοποιητικών συνδέσεων µε τα
ευρωπαϊκά δίκτυα και τους πανευρωπαϊκούς άξονες.
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•

Η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής της ηπειρωτικής ενδοχώρας και του νησιωτικού χώρου και η άρση της αποµόνωσης και πληθυσµιακής αποδυνάµωσής τους.

•

Η αυξηµένη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατασκευή και εκµετάλλευση έργων υποδοµής µεταφορών, µέσω της προώθησης των σχετικών παραχωρήσεων.

Βασικός µοχλός της αναβάθµισης του οδικού συστήµατος της χώρας κατά την περίοδο
2000-2008 είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ( ή Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.) του 3ου ΚΠΣ, 4 από τους 9 Άξονες Προτεραιότητας του
οποίου (άξονες 1, 2, 3 και 4) αφορούν σε παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο, ενώ επί πλέον ο
Άξονας Προτεραιότητας 9 αφορά στην οδική ασφάλεια και λοιπές ενέργειες. Το Ε.Π.
Ο.Α.Λ.Α.Α. συνεπικουρείται από παρεµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το Ταµείο Συνοχής, άλλες Κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγραµµατικές δράσεις, καθώς και από τη
συµµετοχή ιδιωτικών πόρων, στα πλαίσια των µεγάλων αυτοχρηµατοδοτούµενων οδικών
έργων.
Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος στο οδικό δίκτυο αφορούν στον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ (περιλαµβανοµένων του Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής, της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου
και της Παράκαµψης Πάτρας), την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο, το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ),
τµήµατα του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη και νησιωτικούς οδικούς άξονες. Η
κατάσταση των βασικών οδικών αξόνων στο τέλος της περιόδου 2000 – 2008 εκτιµάται ότι
θα είναι η ακόλουθη:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Οδικός άξονας ΠΑΘΕ
Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 774 χλµ, πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων
Στήριξης, είχε υλοποιηµένα και σε λειτουργία µόνο 40,50 χλµ αυτοκινητοδρόµου, ενώ µετά
την εφαρµογή του Α’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν 57 επιπλέον χιλιόµετρα αυτοκινητόδροµου. Κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ και µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδοτικών πηγών (ΠΟΑ,
Ταµείο Συνοχής Ι, ΠΕΠ, Γραµµή 700, Εθνικοί Πόροι) ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε
λειτουργία 260 χλµ.
Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008
(31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση 160 χλµ αυτοκινητόδροµου, εκ των οποίων 61,5 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ, 94,6 χλµ από το
Ταµείο Συνοχής ΙΙ και 4,3 χλµ από τα ΠΕΠ.
Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ της διαχειριστικής περιόδου 2000-2006/2008 περιλαµβάνουν:

•

Ολοκλήρωση τµηµάτων, που κατασκευάζονταν στο Β’ ΚΠΣ, περιλαµβανοµένων και
νέων συµπληρωµατικών εργασιών, κατά µήκος 43,3 χλµ. (τµήµα µήκους 3 χλµ. κατασκευάσθηκε από αµιγώς εθνικούς πόρους).
Ορισµένα πρόσθετα έργα κατασκευάζονται µε συγχρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής. Τα τµήµατα αυτά προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της
περιόδου (31/12/2008).

•

Αναβάθµιση και κατασκευή νέων τµηµάτων του ΠΑΘΕ, όπως το Πέταλο του Μαλιακού. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών θα γίνει στη νέα προγραµµατική περίοδο.
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•

Υλοποίηση έργων συνδέσεων πόλεων µε τον Άξονα του ΠΑΘΕ που κυρίως αφορά
στη σύνδεση της Πάτρας (έργα συνολικού µήκους περίπου 9 χλµ., η ολοκλήρωση
των οποίων θα γίνει στη νέα περίοδο).

•

Ολοκλήρωση (στα πλαίσια της Σύµβασης Παραχώρησης) της κατασκευής του Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής (65,3 χλµ., τα οποία ολοκληρώθηκαν).

•

Ολοκλήρωση της Ζεύξης του Ρίου–Αντιρρίου (συνολικό µήκος 3,5 χλµ. αυτοκινητοδρόµου, το οποίο ολοκληρώθηκε, καθώς και οι οδοί πρόσβασης που χρηµατοδοτήθηκαν από αµιγώς εθνικούς πόρους).

•

Συµπληρωµατικές δράσεις, όπως η εκπόνηση µελετών, η χρήση συµβούλων κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 2.759 εκατοµµύρια, µε προβλεπόµενη
χρηµατοδότηση κατά 56,4% από δηµόσιους πόρους (ΕΤΠΑ και εθνικούς δηµόσιους πόρους) και κατά 43,6% από ιδιωτικούς πόρους. Η συνδροµή του ΕΤΠΑ στη ∆ηµόσια ∆απάνη για το σύνολο της περιόδου ανέρχεται σε 52,1%. Οι παρεµβάσεις είναι σε συνέργια µε
έργα της Γραµµής Β5-700 των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, ενώ συναφείς παρεµβάσεις χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής (βλ. κατωτέρω).
Εποµένως, στη αρχή της περιόδου 2007-2013 θα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 517,5 χλµ
του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και θα αποµένουν προς υλοποίηση 256,5 χλµ αυτοκινητόδροµου.
Από το αποµένον αυτό µήκος του άξονα, τµήµατα µήκους 141,5 χλµ έχουν προγραµµατισθεί να υλοποιηθούν στα πλαίσια συµβάσεων παραχώρησης. Τα υπόλοιπα 115 χλµ θα
υλοποιηθούν ως δηµόσιο έργο στο πλαίσιο της νέας περιόδου, µε χρηµατοδότηση από το
ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και τα ΠΕΠ.
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 680 χλµ, µε την εφαρµογή του Α’ ΚΠΣ είχε ολοκληρωµένα 92 χλµ, εκ των οποίων αναβαθµίστηκαν σε αυτοκινητόδροµο 66 χλµ από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν 174,5 επιπλέον χιλιόµετρα αυτοκινητόδροµου, µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδοτικών πηγών (ΠΟΑ, Ταµείο Συνοχής Ι,
ΠΕΠ, INTERREG I, Εθνικοί Πόροι).
Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ της διαχειριστικής περιόδου
2000-2006/2008 περιλαµβάνουν:

•

Συνέχιση των έργων που άρχισαν τη διαχειριστική περίοδο 1994-1999, κατά µήκος
163,5 χλµ. στη Μακεδονία και στη Θράκη και τα οποία προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της περιόδου (31/12/2008). Συναφή έργα κατασκευάζονται µε
χρηµατοδότηση από το INTERREG, το Ταµείο Συνοχής και το ΠΕΠ Ηπείρου.

•

Αναβάθµιση 14,2 χλµ. του άξονα της Εγνατίας σε αυτοκινητόδροµο (στο τµήµα Μέστη-Μάκρη), τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.

•

Κατασκευή 112,4 χλµ. νέου αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και
∆υτική Μακεδονία. Συναφή έργα χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου κατά µήκος
9 χλµ. Η ολοκλήρωση τµηµάτων στην Ήπειρο και τη ∆υτική Μακεδονία µήκους 77
χλµ. θα γίνει στις αρχές της διαχειριστικής περιόδου 2007-2013.

•

Αναβάθµιση και κατασκευή νέων τµηµάτων των Καθέτων Αξόνων της Εγνατίας και
συνδέσεων τους µε άλλα συστήµατα µεταφορών, συνολικού µήκους 70,5 χλµ.
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•

Συµπληρωµατικές δράσεις, όπως µελέτες, εµπειρογνωµοσύνες, χρήση συµβούλων,
προβολή και δηµοσιότητα, προµήθεια εξοπλισµού, Παρατηρητήριο κ.α.

Στον Άξονα περιλαµβάνονται συνδέσεις µε τους λιµένες της Ηγουµενίτσας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, καθώς και διασυνοριακές συνδέσεις µέσω Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προµαχώνα και Ορµενίου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα ανέρχεται σε € 1.737 εκατοµµύρια, εξ ολοκλήρου
µε δηµόσια χρηµατοδότηση – κατά 52,2% από το ΕΤΠΑ και κατά 47,8% µε εθνικούς πόρους. Επί πλέον αυτών, ορισµένα έργα χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, το INTERREG ΙΙΙ και τα ΠΕΠ Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Με τις παρεµβάσεις αυτές, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008 (31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση
477,5 χλµ αυτοκινητόδροµου, εκ των οποίων 297,5 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ
ΟΑΛΑΑ, 156 χλµ από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ και 24 χλµ από τα ΠΕΠ (περιορισµένης έκτασης αποπληρωµές κάποιων έργων θα περιληφθούν στη νέα περίοδο).
Εποµένως, στις αρχές της περιόδου 2007-2013 θα έχει ολοκληρωθεί το συνολικό µήκος
του οδικού άξονα.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Λοιποί Οδικοί Άξονες
Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ περιλαµβάνονται:

•

Οι προωθούµενες συµβάσεις παραχώρησης των Οδικών Αξόνων Μαλιακός-Κλειδί,
Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, Τρίπολη-Καλαµάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη, Ιόνια
Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος, Αστικά Έργα Αττικής και της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης.
Έργα στον άξονα Τρίπολη-Καλαµάτα χρηµατοδοτούνται µε εθνικούς δηµόσιους πόρους και από το Ταµείο Συνοχής. Στο τέλος της περιόδου θα έχουν υλοποιηθεί 26
χλµ, εκ των οποίων 7 χλµ από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ και 19 χλµ από το ΤΣ και Εθνικούς πόρους.

•

Η κατασκευή και η αναβάθµιση τµηµάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)
µήκους 31,7 χλµ, εκ των οποίων προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί 17,2 χλµ έως το
τέλος της περιόδου. Επίσης, η κατασκευή νέων λειτουργικών τµηµάτων του καθέτου
άξονα σύνδεσης του ΒΟΑΚ µε το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ), µήκους 7,9
χλµ.

•

Αναβάθµιση, βελτίωση και κατασκευή των κυρίων οδικών αξόνων µεγάλων νησιών,
κυρίως σε Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα κλπ. Έχουν ολοκληρωθεί
παρεµβάσεις σε τµήµατα συνολικού µήκους 28,3 χλµ.

•

Μελέτες για την ωρίµανση συγκοινωνιακών έργων της νέας διαχειριστικής περιόδου
2007-2013.

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 3.317 εκατοµµύρια, εκ των οποίων € 1.010
εκατοµµύρια είναι δηµόσια δαπάνη – καλυπτόµενη κατά 64,6% από το ΕΤΠΑ και κατά
35,4% µε εθνικούς πόρους – και € 2.307 καλύπτεται µε ιδιωτικούς πόρους. Συναφείς παρεµβάσεις επίσης χρηµατοδοτούνται στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής.
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Ορισµένα κρίσιµα χαρακτηριστικά των αξόνων αυτών έχουν ως εξής:
¾ Οδικός Άξονας ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ
Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 311 χλµ, έχει περιληφθεί στο πρόγραµµα συµβάσεων παραχώρησης και θα υλοποιηθεί στο µεγαλύτερο µέρος του κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο. Εξαίρεση αποτελούν τα οδικά τµήµατα παράκαµψης των πόλεων
Αγρινίου και Άρτας, µήκους 34,4 χλµ και 17,4 χλµ αντίστοιχα, που υλοποιούνται µε
χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ.
Το νότιο τµήµα του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, µήκους 167 χλµ, περιλαµβάνεται στο ∆ιαγωνισµό Παραχώρησης του τµήµατος του ΠΑΘΕ Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα, ενώ το βόρειο τµήµα Αντίρριο - Α/Κ Ιωαννίνων Εγνατίας Οδού, συνολικού
µήκους 196 χλµ (144 χλµ προς υλοποίηση), αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού ∆ιαγωνισµού Παραχώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
¾ Οδικός Άξονας ΒΟΑΚ
Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 311 χλµ, πριν την εφαρµογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης είχε υλοποιηµένα και σε λειτουργία 199,5 χλµ, (διαπλάτυνση χωρίς διαχωρισµένο οδόστρωµα), ενώ µε την εφαρµογή του Α’ ΚΠΣ δεν έγιναν παρεµβάσεις
στον άξονα. Κατά τη διάρκεια του Β’ ΚΠΣ και µε τη συνεισφορά διάφορων χρηµατοδοτικών πηγών (ΠΟΑ, ΠΕΠ, INTERREG) ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σε λειτουργία
57 χλµ αυτοκινητόδροµου.
Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008
(31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση 40 χλµ αυτοκινητόδροµου, εκ των οποίων 17,2 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ, 15,8
χλµ από το ΠΕΠ και 7 χλµ από Εθνικούς Πόρους (περιορισµένης έκτασης αποπληρωµές κάποιων έργων του άξονα θα περιληφθούν στη νέα περίοδο 2007-2013).
Εποµένως στις αρχές της περιόδου 2007-2013 θα έχουν ολοκληρωθεί 97 χλµ του οδικού άξονα µε σύγχρονες προδιαγραφές αυτοκινητόδροµου και θα αποµένουν 14,5 χλµ
προς αναβάθµιση σε αυτοκινητόδροµο στη νέα περίοδο. Επίσης στη νέα περίοδο θα
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις του ΒΟΑΚ µε το ΝΟΑΚ στο τµήµα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. ∆έκα
του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά.
¾ Οδικός Άξονας Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη
Ο οδικός άξονας, συνολικού µήκους 200 χλµ (περιλαµβανοµένου του κλάδου προς
Σπάρτη µήκους 38 χλµ), έχει υλοποιηµένο και σε λειτουργία από προηγούµενες περιόδους το τµήµα Κόρινθος – Τρίπολη, µήκους 80 χλµ.
Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου 2000-2008
(31/12/2008) εκτιµάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση 26 χλµ αυτοκινητόδροµου, εκ των οποίων 7 χλµ µε χρηµατοδότηση από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ και 19 χλµ
από το ΤΣ και από Εθνικούς Πόρους.
Εποµένως, στις αρχές της περιόδου 2007-2013 θα έχουν ολοκληρωθεί 106 χλµ του οδικού άξονα και θα αποµένουν 94 χλµ προς υλοποίηση κατά τη νέα περίοδο µε σύµβαση παραχώρησης.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
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Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠ ΟΑΛΑΑ ανέρχεται σε €
170 εκατοµµύρια, εξ ολοκλήρου δηµόσια δαπάνη, καλυπτόµενη κατά 50% από το ΕΤΠΑ
και κατά 50% µε εθνικούς πόρους.
Περιλαµβάνονται:

•

Η ολοκλήρωση της λεωφόρου Κηφισού στην Αττική, στη χρηµατοδότηση της οποίας
µετέχει και το ΠΕΠ – κατά µήκος 4,38 χλµ., η οποία έχει υλοποιηθεί.

•

Παρακάµψεις µεγάλων αστικών κέντρων, όπως τµήµα της παράκαµψης του Βόλου,
µήκους 0,94 χλµ.

•

∆ιάφορα άλλα έργα βελτίωσης των αστικών και περιαστικών οδικών υποδοµών της
Αττικής, συνολικού µήκους 6 χλµ. Αφορά κυρίως σε νέα οδικά έργα σύνδεσης του
Περιφερειακού ∆ακτυλίου Αττικής µε περιοχές του Νοµού Αττικής.

Άξονας Προτεραιότητας 9: Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες
Αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών µεταφορών και την ηλεκτρονική διαχείριση της κυκλοφορίας στους βασικούς αυτοκινητόδροµους της χώρας και στα
µεγάλα αστικά κέντρα – συνεισφέροντας στη µείωση των ατυχηµάτων και στην οµαλή κυκλοφορία των οχηµάτων. Περιλαµβάνονται:

•

Ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Με βάση την Έκθεση 1ου απολογισµού του Προγράµµατος, το σύστηµα προβλέπεται να µην έχει εγκατασταθεί έως το
τέλος της προγραµµατικής περιόδου (31/12/2008).

•

Προµήθεια εξοπλισµού της Ελληνικής Αστυνοµίας – περιπολικά οχήµατα, οχήµατα
έρευνας τροχαίου ατυχήµατος, γερανοφόρα οχήµατα, µοτοσικλέτες ρύθµισης της κυκλοφορίας, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές µέτρησης µέθης, ποµποδέκτες
οχηµάτων, ποµποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι και ποµποδέκτες βάσεως, οχήµατα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές µέτρησης ταχύτητας µε φωτογραφικό σύστηµα κ.α. Οι προµήθειες αυτές σε µεγάλο βαθµό έχουν πραγµατοποιηθεί.

•

Προµήθεια εξοπλισµού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – διασωστικές σειρές, γερανοφόρα οχήµατα, ειδικά διασωστικά οχήµατα διαφόρων χωρητικοτήτων, ειδικά πυροσβεστικά οχήµατα κ.α. Οι προµήθειες αυτές σε µεγάλο βαθµό έχουν πραγµατοποιηθεί.

•

Τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισµός ασφάλειας οδών για άρση επικινδυνότητας. Οι
προµήθειες του εξοπλισµού σε µεγάλο βαθµό έχουν πραγµατοποιηθεί.

•

∆ιάφορες δράσεις για τον εντοπισµό επικίνδυνων σηµείων στο οδικό δίκτυο και την
αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων, τη βελτίωση της διαχείρισης των αυτοκινητοδρόµων και γενικότερα του οδικού δικτύου, καθώς και για την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής, εποπτείας, ελέγχου ποιότητας και συντήρησης των µεγάλων
οδικών έργων (προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, soft ενέργειες κ.α.). Οι δράσεις
αυτές προβλέπεται να υλοποιηθούν έως το τέλος της περιόδου (31/12/2008).

Στον άξονα περιλαµβάνεται επίσης το Μέτρο Τεχνική Βοήθεια.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 150 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά
50% από το ΕΤΠΑ και 50% µε εθνικούς δηµόσιους πόρους. Σχετικές παρεµβάσεις χρηµαΣελίδα 62 από 257
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τοδοτούνται επίσης µέσω των ΠΕΠ, του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας και από την Τεχνική Βοήθεια του Ταµείου Συνοχής και του INTERREG.
Επισηµαίνεται ότι στον τοµέα της οδικής ασφάλειας συνεισφέρουν και ορισµένες δράσεις
του ΕΠ ΣΑΑΣ που αφορούν στη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης των υποψηφίων
οδηγών και στη συνεχή (επανα)κατάρτισή τους, µε την κατασκευή και τον εξοπλισµό Κέντρων Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών
σε θέµατα Οδικής ασφάλειας.
Ο ρόλος του Ταµείου Συνοχής
Πέραν των παρεµβάσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια του ΕΠ ΟΑΛΑΑ του 3ου ΚΠΣ, σηµαντικά έργα χρηµατοδοτούνται επίσης στα πλαίσια του Β’ Ταµείου Συνοχής της περιόδου
2000-2006. Ο συνολικός προϋπολογισµός των έργων αυτών ανέρχεται σε € 1.727,3 εκατοµµύρια και το Ταµείο Συνοχής καλύπτει το 55% περίπου του σχετικού κόστους. Στις παρεµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται:

•

Πέντε (5) έργα στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ (Άξονα 1 ΕΠ ΟΑΛΑΑ), συνολικού προϋπολογισµού € 665,2 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής κατά
57%. Πρόκειται για τα τµήµατα: α) ∆ιέλευση Αστικής Ζώνης Κατερίνης, β) Σκοτίνα –
Κατερίνη, γ) Ράχες Αγ. Θεόδωροι, δ) Υλίκη - Αγ. Κωνσταντίνος και ε) Παράκαµψη Αγ.
Κων/νου – Καµ. Βούρλα. Τα έργα α, β, γ, και δ έχουν υλοποιηθεί, ενώ το έργο ε προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου (31/12/2008).

•

Επτά (7) έργα της Εγνατίας Οδού (Άξονα 2 ΕΠ ΟΑΛΑΑ), συνολικού προϋπολογισµού
€ 872,1 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής κατά 55%. Πρόκειται για τα τµήµατα: α) Ηγουµενίτσα – Α/Κ Σελλών, β) Κουλούρα – Κλειδί, γ) Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (ολοκλήρωση), δ) Α/Κ Μετσόβου – Παναγιά, ε)
Νυµφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα, στ) Σέλλες – Ιωάννινα (Σήραγγα ∆ωδώνης)
και ζ) 2ος Κλάδος Εγνατίας Οδού Μέτσοβο – Μαλακάσι.

•

Τα έργα Β’ Φάσης του Λιµένα Ηγουµενίτσας.

•

Οι παρακάµψεις Άρτας και Αγρινίου της Ιονίας Οδού (Άξονας 3 ΕΠ ΟΑΛΑΑ – καθώς
και σχετικές µελέτες), συνολικού προϋπολογισµού € 181,9 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής κατά 55%.

•

Μελέτες στον άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα/Σπάρτη (Άξονα 3 ΕΠ ΟΑΛΑΑ), προϋπολογισµού € 8,0 εκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής κατά 55%.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα
Σηµαντικός είναι ο προγραµµατισµένος ρόλος του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση, κατασκευή και εκµετάλλευση οδικών έργων, µέσω σχετικών συµβάσεων παραχώρηση κατά
την τρέχουσα (Γ’ ΚΠΣ) και την επόµενη (2007-2013) περίοδο.
Ανάλογα µε τις εξελίξεις των σχετικών διαγωνισµών, ενδεικτικά εκτιµάται ότι η ιδιωτική
συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των έργων του ΕΠ ΟΑΛΑΑ θα ανέλθει σε € 3,5 δισεκατοµµύρια, από τα οποία € 2,3 δισεκατοµµύρια αφορούν Συµβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόµων που θα υλοποιηθούν στην περίοδο 2007-2013.
Στα έργα αυτά περιλαµβάνονται:
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•

•

•

•

Έργα ολοκληρωθέντα:

♦

Ο περιφερειακός δακτύλιος της Αττικής.

♦

Η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και οι σχετικές προσβάσεις.

Έργα για τα οποία προβλέπεται η υπογραφή των συµβάσεων παραχώρησης άµεσα:

♦

Το τµήµα Μαλιακός-Κλειδί του ΠΑΘΕ.

♦

Η υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης.

♦

Τµήµατα του αυτοκινητόδροµου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαµάτας και του κλάδου
Λεύκτρου-Σπάρτης.

Έργα για τα οποία έχουν ξεκινήσει ενέργειες για την υπογραφή συµβάσεων παραχώρησης:

♦

Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα.

♦

Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας.

♦

Το τµήµα της Ιόνιας Οδού Αντίρριο – Α/Κ Ιωαννίνων Εγνατίας Οδού (εκτός των
παρακάµψεων Αγρινίου και Άρτας).

Τα Αστικά Οδικά Έργα Αττικής, τα οποία θα υλοποιηθούν µε συµβάσεις παραχώρησης σε επόµενο στάδιο και θα ενταχθούν σε ολοκληρωµένο σύστηµα αστικών παραχωρήσεων για την Αττική.

Προβλήµατα στην υλοποίηση των Παρεµβάσεων
Συγκεκριµένα προβλήµατα που αφορούν στην υλοποίηση του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως εντοπίσθηκαν στην «Έκθεση Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 2005, αφορούν στα εξής:

•

Καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των νέων έργων, λόγω προβληµάτων κατά
τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή / και µη έγκαιρης σύνταξης των τευχών
δηµοπράτησης στο Μέτρο 3.2: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

•

Ανάγκες αναθεώρησης φυσικού αντικειµένου (π.χ. Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση τµηµάτων ΠΑΘΕ – ΚΠΣ ΙΙ, ΕΠ ΟΑΛΑΑ).

•

Καθυστερήσεις στην προώθηση συµβάσεων παραχώρησης (που αναµενόταν να έχουν οριστικοποιηθεί µέσα στο 2005).

•

Έλλειψη εξειδίκευσης και νοµικών δεσµεύσεων ΟΠΣ του Μέτρου 1.7: Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 1.

•

Έλλειψη νοµικών δεσµεύσεων ΟΠΣ του Μέτρου 2.3: Συµπληρωµατικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 2.

•

Μέτρο 3.3 – Ολοκλήρωση τµηµάτων Ιόνιας Οδού: Το Μέτρο είναι ανενεργό.

1.6.2 Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Μεταφορές
Μέσω των δράσεων που εντάχθηκαν στο Α' Κ.Π.Σ. υλοποιήθηκε µέρος του προγράµµατος
αναβάθµισης του άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης µε την κατασκευή ή ανακαίνιση τµήµατος της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής σε µήκος 147 χλµ., µε σκοπό τη δυνατόΣελίδα 64 από 257
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τητα επίτευξης ταχυτήτων έως 200 χλµ. / ώρα. Το αποτέλεσµα αυτών των παρεµβάσεων
ήταν η αύξηση της χωρητικότητας της µονής γραµµής στα ορεινά τµήµατα και η µείωση
των καθυστερήσεων στην κίνηση των συρµών σε όλον τον άξονα.
Κύριες παρεµβάσεις του Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι 1994 - 1999» που χρηµατοδοτήθηκαν από το
Β' Κ.Π.Σ., ήταν η συνέχιση της αναβάθµισης του σιδηροδροµικού άξονα Πειραιά - Αθήνας Θεσσαλονίκης - Ειδοµένης σε άξονα υψηλών ταχυτήτων και η διαλειτουργικότητά του µε το
∆ιευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο, καθώς και βελτιώσεις στο υπόλοιπο δίκτυο της χώρας
και η προµήθεια τροχαίου υλικού. Σύµφωνα µε τον Σύµβουλο Αξιολόγησης, η αποτελεσµατικότητα των δράσεων του προγράµµατος ανήλθε σε 82% και των ειδικών στόχων σε 92%.
Το Ε.Π. «Σιδηρόδροµοι Αεροδρόµια και Αστικές Συγκοινωνίες» (Ε.Π. ΣΑΑΣ) για την περίοδο 2000 - 2006, όπως διατυπώνονται στα κείµενα του Γ’ Κ.Π.Σ., εµπεριέχει 3 Άξονες Προτεραιότητας για τον τοµέα των σιδηροδρόµων διαιρεµένους σε 9 Μέτρα. Με βάση τα πορίσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης του Συµβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) του Ε.Π. «Σ.Α.Α.Σ.»
προέκυψαν τα ακόλουθα:
•

Αναφορικά µε την «Αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Ε. και Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου», θεωρείται ότι οι στόχοι είναι πολλοί σε αριθµό και ιδιαίτερα απαιτητικοί σε σχέση
µε τα υφιστάµενα χρονοδιαγράµµατα και τις παρουσιαζόµενες καθυστερήσεις. Αναγνωρίζεται εντούτοις το στενό χρονικό περιθώριο που υπάρχει για την αναδιοργάνωση
του Ο.Σ.Ε. και την προσαρµογή στις Κοινοτικές Οδηγίες.

•

Η χαµηλή αποτελεσµατικότητα των έργων που αφορούν την ολοκλήρωση κατασκευής
έργων υποδοµής στο τµήµα Τιθορέα - Λιανοκλάδι, καθώς και οι συµπληρωµατικές και
υποστηρικτικές δράσεις για τα έργα του Προαστιακού Σιδηροδρόµου, κατέστησαν αναγκαίο τον συνολικότερο στρατηγικό ανασχεδιασµό των έργων των σιδηροδρόµων στα
πλαίσια και του εκπονηθέντος τον Ιούνιο του 2003 Στρατηγικού Σχεδίου Επενδύσεων
του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδοµένη / Προµαχώνας
(Π.Α.Θ.Ε./Π.).

•

Αναφορικά µε την εκπόνηση µελετών και υλοποίησης των απαραίτητων κατασκευαστικών εργασιών για την κατασκευή της Νέας ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών
Ταχυτήτων στο τµήµα Λιανοκλάδι - ∆οµοκός εµφανίζεται έντονη υστέρηση. Αναµένεται
στα πλαίσια του παρόντος Ε.Π. ΣΑΑΣ ολοκλήρωση τµήµατος του φυσικού αντικειµένου.

•

Όσον αφορά στην αναβάθµιση της γραµµής για αύξηση ταχυτήτων του σιδηροδροµικού
άξονα Π.Α.Θ.Ε./Π., και παρά την αύξηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του
Μέτρου κατά την πρόταση αναθεώρησης, η υλοποίησή του κρίνεται εφικτή έως το
2008, δεδοµένου ότι, οι παρεµβάσεις του Μέτρου είναι τεχνικά απλές και εντοπισµένες
γεωγραφικά και οι απαιτούµενες µελέτες είναι απλές και σχετικά τυποποιηµένες.

•

Όσον αφορά στο Μέτρο σηµατοδότησης και τηλεδιοίκησης του σιδηροδροµικού άξονα
Π.Α.Θ.Ε./Π., σύµφωνα µε την ανάλυση του Στρατηγικού Σχεδίου του Π.Α.Θ.Ε. / Π., το
Μέτρο αυξάνει σηµαντικά ως προς το φυσικό και οικονοµικό του αντικείµενο. Ο βασικός
λόγος για την αλλαγή αυτή είναι η ανάγκη εγκατάστασης συστηµάτων GSM-R και ETCS
- Level 1, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα της γραµµής Αθήνα Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων. Η υλοποίησή
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του κρίνεται εφικτή, δεδοµένου ότι οι παρεµβάσεις θα γίνουν, ως επί το πλείστον, σε
ήδη κατασκευασµένα τµήµατα του δικτύου.
•

Όσον αφορά στον Προαστιακό Σιδηρόδροµο, και παρά τις εµφανιζόµενες καθυστερήσεις, η υλοποίησή του κρίνεται εφικτή, λόγω της µείωσης του αρχικού αντικειµένου του
Μέτρου.

Οι παρεµβάσεις που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής για την περίοδο
2000 - 2006, είναι:
•

Η ολοκλήρωση της νέας διπλής γραµµής υψηλών ταχυτήτων στο τµήµα Ευαγγελισµού
- Λεπτοκαρυάς, του άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης.

•

Η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης της σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων
Αθήνας - Θεσσαλονίκης

•

Η κατασκευή εγκαταστάσεων εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και η σύνδεσή του µε το λιµάνι του Ν. Ικονίου

•

Η κατασκευή της νέας διπλής γραµµής κανονικού εύρους Σ.Κ.Α. - Κιάτο.

•

Η αναβάθµιση του τµήµατος Θεσσαλονίκης - Στρυµόνα - Προµαχώνα.

Σηµαντική θεωρείται η συνεισφορά του προγράµµατος των αµιγώς εθνικών παρεµβάσεων
που συµπληρώνουν το Επενδυτικό Πρόγραµµα, σε περιφερειακές γραµµές αλλά και σε
προµήθεια τροχαίου υλικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση χρόνων διαδροµής και στις εκτός Π.Α.Θ.Ε. / Π. γραµµές καθώς και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Ενδεικτικά, οι λόγοι που καθυστερούν τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων κυρίως- παρεµβάσεων είναι:
•

µη ρεαλιστική εκτίµηση του κόστους και του χρόνου υλοποίησης των έργων

•

χαµηλός βαθµός «ωριµότητας» έργων

•

χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτριώσεων

•

µη αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο ανάθεσης έργων και χρονοβόρες διαδικασίες

•

έλλειψη εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια παραγωγής των έργων

•

προβλήµατα διαχείρισης

Η επίδοση των σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ελλάδα τη τελευταία 10ετία -δηλαδή από
την έναρξη της προγραµµατικής περιόδου 1994-1999 µέχρι τα µέσα (2004) της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006- είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτιµηθεί, καθώς µία σειρά έργων και παρεµβάσεων είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αποδώσει ακόµα τα αναµενόµενα οφέλη. Έτσι, σε ότι αφορά την υποδοµή, το µεν συνολικό µήκος του δικτύου δεν έχει ουσιαστικά µεταβληθεί, όµως µεγάλο µέρος του έχει εκσυγχρονιστεί. Σε ότι αφορά το τροχαίο υλικό, µεγάλο µέρος του έχει εκσυγχρονιστεί.
Στον τοµέα των συνδυασµένων µεταφορών, βασικός στόχος των παρεµβάσεων της προγραµµατικής περιόδου 2000 - 2006 ήταν η «…ανάπτυξη συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών σε κοµβικά σηµεία και σε σηµεία τελικού προορισµού του Ελληνικού οδικού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη σύνδεση της Ελλάδας µε την υπόλοιπη Ε.Ε.».
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Η σηµαντικότερη παρέµβαση για την ανάπτυξη Εµπορευµατικού Κέντρου στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια αφορά στο συγκρότηµα του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο και στη σιδηροδροµική γραµµή σύνδεσής του µε το λιµένα Πειραιά, συνολικού µήκους 23,7 χλµ.10 Το συνολικό
ύψος των επενδύσεων των σχετικών παρεµβάσεων είναι 322 εκατ. € (τιµές 2004) εκ των
οποίων το 55% αφορά στις εγκαταστάσεις και εξοπλισµό του Θριασίου Πεδίου (για τη διακίνηση εµπορευµατικού έργου) και το υπόλοιπο στη σιδηροδροµική γραµµή σύνδεσης µε
το λιµένα. Το κόστος των παρεµβάσεων καλύπτεται κατά 50% από το Ταµείο Συνοχής και
κατά 50% από εθνικούς δηµόσιους πόρους. Οι παρεµβάσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν
εντός του 2008.
Επί πλέον αυτών, για να ολοκληρωθεί η σύνδεση του Θριασίου Πεδίου µε το λιµένα απαιτούνται επενδύσεις (σιδηροδροµικές γραµµές, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός µεταφόρτωσης κλπ.) εντός της λιµενικής ζώνης του ΟΛΠ.
Με εξαίρεση το ανωτέρω και το Εµπορευµατικό Κέντρο του Προµαχώνα Σερρών (που δηµιουργήθηκε µε σύµπραξη ιδιωτικού και δηµοσίου φορέα και παρέχει υπηρεσίες δηµόσιας
χρήσης), άλλες υποδοµές οργανωµένων Εµπορευµατικών Κέντρων στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν υπάρχουν – παρά µόνο ορισµένες «τυχαίες» συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων
σχετιζόµενες µε τις εµπορευµατικές µεταφορές, χωρίς οργανωµένη χωροθέτηση. Κύριος
λόγος για το κενό αυτό είναι οι σηµαντικές καθυστερήσεις έργων (ως επί το πλείστον ενταγµένων στα ΠΕΠ) που οφείλονται στις αδυναµίες του σχετικού νοµικού πλαισίου.
Ορισµένες δραστηριότητες εφοδιαστικής (logistics) στο σταθµό Ε/Κ του λιµένα Πειραιά και
στο λιµένα Θεσσαλονίκης είναι περιορισµένες στις διαδικασίες Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων. Πρόοδος πάντως έχει σηµειωθεί στον τοµέα αυτό κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα, µέσω σχετικών ιδιωτικών επενδύσεων µε κρατική ενίσχυση.
1.6.3 Θαλάσσιες Μεταφορές
Οι παρεµβάσεις της περιόδου 2000-2008 – που συµπληρώνουν τις σηµαντικές παρεµβάσεις προηγούµενων διαχειριστικών περιόδων – εντάσσονται κυρίως στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. που αφορούν

•

στην υλοποίηση σηµαντικών έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισµού σε επιλεγµένους
επιβατικούς και εµπορευµατικούς λιµένες, όπως απαιτείται για τη διαµόρφωση ενός
ολοκληρωµένου λιµενικού δικτύου που συµβάλλει στην άρση της αποµόνωσης των
νησιών, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών διαδρόµων,

•

στη βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, σε συνέχιση αντίστοιχων παρεµβάσεων του 2ου ΚΠΣ, καθώς και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Συγκεκριµένα, οι δύο άξονες προτεραιότητας αφορούν στα εξής:

10

Εκ των οποίων 6,7 χλµ. επί της γραµµής Αθήνα – Κόρινθος.
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•

Άξονας 7: Λιµάνια
Αφορά σε παρεµβάσεις στους λιµένες Λαυρίου, Σούδας, Μυκόνου, Ρόδου, Βόλου,
Πάτρας και άλλες παρεµβάσεις, νέες και υπό ολοκλήρωση από τη διαχειριστική περίοδο 1994-1999, σε λιµένες που είναι διεθνείς πύλες της χώρας ή εξυπηρετούν σηµαντικό επιβατικό και εµπορευµατικό έργο ακτοπλοΐας. Κύριοι στόχοι είναι η αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της ακτοπλοΐας, η περιφερειακή ανάπτυξη και η ενίσχυση της
τουριστικής ανάπτυξης, µέσω της βελτίωσης της υποδοµής και της λειτουργικότητας
των λιµένων. Περιλαµβάνονται έργα επιχώσεων χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιµενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυµατοθραυστών, κρηπιδωµάτων, κτιρίων,
δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεων ρεµάτων, προµήθειας Η/Μ εξοπλισµού
κλπ.
Μεταξύ των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται η δηµιουργία 13 θέσεων παραβολής
πλοίων και η αύξηση της δυναµικότητας διακίνησης των υπ’ όψη λιµένων κατά
831.000 επιβάτες και 811.000 τόννους εµπορευµάτων ετησίως.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 136 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά 50% από το ΕΤΠΑ και 50% από εθνικούς δηµόσιους πόρους.
Επί πλέον των ανωτέρω, έργα στους λιµένες Λαυρίου και Ηγουµενίτσας συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής, µε συνολικό προϋπολογισµό € 97 εκατοµµυρίων και κάλυψη από το Ταµείο Συνοχής του 61% της σχετικής δαπάνης. Παράλληλα, υποβάλλεται αίτηση συνδροµής για τη χρηµατοδότηση της Β’ φάσης των έργων
του λιµένα Ηγουµενίτσας.

•

Άξονας 8: Ασφάλεια ναυσιπλοΐας – Έρευνα και ∆ιάσωση στη Θάλασσα
Οι παρεµβάσεις του άξονα στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργίας των λιµένων και γενικότερα της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αφορούν στα εξής:

♦

Στην επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) για κάλυψη τµήµατος του Αιγαίου πελάγους – συνέχεια
των παρεµβάσεων που ολοκληρώθηκαν στην περιοχή Πειραιά (µε χρηµατοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του 2ου ΚΠΣ) και στα Ιόνια Νησιά (µε χρηµατοδότηση από το
INTERREG).

♦

Στην προµήθεια περιπολικού σκάφους ή ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων, ταχείας επέµβασης µε όλες τις καιρικές συνθήκες, για την έρευνα και διάσωση στη
θάλασσα.

♦

Στην προµήθεια πυροσβεστικών πλοίων, υδροφόρων πυροσβεστικών οχηµάτων και εξοπλισµού του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την ασφάλεια των λιµένων.

♦

Στην προµήθεια σύγχρονου πλοίου καταπολέµησης της θαλάσσιας ρύπανσης,
καθώς και εξοπλισµού σταθµών πρόληψης και καταπολέµησης της ρύπανσης.

♦

Στην κατασκευή τριών ή περισσοτέρων ελικοδροµίων και έργων υποδοµής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθµευσης κλπ.) για την εξυπηρέτηση ελικοπτέρων.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα είναι € 99 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση
κατά 50% από το ΕΤΠΑ και 50% µε εθνικούς δηµόσιους πόρους.
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Σύµφωνα µε την «Έκθεση Πρώτου Απολογισµού ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» του Οκτωβρίου 2005, δύο
συγκεκριµένες κατηγορίες προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στην υλοποίηση των παρεµβάσεων των ανωτέρω αξόνων είναι:

•

Άξονας 7: Προβλήµατα διαδικασιών ωρίµανσης των έργων και διαδικασιών συµβασιοποίησής τους.

•

Άξονας 8, Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και ∆ιάσωση στη Θάλασσα: ∆ύο σηµαντικά έργα δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέσα στην προγραµµατική περίοδο
2000-2006/2008.

1.6.4 Αεροπορικές Μεταφορές
Οι στόχοι των αεροπορικών µεταφορών για την περίοδο 2000 - 2006, όπως διατυπώνονται
στα κείµενα του Γ’ Κ.Π.Σ., Άξονας Προτεραιότητας 2 - «Μεταφορές», ήταν οι εξής:
•

Αναβάθµιση αεροδροµίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» (αύξηση χωρητικότητας, βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών, δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από περισσότερες αεροπορικές εταιρίες, δηµιουργία προϋποθέσεων για νέες εκµεταλλεύσεις).

•

Αναβάθµιση αεροδροµίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» (αύξηση χωρητικότητας, βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών, δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από περισσότερες αεροπορικές εταιρίες, δηµιουργία προϋποθέσεων για νέες εκµεταλλεύσεις).

•

Εγκατάσταση δικτύου ραντάρ (αποτελεσµατικότερη διαχείριση της χωρητικότητας, της
λειτουργίας και της αποδοτικότητας των α/δ, υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφαλείας, ανταγωνιστικό κόστος, µείωση καθυστερήσεων πτήσεων).

Σύµφωνα µε την Ενδιάµεση Αναθεώρηση του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., στα παραπάνω έργα παρουσιάζεται χαµηλή απορρόφηση πόρων, παρόλη την ωριµότητα του µεγάλου έργου επέκτασης του διαδρόµου προσαπογειώσεων στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», λόγω των σηµαντικών καθυστερήσεων κατασκευής στη διαδικασία διαγωνισµού επιλογής αναδόχου. Αναµένεται βελτίωση των απορροφήσεων του Άξονα Προτεραιότητας εντός της προγραµµατικής περιόδου 2000 - 2006. Εν τούτοις, σηµαντικοί πόροι του Μέτρου που αφορά τα δύο
αεροδρόµια µεταφέρθηκαν σε άλλα Μέτρα του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., δεδοµένου ότι οι κατασκευαστικές εργασίες του αεροδροµίου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» αναµένεται να ολοκληρωθούν µετά το
πέρας της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006.
1.6.5 Αστικές Μεταφορές και Συγκοινωνίες
(α) Εντός Αττικής
Στο Β’ Κ.Π.Σ. δεν υπήρχε ολοκληρωµένη παρέµβαση «Αστικές Συγκοινωνίες». Κύρια δράση που αφορούσε στις αστικές συγκοινωνίες και χρηµατοδοτήθηκε από το Β’ Κ.Π.Σ. ήταν η
κατασκευή των δύο νέων γραµµών µετρό της Αθήνας. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν περιορισµένες χρηµατοδοτήσεις για τα έργα τηλεµατικής του Η.Λ.Π.Α.Π., η
προµήθεια 300 λεωφορείων φυσικού αερίου και το δίκτυο τηλεµατικής του Ο.Α.Σ.Α.
Οι εξής δύο από τους 9 άξονες του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. του 3ου ΚΠΣ αφορούν στις Αστικές Μεταφορές:
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•

Άξονας 5: Μετρό Αθήνας
Περιλαµβάνεται κατασκευή νέων γραµµών µετρό (επέκταση των γραµµών 2 και 3)
συνολικού µήκους 12,56 χλµ., 9 νέων σταθµών, 4 σταθµών µετεπιβίβασης και ενός
αµαξοστασίου, προµήθεια και θέση σε λειτουργία 17 συρµών, καθώς και ηλεκτροµηχανολογικά έργα και έργα προσαρµογής µε το δίκτυο του προαστιακού.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα ανέρχεται σε € 1.170 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% µε εθνικούς πόρους.
Ορισµένα συναφή έργα χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής και το Ταµείο Συνοχής.

•

Άξονας 6: Αστική Ανάπτυξη – Κατασκευή Μετρό
Περιλαµβάνει:

♦

Κατασκευή 9,6 χλµ. κεντρικής γραµµής, 13 σταθµών και 1 αµαξοστασίου, καθώς και σχετικών µελετών για το Μετρό Θεσσαλονίκης – το οποίο αναµένεται
να ολοκληρωθεί κατά τη νέα διαχειριστική περίοδο 2007-2013. Μέρος των απαιτούµενων οδικών προσβάσεων χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας.

♦

Κατασκευή 1,26 χλµ. γραµµής, 1 σταθµού, 1 σταθµού µετεπιβίβασης και 1 αµαξοστασίου, καθώς και αρχικές εργασίες για άλλα τµήµατα επέκτασης του Μετρό Αθήνας. Συναφή έργα χρηµατοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής και το Ταµείο
Συνοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Άξονα ανέρχεται σε € 376 εκατοµµύρια, µε χρηµατοδότηση κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% µε εθνικούς πόρους.
Επί πλέον αυτών, το Ταµείο Συνοχής χρηµατοδοτεί κατά 66% την επέκταση της Γραµµής 2
του Μετρό της Αθήνας προς το παλαιό αεροδρόµιο του Ελληνικού, συνολικού κόστους €
400 εκατοµµυρίων.
Βασικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των παρεµβάσεων αυτών είναι:

•

Η µείωση του κόστους µετακίνησης και η βελτίωση της διαθεσιµότητας των µέσων
µαζικής µεταφοράς για τους µετακινουµένους και της πρόσβασής τους σ’ αυτά, µε
αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου τους στις αστικές µετακινήσεις.

•

Η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέσω της εκτροπής µεταφορικού έργου από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα.

Με βάση την τελευταία πρόταση αναθεώρησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. (Μάιος 2006), το Μετρό της Αθήνας θα περιλάβει την κατασκευή 9 σταθµών αντί 10 και τεσσάρων σταθµών
µετεπιβίβασης αντί 6. Επίσης η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα επεκταθεί και
στην περίοδο 2007-2013, ενώ η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του ΕΠ ΟΑΛΑΑ µειώθηκε σε
376,06 εκατ. Ευρώ (από 439,52) και µε ποσοστό Κοινοτικής συµµετοχής 50%.
Επί πλέον αυτών, στο Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. του Γ΄ Κ.Π.Σ., ο Άξονας Αστικών Συγκοινωνιών αναφέρεται σε 4 κύριες παρεµβάσεις ως εξής:
1.

Ανανέωση Στόλου Λεωφορείων και Τρόλεϊ: περιέχει υπηρεσίες, προµήθειες και
συµβατικές κατασκευές (αµαξοστάσια). Εκτιµάται ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήµατα σε σχέση µε την υλοποίηση στα χρονικά περιθώρια του Ε.Π.
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ΣΑΑΣ των έργων των αµαξοστασίων, σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων
των σχετικών αδειοδοτήσεων και µελετών.
2.

Εκσυγχρονισµός Η.Σ.Α.Π.: Περιέχει τα έργα ανάπλασης των σταθµών Η.Σ.Α.Π.
που έχουν ολοκληρωθεί και την προµήθεια του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας.
Στα πλαίσια της ενδιάµεσης αναθεώρησης του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. προτάθηκε η αύξηση του προϋπολογισµού του αντίστοιχου µέτρου και έτσι προστέθηκαν έργα
αναβάθµισης της γραµµής.

3.

Σύγχρονος Τροχιόδροµος (Τραµ) στη Μείζονα Περιοχή της Αθήνας: Το κυρίως
έργο έχει παραδοθεί και αναµένονται υπολειπόµενες εργασίες και πιστοποιήσεις. Στα πλαίσια της ενδιάµεσης αναθεώρησης προστέθηκαν κάποιες µικρού µήκους επεκτάσεις (προς Βούλα και Πειραιά).

4.

Προαστιακός σιδηρόδροµος: Από το 2004 λειτουργεί ο Προαστιακός σιδηρόδροµος έως το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος ο οποίος και έχει ενταχθεί στις αστικές
συγκοινωνίες της Αθήνας (κοινή γραµµή µε το Μετρό στο τµήµα ∆ουκίσσης
Πλακεντίας – Ελ. Βενιζέλος).

Σε σχέση µε τις προοπτικές / προβλέψεις που υπάρχουν για την χρηµατοδοτική πορεία
των έργων του τοµέα Αστικών Συγκοινωνιών του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ. και την κάλυψη του κανόνα
ν+2, σηµειώνεται ότι ο βαθµός απορροφήσεων έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Επίσης, αναµένεται βελτίωση της µέχρι σήµερα κατάστασης για τα έργα του Ο.Α.Σ.Α., καθώς αφορούν σε
σηµαντικό βαθµό προµήθειες και προβλέπεται να παρουσιάσουν ταχεία εξέλιξη, ειδικότερα
µε την πρόοδο των συµβάσεων που αφορούν στις προµήθειες λεωφορείων και τρόλεϊ.
(β) Εκτός Αττικής
Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων δεν έγιναν παρεµβάσεις
στις αστικές συγκοινωνίες των περιοχών εκτός Αττικής και των παραµεθόριων περιοχών.
Στο Β’ Κ.Π.Σ. πραγµατοποιήθηκαν περιορισµένες χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή του
µετρό της Θεσσαλονίκης (πρόδροµες εργασίες 1999 - 2000).
Θεωρείται αναγκαίο στην προγραµµατική περίοδο 2007-2013 να ενταχθούν δράσεις, έργα
και ενέργειες µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδοµής στις πόλεις της Ελλάδας και την Περιφέρεια, προκειµένου να καλυφθούν όλα τα προβλήµατα και
όλες οι προοπτικές ανάπτυξης των πόλεων της Περιφέρειας.
(γ) Οριζόντιες ∆ράσεις
Στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ, έχουν προγραµµατιστεί να γίνουν τα έργα που παρουσιάζουν
συνέργιες µε τις δράσεις του Ε.Π. Σ.Α.Α.Σ., τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1.

Τηλεµατική Εποπτεία Στόλου Η.Λ.Π.Α.Π.

2.

Σύστηµα Τηλεµατικής για τον Εκτελεστικό Φορέα Συγκοινωνιακού Έργου
Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.

3.

Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλεµατικής Ο.Α.Σ.Θ. για την Πληροφόρηση των Επιβατών

4.

Σύστηµα Αυτόµατης Συλλογής Κοµίστρου (ΟΑΣΑ)
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Επιπρόσθετα, από το Ε.Π. ΚτΠ, ο Η.Σ.Α.Π. χρηµατοδοτήθηκε εντός του 2004 για την υλοποίηση του έργου «Προστασία και Ασφάλεια Αµαξοστασίων και Σταθµών Η.Σ.Α.Π.». Το
έργο έχει ολοκληρωθεί.
Αναφορικά, µε τις ενέργειες για την προσβασιµότητα των Α.Μ.Ε.Α., έχουν προβλεφθεί µέτρα από τους φορείς για την διευκόλυνσή τους και την άµεση εξυπηρέτησή τους (καταλληλότητα σταθµών, λεωφορείων, οχηµάτων). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διευκόλυνσή των
Α.Μ.Ε.Α. στις καθηµερινές τους µετακινήσεις αποτελεί κριτήριο επιλογής δράσεων από τη
ΕΥ∆ Ε.Π./Σ.Α.Α.Σ., καθώς και από το Υ.Μ.Ε.
Βασικά αποτελέσµατα και επιπτώσεις των παρεµβάσεων για τη προγραµµατική περίοδο
2000 – 2006 είναι:
•

Μείωση του κόστους µετακίνησης και εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και µείωση των
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

•

Βελτίωση των συνθηκών µαζικής µεταφοράς, αύξηση της διαθεσιµότητας και διευκόλυνση της προσπέλασης στα µέσα αυτά

•

Εκσυγχρονισµό και µερική αναβάθµιση του τρόπου ζωής στα µεγάλα αστικά κέντρα και
στη βελτίωση της εικόνας τους.

•

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συγκοινωνιακών φορέων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007 – 2013
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2

2.1

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2007 – 2013
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η αναπτυξιακή στρατηγική του τοµέα Μεταφορών, υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» µε βάση δύο κύριους στρατηγικούς
στόχους:
1.

Τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της
χώρας τόσο σε επίπεδο ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, όσο και σε Εθνικό /
Περιφερειακό επίπεδο, µε την ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών µεταφορικών υποδοµών).

2.

Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µετακίνησης, µε έµφαση στη µείωση του χρόνου και του κόστους µετακινήσεων, στη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και στην αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Οι στρατηγικοί αυτοί στόχοι είναι σε συνάφεια και εξυπηρετούν τις διαπιστωµένες ανάγκες
και τα κενά του τοµέα που περιγράφηκαν στην Ενότητα 1, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
Σε σχέση µε τους παραπάνω στόχους, η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών και η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών, που θα προωθεί την συµπληρωµατικότητα και τη δυνατότητα συνεργασίας των µεταφορικών µέσων, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση τόσο για τη βελτίωση της προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας, όσο και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών. Επιπρόσθετα, η συµπλήρωση των ασυνεχειών των δικτύων µεταφορών συµβάλλει τόσο στη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και του επιπέδου εξυπηρέτησης, όσο και στη συµπληρωµατικότητα και λειτουργικότητα των ήδη υλοποιηµένων παρεµβάσεων.
Το δίκτυο µεταφορών συµπληρώνεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Π.Ε.Π.) µε προτάσεις και δράσεις που
συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου και στην
ολοκλήρωση των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση νέων οδικών και σιδηροδροµικών έργων, στην περαιτέρω ανάπτυξη των λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών,
καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µητροπολιτικών κέντρων της χώρας.
Το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας, συµπληρώνεται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Π. µε προτάσεις και δράσεις που συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου και αφορούν στην ολοκλήρωση των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση νέων οδικών έργων και στην ανάπτυξη οδικών συνδέσεων µε κύρια λιµάνια και αεροδρόµια για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών.
Το βασικό σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, συµπληρώνεται στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Π. µε
προτάσεις και δράσεις που συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών του σιδηροδροµικού
δικτύου και αφορούν στην ολοκλήρωση των έως σήµερα παρεµβάσεων, στην υλοποίηση
νέων σιδηροδροµικών έργων και στην δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων και των συνΣελίδα 74 από 257
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δέσεών τους µε το σιδηροδροµικό δίκτυο για την ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών.
Παράλληλα, συµπληρώνονται µε τις προτάσεις και δράσεις του Προγράµµατος τα κενά του
λιµενικού δικτύου της χώρας, τα οποία εντοπίζονται κυρίως στη καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και τη διαθεσιµότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού και αντιµετωπίζονται µε
προτάσεις αναβάθµισης και επέκτασης των λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων, που
αφορούν τόσο κύριους όσο και δευτερεύοντες λιµένες της χώρας.
Τα κενά των αεροπορικών µεταφορών, αντιµετωπίζονται και συµπληρώνονται µε τις προτάσεις και δράσεις του Προγράµµατος, που αφορούν στην αναβάθµιση των υποδοµών των
αεροδροµίων και στην προσφερόµενη εξυπηρέτηση. Στις προτάσεις περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των παρεµβάσεων σε αεροδρόµια που ξεκίνησαν στην προηγούµενη περίοδο, η
αναβάθµιση / ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων, ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων
αεροναυτιλίας και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι διαπιστωµένες ανάγκες των Αστικών µεταφορών οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στην
επιζητούµενη αύξηση των µετακινήσεων µε τα ΜΜΜ έναντι των ΙΧ, στη βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης στα µεγάλα αστικά κέντρα, στην αύξηση της συνολικής κυκλοφοριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου, στη µείωση των χρόνων µετακινήσεων κυρίως µε τα ΜΜΜ και στην µείωση των ατυχηµάτων, αντιµετωπίζονται µε την ανάπτυξη των
αστικών µεταφορικών υποδοµών και των αστικών συγκοινωνιών και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφοράς.
Σε σχέση µε το δεύτερο στρατηγικό στόχο, η µείωση του χρόνου και του κόστους µετακινήσεων (προσώπων και αγαθών) αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ισόρροπη ανάπτυξη
των περιφερειών, προϋποθέτει ολοκληρωµένες και σύγχρονες υποδοµές µεταφορών και
συναρτάται µε την εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης. Επίσης συνδέεται άµεσα µε την
πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας και φυσικών πόρων και αποτελεί καθοριστική παράµετρο για την αξιοποίηση των προοπτικών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την µετατροπή περιοχών της χώρας σε αντίστοιχα εφοδιαστικά κέντρα.
Η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις σε σύγχρονα
µέσα, τεχνικές και λειτουργικές παρεµβάσεις, ώστε να προσφέρει άµεσες οικονοµικές, κοινωνικές και προσωπικές ωφέλειες. Στο πλαίσιο αυτό καθορίσθηκαν ως βασικές προτεραιότητες του Ε.Π.Ε.Π. η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε στόχο την µείωση των τροχαίων
ατυχηµάτων και του αριθµού των θανάτων, η αναβάθµιση του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατοδότηση
/ τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), ενώ ταυτόχρονα περιλαµβάνει
και ειδικές παρεµβάσεις στα διαχειριστικά και λειτουργικά µέσα των µεταφορικών δικτύων
(π.χ. ERTMS στο µετρό και στο σιδηρόδροµο, VTMIS & ISPS στις θαλάσσιες µεταφορές
κλπ).
Το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών του µεταφορικού συστήµατος αποτελεί το µέτρο
αξιολόγησης των παρεχοµένων υπηρεσιών µεταφοράς, τόσο σε σχέση µε την υποδοµή,
όσο και µε τη λειτουργία. Η βελτίωσή του επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, καθώς συνεπάγεται βελτίωση της άνεσης, της πληροφόρησης των χρηστών και της ασφάλειας των µετακινήσεων και συµβάλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και ιδιαίτερα κάποιων επιµέρους τοµέων της όπως, του τουρισµού, του εµπορίου, κλπ. Η βελτίωση της
ελκυστικότητας και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφορών τόσο των εµποΣελίδα 75 από 257
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ρευµατικών όσο και των επιβατικών, µπορεί να επιτευχθεί εκτός των άλλων µε χρήση των
τεχνολογικών εξελίξεων της τηλεµατικής και της πληροφορικής.
Επιπρόσθετα, τίθενται δύο παράλληλοι στρατηγικοί στόχοι του Προγράµµατος: α) η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών µέσω περιβαλλοντικά βιώσιµων παρεµβάσεων και β) η
υλοποίηση ειδικών παρεµβάσεων στις µεταφορικές υποδοµές µε στόχο την µείωση των
αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον.
Η υλοποίηση του πρώτου στόχου επιτυγχάνει την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον τοµέα των µεταφορών, που είναι σε συνάφεια µε την Ευρωπαϊκή πολιτική για
την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και των προτεραιοτήτων του Γκέτεµποργκ. Με βάση το στόχο αυτό, η επίτευξη των
κύριων στρατηγικών στόχων του Προγράµµατος θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε παρεµβάσεις που έχουν συµπεριλάβει µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τόσο κατά την
κατασκευή των έργων, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους µε κατάλληλη µέριµνα
προς το περιβάλλον (π.χ. τα πορίσµατα της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, τις
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τους ειδικούς Περιβαλλοντικούς Όρους κλπ.).
Η υλοποίηση του δεύτερου παράλληλου στόχου περιλαµβάνει την κατά το δυνατό µείωση
των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών (ρύπανση, θόρυβος), την προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος, Ηλεκτροκίνηση ΣΓΥΤ, οικολογικά λεωφορεία), τη προώθηση έργων παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων και τον περιορισµό της συµφόρησης και
της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία, την εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες και την πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών
ατυχηµάτων.
Στο επίπεδο της χρηµατοδότησης των έργων του Προγράµµατος, τίθεται ως πρόσθετος
παράλληλος στρατηγικός στόχος η προώθηση της αύξησης των διαθέσιµων οικονοµικών
πόρων µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και µε την ανάκτηση µέρους του κόστους παροχής των σχετικών υπηρεσιών από τους
χρήστες των υποδοµών. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, στο Πρόγραµµα ενσωµατώνονται
παρεµβάσεις που υλοποιούνται µέσω συµβάσεων παραχώρησης, για την προώθηση των
οποίων θα χρησιµοποιηθεί η ήδη αποκτηθείσα εκτεταµένη εµπειρία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της
δηµόσιας διοίκησης, στην υλοποίηση αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων µεταφορικών υποδοµών.
Με βάση τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους καθορίζονται οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», µε τρόπο ώστε να
αντιµετωπίζονται οι αναπτυξιακές ανάγκες του Τοµέα Μεταφορών. Για τον καθορισµό τους
λαµβάνονται υπόψη οι στόχοι του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΕΠΜ και οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση της ΕΕ, οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), η πολιτική Συνοχής της ΕΕ
για την περίοδο 2007-2013 και οι σχετικές Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές
στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισσαβόνας, καθώς και οι στρατηγικές προτεραιότητες για
τη προστασία του περιβάλλοντος του Γκέτεµποργκ.
Επίσης, λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του τοµέα των µεταφορών, η αποτίµηση των µέχρι σήµερα πολιτικών και παρεµβάσεων, καθώς και τα πορίΣελίδα 76 από 257
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σµατα της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης
του Προγράµµατος.
Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι παρακάτω γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (α)
Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των
περιοχών της χώρας, µέσω της ανάπτυξης του βασικού οδικού δικτύου και µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των οδικών του συνδέσεων µε τις κύριες πύλες της
χώρας (µεθοριακοί σταθµοί και λιµάνια).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (β)
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µε
προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας, η συµπλήρωση των ασυνεχειών και η µεγιστοποίηση του βαθµού ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (γ)
Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη
κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική
ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ)
Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του
βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ε)
Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος
αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη µείωση των
σχετικών χρονοαποστάσεων.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (στ)
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας
του συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, των σιδηροδροµικών
λειτουργιών, της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η ενίσχυση των διαδικασιών
διαχείρισης των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης
στη θάλασσα, καθώς και η ασφάλεια των αεροµεταφορών.
Για την επίτευξη των γενικών στόχων του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνονται διακριτοί τοµείς παρέµβασης, που οργανώνονται επιχειρησιακά σε «Άξονες
Προτεραιότητας». Οι Άξονες διαµορφώνονται έτσι, ώστε να περιλαµβάνουν δράσεις που
συµβάλλουν στην επίτευξη των τεθέντων γενικών στόχων και αφορούν την κατασκευή και
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αναβάθµιση του οδικού δικτύου, την κατασκευή και αναβάθµιση του σιδηροδροµικού δικτύου, την κατασκευή / επέκταση λιµενικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, την αναβάθµιση / επέκταση αεροδροµίων, την κατασκευή / επέκταση υποδοµών µητροπολιτικού σιδηρόδροµου (Μετρό) και την βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στα Μητροπολιτικά Κέντρα. Σε ξεχωριστό Άξονα περιλαµβάνονται οριζόντιες δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µεταφορών, της διαχείρισης της οδικής και σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, την αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη
θάλασσα. Επίσης, σε ξεχωριστό Άξονα περιλαµβάνεται κατηγορία δράσεων που αφορά
την Τεχνική Υποστήριξη για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Προγράµµατος.
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»,

•

κάθε γενικός στόχος του Προγράµµατος συνιστάται να συναρτάται µε ένα Άξονα
προτεραιότητας,

•

τα Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται τόσο από το Ε.Τ.Π.Α. και από το Ταµείο Συνοχής πρέπει να έχουν «διακριτούς θεµατικούς Άξονες Προτεραιότητας για
κάθε Ταµείο».

Με βάση τις κατευθύνσεις αυτές, τους παραπάνω στρατηγικούς και γενικούς στόχους και το
είδος των παρεµβάσεων του Προγράµµατος (Τοµέας Μεταφορών), διαµορφώνονται κατ’
αρχήν επτά θεµατικές ενότητες:
Θεµατική Ενότητα 1. «Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»,
Θεµατική Ενότητα 2. «ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Θεµατική Ενότητα 3. «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»,
Θεµατική Ενότητα 4. «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
Θεµατική Ενότητα 5. «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ»
Θεµατική Ενότητα 6. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» και
Θεµατική Ενότητα 7. «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».
Στη συνέχεια διαµορφώνονται δύο Οµάδες Αξόνων Προτεραιότητας Α και Β, µία για κάθε
ένα από τα Κοινοτικά ταµεία που χρηµατοδοτούν του Πρόγραµµα Ε.Π.Ε.Π., το Ε.Τ.Π.Α και
το Ταµείο Συνοχής αντίστοιχα. Επίσης, για κάθε Οµάδα Αξόνων Προτεραιότητας, διαµορφώνονται θεµατικές Υπο-οµάδες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ταξινόµηση και οµαδοποίηση των αξόνων σε σχέση µε τα µεταφορικά υποσυστήµατα και µέσω της κωδικοποίησης του Άξονα να διευκολύνεται η αντιστοίχισή του µε το µεταφορικό υποσύστηµα στο
οποίο αναφέρεται. Οι θεµατικές Υπο-οµάδες που διαµορφώνονται είναι:
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΞΟΝΩΝ Α1 & Β1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΞΟΝΩΝ Α2 & Β2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α3: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ

Α4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σελίδα 78 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Περαιτέρω, η τελική διάρθρωση του Ε.Π.Ε.Π προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερους
περιορισµούς που έχουν τεθεί από τον Γενικό Κανονισµό 1083/06 του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και τους Κανονισµούς 1080/06 του ΕΤΠΑ και 1084/06 του ΤΣ, καθώς και διάφορους παράγοντες που σχετίζονται µε την εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική. Ειδικότερα, 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), στην διαχειριστική ευελιξία διακριτών
Αξόνων Προτεραιότητας από τις κατά περίπτωση αρµόδιες διαχειριστικές αρχές, 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 Λισσαβόνας.
Στην περίπτωση που οι παρεµβάσεις της ίδιας Θεµατικής Ενότητας υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση και από τα δύο Ταµεία, διαµορφώνονται δύο ξεχωριστοί άξονες προτεραιότητας, ένας για κάθε Ταµείο.
Κατά τη διαµόρφωση των αξόνων προτεραιότητας, όπως και κατά τη διαµόρφωση των γενικών στόχων του ΕΠ, λαµβάνονται υπόψη τα πορίσµατα της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης του Προγράµµατος,.
Με συνεκτίµηση των παραπάνω, διαµορφώνονται οι παρακάτω δεκατρείς (13) Άξονες
Προτεραιότητας:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.1: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
2ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.2: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.1: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.2: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α3:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΥΠΕΧΩ∆Ε)
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6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.2: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΥΜΕ)
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α4:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α4.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
8ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β1.1:

Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β1.2:

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β2.1: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ
11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β2.2: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.1: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
13ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η επιλογή των παραπάνω Αξόνων προτεραιότητας είναι σε αντιστοιχία µε τους γενικούς
στόχους του Προγράµµατος ως εξής:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.1 & Β1.1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (α)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.2 & Β1.2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (β)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.1 & Β2.1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (γ)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.2 & Β2.2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (δ)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.1 & Β3.2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ε)

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.1 & Α3.2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (στ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α4.1

ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ

Σελίδα 80 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

2.2

ΣΥΝΑΦΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», όπως αναλύεται στη συνέχεια είναι σε συνάφεια και
συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη
Συνοχή της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση (ΟΚΓ) και ευθυγραµµίζονται µε τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τους στόχους και τις προτεραιότητες της τοµεακής πολιτικής των Μεταφορών.
2.2.1

Συνάφεια µε το ΕΣΠΑ 2007-2013

Η στρατηγική της ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013 όπως αυτή εκφράζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 θέτει ως στόχο «...τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, την διατήρηση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και την αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου
κοινοτικού όρου, για την τόνωση της απασχόλησης, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς» και
εκφράζει το αναπτυξιακό όραµα της χώρας για την νέα περίοδο: «Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία µε ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία. Μια Ελλάδα µε έµφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την καινοτοµία, στο σεβασµό του
περιβάλλοντος». Για την επίτευξη του στόχου αυτού η στρατηγική εστιάζει σε τέσσερις παραµέτρους: α) στην προώθηση της καινοτοµίας, της έρευνας και της επιχειρηµατικότητας
καθώς και στη διασύνδεσή τους, β) στην επένδυση σε βιώσιµες υποδοµές και γ) στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και δ) στον εκσυγχρονισµό του δηµόσιου τοµέα σε όλα
τα επίπεδα διοίκησης.
Κύριο χαρακτηριστικό της στρατηγικής του ΕΣΠΑ είναι η διάρθρωσή του σε πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες και δεκαεπτά (17) γενικούς στόχους οι οποίοι εξειδικεύονται σε ειδικούς στόχους και κύρια µέσα επίτευξης. Οι θεµατικές προτεραιότητες εξειδικεύονται περιφερειακά µε την διαµόρφωση πέντε χωρικών ενοτήτων (οµάδες περιφερειών – υπερπεριφέρειες) µε ξεχωριστή αναπτυξιακή πολιτική η οποία προσαρµόζεται περαιτέρω ανά περιφέρεια της χώρας. Η διάρθρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής περιλαµβάνει επίσης τις
χωρικές προτεραιότητες για βιώσιµη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου (ορεινών,
νησιωτικών και αγροτικών περιοχών) καθώς και διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.
Στο πλαίσιο αυτό, για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της χώρας για την νέα περίοδο, η στρατηγική εξειδικεύεται µε τον προσδιορισµό των πέντε (5) ακόλουθων θεµατικών προτεραιοτήτων:
1. Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
2. Κοινωνία της γνώσης και Καινοτοµία
3. Απασχόλησης και Κοινωνική Συνοχή
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4. Θεσµικό περιβάλλον
5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας
και διαβίωσης.
Για κάθε θεµατική προτεραιότητα καθορίζονται επιµέρους 17 συνολικά γενικοί στόχοι, οι
οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε ειδικούς στόχους και κύρια µέσα επίτευξης.
Στο πλαίσιο της 5ης θεµατικής προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, καθορίζονται πέντε γενικοί στόχοι, µεταξύ των οποίων και ο γενικός στόχος 13: «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των
φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας»
ο οποίος, στο µεγαλύτερο βαθµό, υλοποιείται από το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
Για το σκοπό αυτό, η στρατηγική και οι προτεραιότητες του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχουν καθορισθεί έτσι ώστε να βρίσκονται σε άµεση συνάφεια και απόλυτη ευθυγράµµιση µε τον παραπάνω γενικό στόχο 13. Η συνάφεια αυτή γίνεται εµφανής από την
περαιτέρω εξειδίκευση του στόχου αυτού στο ΕΣΠΑ:
•

«στην αντιµετώπιση των ασυνεχειών στα ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών». Εστιάζει στη συµπλήρωση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας µε προτεραιότητα στην συµπλήρωση του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου και έµφαση στο δίκτυο αυτοκινητοδρόµων και κύριων διασυνδέσεων µε τις όµορες χώρες καθώς και
στη συµπλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού άξονα της χώρας (ΠΑΘΕ/Π).

•

«στην ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και την ενίσχυση της διατροπικότητας
του συστήµατος µεταφορών» η οποία εστιάζει στη διασύνδεση των υποδοµών µε τα
διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών.

•

«στη σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» η
οποία εστιάζει στη σύνδεση των αστικών κέντρων, των παραγωγικών περιοχών και
των κύριων τουριστικών προορισµών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

•

«στην ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών» η οποία εστιάζει στην ενίσχυση των υποδοµών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στα αστικά κέντρα για την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων.

•

«στην αναβάθµιση υποδοµών» η οποία εστιάζει στον εκσυγχρονισµό των οδικών και
σιδηροδροµικών υποδοµών, των λιµανιών και των αεροδροµίων µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των χρηστών.

•

«στην προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων» η οποία εστιάζει στη
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του συστήµατος παραγωγής έργων και υπηρεσιών.

Παράλληλα στο γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ εκφράζεται η πολιτική προσέλκυσης ιδιωτικών
κεφαλαίων, σε συνδυασµό µε τους διαθέσιµους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, για την
ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών µεταφορών η οποία υλοποιείται
κυρίως µέσω συµβάσεων παραχώρησης για σηµαντικούς οδικούς άξονες.
Όπως γίνεται φανερό από την συσχέτιση της στοχοθεσίας του παρόντος Επιχειρησιακού
Προγράµµατος και των παραπάνω στόχων του ΕΣΠΑ, το ΕΠΕΠ ουσιαστικά εξειδικεύει σε
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επιχειρησιακό επίπεδο τον γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ, εποµένως βρίσκεται σε απόλυτη
συνάφεια και ευθυγράµµιση µε αυτόν.
Πέραν του παραπάνω γενικού στόχου της θεµατικής προτεραιότητας 5, στον οποίο παρέχεται άµεση και σηµαντική συµβολή, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει έµµεση
συµβολή στην υλοποίηση και άλλων γενικών στόχων τόσο της ίδιας όσο και άλλων θεµατικών προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ.
Αναλυτικότερα, οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 14, 15 και 16 της 5ης θεµατικής προτεραιότητας,
οι γενικοί στόχοι 1 και 3 της 1ης θεµατικής προτεραιότητας «Επένδυση στον παραγωγικό
τοµέα της οικονοµίας», ο γενικός στόχος 6 της 2ης θεµατικής προτεραιότητας «Κοινωνία της
Γνώσης και Καινοτοµία», καθώς και ο γενικός στόχος 9 της 3ης θεµατικής προτεραιότητας
«Απασχόληση και κοινωνική συνοχή», εξυπηρετούνται έµµεσα από τις προτεραιότητες και
τις παρεµβάσεις που προτείνονται στο ΕΠΕΠ.
Η στρατηγική του ΕΠ έχει έµµεση συµβολή στο γενικό στόχο 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός
εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία», καθώς η ύπαρξη σύγχρονων µεταφορικών υποδοµών και υπηρεσιών µεταφορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση και τη λειτουργία/συντήρηση
των σύγχρονων ενεργειακών δικτύων της χώρας και την ένταξή τους στα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον, οι γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 15 «Η αειφορική διαχείριση
του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» εξυπηρετούνται έµµεσα από το Ε.Π.Ε.Π., καθώς η υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων γίνεται
µε κατάλληλη µέριµνα προς το περιβάλλον, εκτίµηση των επιπτώσεων των έργων και λήψη
µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ επιµέρους στόχοι του Προγράµµατος είναι
προσανατολισµένοι προς τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
των µεταφορικών υποδοµών στο περιβάλλον. Τέτοιοι στόχοι είναι η προώθηση έργων παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων της χώρας για τον περιορισµό της συµφόρησης
της οδικής κυκλοφορίας και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών (θόρυβος, ρύπανση), η προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς το
περιβάλλον (Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος), η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες και η πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων.
Σε ότι αφορά το γενικό στόχο 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», η βελτίωση της προσπελασιµότητας και προσβασιµότητας σε επίπεδο
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και θαλασσίων), η ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών, η µείωση του χρόνου και του κόστους
µετακινήσεων, η βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών και η αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, που επιτυγχάνονται µε την υλοποίηση του ΕΠΕΠ, συµβάλλουν στο σύνολό τους έµµεσα στην επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτό αιτιολογείται από την αναµενόµενη ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς µε τις παρεµβάσεις του ΕΠ διευκολύνεται η µετακίνηση προσώπων και η µεταφορά αγαθών εντός της χώρας και µέσω των διασυνοριακών συνδέσεών της µε τις όµορες χώρες και τις χώρες της
Ε.Ε. Παράλληλα, προωθείται η «στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών» καθώς στις περιοχές
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που εξυπηρετούνται επαρκώς από τα δίκτυα µεταφορών ενθαρρύνεται η ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων και η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, µε την ανάπτυξη του
∆ιευρωπαϊκού Οδικού και Σιδηροδροµικού δικτύου συµπεριλαµβανοµένων των οδικών και
σιδηροδροµικών συνδέσεων µε τις διεθνείς πύλες της χώρας, καθώς και µε την ανάπτυξη
κύριων λιµένων και αεροδροµίων που συµβάλλουν στη σύνδεση της χώρας µε τον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο αξιοποιείται καλύτερα το πλεονέκτηµα της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ο γενικός στόχος 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» προωθείται
από την στρατηγική του ΕΠΕΠ, καθώς η βελτίωση της προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας ενισχύει την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων
τουριστικών υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε την ανάπτυξη των ∆ιευρωπαϊκών
∆ικτύων Μεταφορών, την βελτίωση του συστήµατος θαλασσίων και αεροπορικών µεταφορών, την αύξηση της ασφάλειας µετακινήσεων καθώς και την βελτίωση του συστήµατος
αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων.
Σε σχέση µε το γενικό στόχο 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη
συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης.» το παρόν Πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αξιοποιούν τις ΤΠΕ µε εφαρµογές στα δίκτυα και µέσα µεταφορών και εποµένως έχει έµµεση συµβολή στο στόχο αυτό.
Ο γενικός στόχος 9 «Προώθηση της Κοινωνικής ενσωµάτωσης» εξυπηρετείται εµµέσως
από το Πρόγραµµα µε την παρεχόµενη δυνατότητα βελτίωσης της κινητικότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µέσω προβλέψεων στα δίκτυα και στα οχήµατα που διευκολύνουν
την πρόσβαση των ατόµων αυτών.
Επιπλέον των παραπάνω γενικών στόχων, η στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους των πέντε χωρικών ενοτήτων που καθορίζονται στο ΕΣΠΑ και την εξειδίκευσή τους στις επιµέρους Περιφέρειες καθώς η ανάπτυξη των
υποδοµών µεταφορών και η βελτίωση της προσπελασιµότητας συνιστούν καθοριστική παράµετρο στη επίτευξη των στόχων αυτών. Συγκεκριµένα η ενίσχυση των µεταφορικών υποδοµών βοηθά στην λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας µεταξύ τους
και µε τα αστικά και ηµιαστικά κέντρα και εποµένως συµβάλει στην µείωση της ενδοπεριφερειακής ανισορροπίας, στην ενθάρρυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και
στην ενδυνάµωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Παράλληλα η βελτίωση του επιπέδου µεταφορών αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού και ενισχύει τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών της περιφέρειας. Συµπερασµατικά η ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών προάγει την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα σε τοπικό επίπεδο ενώ συµβάλει στην άρση της περιφερικότητας
της χώρας και στην χωρική συνοχή.
Σε ότι αφορά τη χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης ο στρατηγικός σχεδιασµός του ΕΠΕΠ εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς της στόχους για «...την ανάδειξη του ρόλου της ως
κόµβου µεταφορών διεθνούς ακτινοβολίας, την ενίσχυση του πολυκεντρικού συστήµατος
της µε τις αναδυόµενες δικτυώσεις µεταξύ συγκεκριµένων αστικών κέντρων και την αναβάθµιση του ρόλου του µητροπολιτικού κέντρου της Θεσσαλονίκης....» η επίτευξη των οποίων
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θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας βιώσιµης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε
εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική συνοχή. Ειδικότερα:
• Η ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και η διαµόρφωσή της Θεσσαλονίκης σε
µητροπολιτικό βαλκανικό κέντρο και πόλο διακρατικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης εξυπηρετείται ιδιαίτερα µε την βελτίωση της προσπελασιµότητας τόσο του αστικού κέντρου όσο και της
ευρύτερης περιφέρειας, η οποία επιτυγχάνεται, κυρίως, µε την ανάπτυξη των οδικών και σιδηροδροµικών ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών που χωροθετούνται
εντός της περιφέρειας (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες, οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις µε ΠΓ∆Μ και Βουλγαρία), την ανάπτυξη των συνδυασµένων
µεταφορών (εµπορευµατικό κέντρο Θεσσαλονίκης και λιµάνι), την ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών (αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης) και την ανάπτυξη αστικών και περιαστικών υποδοµών (προαστιακός Θεσσαλονίκης, εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης).
• Οι αναπτυξιακοί στόχοι για την ∆υτική Μακεδονία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εξυπηρετούνται έµµεσα από το ΕΠ µε
την βελτίωση της προσβασιµότητας µέσω της ανάπτυξης µεγάλων οδικών αξόνων
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων (Εγνατία Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας).
• Η αναπτυξιακή πολιτική της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για υψηλό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ εξυπηρετείται από το ΕΠ µε την ανάπτυξη των υποδοµών µεταφορών µε έµφαση στους κάθετους οδικούς άξονες σύνδεσης µε τα βόρεια σύνορα της
χώρας και µε την ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών (λιµάνι Καβάλας).
Η στρατηγική του ΕΠΕΠ ευθυγραµµίζεται, επίσης, µε τους αναπτυξιακούς στόχους της χωρικής ενότητας Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων για «∆ιεύρυνση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας και επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης ... για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών της περιοχής...» καθώς η βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών και των υπηρεσιών µεταφορών αυξάνει την ελκυστικότητα της περιοχής ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης και αµβλύνει τις ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες. Ειδικότητα για κάθε µία από τις Περιφέρειες της χωρικής ενότητας ισχύει:
•

•

Το ΕΠΕΠ εξυπηρετεί ιδιαίτερα τη στρατηγική πολιτική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη των υποδοµών και των υπηρεσιών µεταφορών που θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου µεταφορών και θα δράσουν
ως αναπτυξιακό εργαλείο οικονοµικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισµού. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών ∆ιευρωπαϊκών αξόνων (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα,
σιδηροδροµικός ΠΑΘΕ), καθώς και η ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών (λιµένας Πάτρας) συµβάλουν άµεσα στους στόχους αυτούς, ενώ έχουν και έµµεση συµβολή σε άλλους επιµέρους στόχους όπως η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Η αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ολοκλήρωση των υποδοµών ώστε να συνδεθούν λειτουργικά οι περιοχές της ενδοχώρας µεταξύ τους
και µε τα αστικά κέντρα, εξυπηρετείται από το ΕΠΕΠ µε την ανάπτυξη βασικών οδικών αξόνων στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ∆ιευρωπαϊκοί οδικοί άξονες
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα.
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•

Οι αναπτυξιακοί στόχοι για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος εξυπηρετούνται από το ΕΠΕΠ µε την ανάπτυξη υποδοµών µεταφορών (οδικά έργα και αεροδρόµια).

Η αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου η οποία εστιάζει στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της
εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής...» εξυπηρετείται από την στρατηγική του ΕΠΕΠ µε την ανάπτυξη και τη λειτουργική διασύνδεση
µεταφορικών υποδοµών που θα συµβάλουν στη µείωση της ενδοπεριφερειακής ανισορροπίας, θα ενθαρρύνουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση των περιφερειακών πόλων ανάπτυξης. Ειδικότερα:
•

•

•

Η στρατηγική πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη ενισχύεται από την ανάπτυξη τόσο των µεγάλων ∆ιευρωπαϊκών και σιδηροδροµικών οδικών αξόνων που περνούν από την
περιφέρεια (οδικός και σιδηροδροµικός ΠΑΘΕ, Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας), όσο και από την ανάπτυξη του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας (Εθνικές οδοί Τρίκαλα – Άρτα, Λάρισα – Φάρσαλα, Λάρισα – Κοζάνη, κλπ).
Η ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων (ΠΑΘΕ)
καθώς και των τροφοδοτικών οδικών αξόνων τους (ΕΟ Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο,
Χαλκίδα – Ιστιαία - Αιδηψός, κλπ) αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ο οποίος υλοποιείται µέσα από τους στόχους του ΕΠΕΠ.
Η ανάδειξη της Περιφέρειας Ηπείρου σε ∆υτική Πύλη της Χώρας προς την ΕΕ και
τα Βαλκάνια καθώς και η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και του
τουρισµού, αποτελούν σηµαντικούς στρατηγικούς στόχους της Περιφέρειας οι οποίοι εξυπηρετούνται σηµαντικά µε την ανάπτυξη των υποδοµών µεταφορών και
ειδικότερα µε την ανάπτυξη µεγάλων οδικών ∆ιευρωπαϊκών αξόνων (Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός) και την βελτίωση του υποδοµών θαλασσίων µεταφορών (λιµένας
Ηγουµενίτσας).

Η στρατηγική του ΕΠΕΠ ευθυγραµµίζεται µε την αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενότητας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου η οποία εκφράζεται ως η «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της χωρικής ενότητας... σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.» και θα επιτευχθεί µε έµφαση στη λειτουργική και διαπεριφερειακή διασύνδεση των
περιοχών της χωρικής ενότητας µέσω και της ανάπτυξης υποδοµών µεταφορών. Ειδικότερα για κάθε µία από τις τρεις Περιφέρειες ισχύει:
•

•

Ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Κρήτης για αναβάθµιση του ρόλου της στην
ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου µε βελτίωση της ελκυστικότητας και αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς της, προωθείται σηµαντικά µέσα από την ανάπτυξη των οδικών (ΒΟΑΚ, ΝΟΑΚ και συνδετήριοι οδοί), των λιµενικών και των αεροπορικών υποδοµών της Περιφέρειας.
Η στρατηγική του ΕΠΕΠ εξυπηρετεί την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία εστιάζει στη βελτίωση της προσπελασιµότητας και της διασύνδεσης των νησιών της Περιφέρειας µε τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και µε
την ηπειρωτική χώρα. Έµφαση δίδεται στην ανάπτυξη λιµενικών υποδοµών (π.χ.
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•

λιµένας Μυκόνου), ενώ προωθούνται επίσης η ανάπτυξη των οδικών και αεροπορικών υποδοµών.
Κατά όµοιο τρόπο εξυπηρετείται και η αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία εστιάζει, επίσης, στη βελτίωση της διασύνδεσης των νησιών
µε τον ηπειρωτικό κορµό της χώρας και µεταξύ τους µε παράλληλη βελτίωση της
προσπελασιµότητας ανάµεσα στο εσωτερικό των νησιών και τα διοικητικα/οικονοµικά κέντρα και τις πύλες της Περιφέρειας (λιµάνια και αεροδρόµια). Η
ανάπτυξη των λιµενικών, των αεροπορικών και των οδικών υποδοµών συµβάλουν
στην επίτευξη της στρατηγικής αυτής.

Η επίτευξη της στρατηγικής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής η οποία συνοψίζεται στην
«Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας, ως ευρωπαϊκής µητρόπολης στο χώρα της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.» συναρτάται άµεσα µε την ανάπτυξη των
υποδοµών της και ιδιαίτερα µε την βελτίωση των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του
συστήµατος αστικών συγκοινωνιών, τα οποία αποτελούν, επίσης, γενικούς στόχους του
ΕΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται η ανάπτυξη των µέσων σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ,
Προαστιακός σιδηρόδροµος, ηλεκτρικός σιδηρόδροµος), η βελτίωση του οδικού δικτύου και
η βελτίωση των αστικών µετακινήσεων µε τα δηµόσια µεταφορικά µέσα µη σταθερής τροχιάς (λεωφορεία).
Στο παραπάνω πλαίσιο προωθείται και ο χωρικός στόχος του ΕΣΠΑ 2007-2013 για «ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών» κυρίως µε την βελτίωση των υποδοµών πρόσβασης (λιµάνια, αεροδρόµια).
Ο γενικός στόχος του Προγράµµατος για ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών
και των αστικών συγκοινωνιών µε αποτέλεσµα την βελτίωση των µετακινήσεων εντός των
µεγάλων αστικών κέντρων και την µείωση των χρονοαποστάσεων και οι αντίστοιχοι ειδικοί
στόχοι εξυπηρετούν τόσο την αναπτυξιακή πολιτική για τις χωρικές ενότητες στις οποίες
χωροθετούνται τα δύο µητροπολιτικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) όσο και
την «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη», που αποτελεί χωρική προτεραιότητα της αναπτυξιακής
στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στις προτεραιότητες αυτές συµβάλλουν επίσης οι στόχοι του ΕΠ για ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και µεταφορικών υποδοµών, στις
περιπτώσεις που αυτοί υλοποιούνται µε παρεµβάσεις στα αστικά κέντρα της χώρας καθώς
και ο ειδικός στόχος για προώθηση έργων αστικών παρακάµψεων.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η βελτίωση της προσπελασιµότητας και προσβασιµότητας µέσω
της ανάπτυξης των µεταφορικών υποδοµών, που προωθεί το Πρόγραµµα, συµβάλλει στην
βελτίωση της «διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας» η οποία
αποτελεί ειδική χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Την προτεραιότητα αυτή εξυπηρετούν επίσης επιµέρους στόχοι του Ε.Π.Ε.Π., όπως η πρόληψη και αντιµετώπιση θαλασσίων περιβαλλοντικών κινδύνων και η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών.
Στην συνέχεια παρατίθεται πίνακας συνάφειας των Αξόνων Προτεραιότητας (γενικών στόχων) του ΕΠΕΠ µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ.
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ΜΗΤΡΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ΑΠ) ΤΟΥ ΕΠΕΠ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 -2013
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Επένδυση στον
παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων.

Α1.1

Α1.2

Α2.1

(●)

(●)

Α2.2

Α3.1

Α3.2

Α4.1

Β1.1

Β1.2

Β2.1

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

Β2.2

Β3.1
(●)

2. Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας
3. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

(●)

(●)

4. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
2. Κοινωνία της
γνώσης και καινοτοµία

5. Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε
όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης.
6. Η 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 εργαζόµενων και των επιχειρήσεων.
8. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.
9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.

3. Απασχόληση και
Κοινωνική Συνοχή

(●)

(●)

(●)

(●)

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. Η 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).
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

4. Θεσµικό Περιβάλλον

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α1.1

Α2.1

12. Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική
εφαρµογή τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
13. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας.

5. Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και
των Περιφερειών,
ως τόπου επενδύσεων, εργασίας
και διαβίωσης

Α1.2

Α2.2

Α3.1

Α3.2

Α4.1

Β1.1

Β1.2

Β2.1

(●)

●

●

●

●

Β2.2

Β3.1

Β3.2

●

●

(●)

●

●

●

●

●

●

●

(●)

14. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία.
15. Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος.

(●)

(●)

(●)

16. Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

(●)

(●)

(●)

17. Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης
της χώρας.
ΧΩΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. Βιώσιµη αστική ανάπτυξη

(●)

(●)

2. Ανάπτυξη της υπαίθρου
3. ∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία (Στόχος 3)

● Άµεση και σηµαντική συνάφεια,

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●)

(●) Έµµεση συνάφεια
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2.2.2

Συνάφεια µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας 2007-2013 για την πολιτική της συνοχής

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής αντανακλώνται στο τρίπτυχο: (α)
σύγκλιση, (β) περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και (γ) εδαφική συνεργασία. Τα προγράµµατα σύγκλισης αφορούν στα λιγότερα αναπτυγµένα Κράτη Μέλη (ΚΜ) και
περιφέρειες, που αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής για τη συνοχή, τα
προγράµµατα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, αφορούν όλα τα ΚΜ
της ΕΕ, ενώ η εδαφική συνεργασία προωθείται µέσω διεθνικών, διασυνοριακών και διαπεριφερειακών δράσεων.
Η πολιτική αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής της Λισσαβόνας (Μάρτιος
2000) και ενσωµατώνει το σύνολο των στόχων της, όπως διευρύνθηκαν από το Συµβούλιο
του Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001) για τη προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη ενός
αειοφόρου προτύπου ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως αυτή ανανεώθηκε από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Φεβρουάριος 2005)11 είναι:
-

Βελτίωση της ελκυστικότητας των ΚΜ της Ευρώπης για τις επενδύσεις και τους εργαζόµενους,

-

Ενθάρρυνση της γνώσης και καινοτοµίας ως παράγοντες οικονοµικής µεγέθυνσης,

-

∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Οι παραπάνω προτεραιότητες αποτυπώθηκαν στην ειδική Ανακοίνωση της Επιτροπής12
(Ιούλιος 2005) ως οι κύριες στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και αποτελούν το πλαίσιο
για την κατάρτιση και εκτίµηση της συνεισφοράς των εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων, στην επίτευξη των στόχων της συνοχής, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Για
κάθε κύρια κατευθυντήρια γραµµή προσδιορίσθηκαν στο ίδιο έγγραφο της Επιτροπής, επιµέρους κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες αναλύουν τις βασικές προϋποθέσεις για την
υλοποίηση των προτεραιοτήτων.
Στο ανανεωµένο πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας καθορίζονται δέκα Κεντρικοί Τοµείς
Πολιτικής (Central Policy Areaς), µεταξύ των οποίων, στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας «...να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας...», καθορίζεται και ο Κεντρικός Τοµέας Πολιτικής «επέκταση και βελτίωση των Ευρωπαϊκών υποδοµών µεταφορών». Για την κάλυψη του τοµέα αυτού καθορίζεται κατ’ αντιστοιχία, στην
ειδική Ανακοίνωση της Επιτροπής η επιµέρους Κατευθυντήρια Γραµµή (ΚΣΚΓ 1.1.1) µε το
ίδιο θέµα.
Οι στόχοι του Ε.Π.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις αυτές, επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές που προωθούν τις ∆ιευρωπαϊκές Μεταφορές. Η ανάπτυξη σύγχρονων µεταφορικών υποδοµών διευκολύνει την κινητικότητα των ατόµων, των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών τόσο σε εθνικό όσο και σε

11

12

Συνεργασία για την Οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση – Νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβόνας
COM(2005) 24, 02.02.2005.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, Πολιτική της Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές
Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας, 2007 – 2013. COM(2005) 0299, 05.07.2005.
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Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει το εµπόριο και προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα. Ταυτόχρονα, συµβάλλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς, διευκολύνοντας την προσβασιµότητα των περιφερειών της και τη διαµόρφωση µιας
συνδεδεµένης εσωτερικής αγοράς και ως εκ τούτου, επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό το επιχειρηµατικό περιβάλλον ως βασικός παράγοντας ελκυστικότητας για υλοποίηση επενδύσεων και για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι το παρόν ΕΠ εξυπηρετεί άµεσα και είναι σε
συνέργεια µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβόνας και ειδικότερα µε την
πρώτη προτεραιότητα «...για να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη για επενδύσεις και απασχόληση» βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Οι στόχοι του Ε.Π.Ε.Π. εναρµονίζονται µε την 1η Κατευθυντήρια γραµµή (ΚΣΚΓ 1.1) «...να
γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση».
Ειδικότερα, βρίσκονται σε συνάφεια και άµεση συνέργεια µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και
βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών», καθώς το Πρόγραµµα επικεντρώνεται στην υλοποίηση παρεµβάσεων για την δηµιουργία ή και τον εκσυγχρονισµό σηµαντικών µεταφορικών υποδοµών. Οι επιµέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζονται στην ΚΣΚΓ 1.1.1 λαµβάνονται υπόψη κατά την διαµόρφωση της στρατηγικής και τον σχεδιασµό του Ε.Π.Ε.Π.
Συγκεκριµένα :

13



∆ίδεται προτεραιότητα στα έργα που περιλαµβάνονται στα 30 έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως αυτά καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο13.



Προωθούνται, επίσης κατά προτεραιότητα, τα έργα που αφορούν στα ∆ιευρωπαϊκά
δίκτυα µεταφορών τα οποία συµβάλουν στην ανάπτυξη και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στις διασυνοριακές συνδέσεις.



Περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ενώ έµφαση δίνεται στην διατροπικότητα και στις βιώσιµες οικονοµικά µεταφορές µε την σύνδεση των λιµανιών και των αεροδροµίων µε την ενδοχώρα τους.



Οι παρεµβάσεις στις σιδηροδροµικές υποδοµές έχουν ως στόχο την βελτίωση της
πρόσβασης, την µείωση του κόστους σιδηροδροµικών µεταφορών, την τήρηση των
κανόνων διαλειτουργικότητας και την χρήση του συστήµατος ERTMS.



Περιλαµβάνονται στόχοι και δράσεις για την προώθηση βιώσιµων από περιβαλλοντική άποψη µεταφορικών δικτύων.



Προωθείται η ανάπτυξη «θαλάσσιων αυτοκινητοδρόµων» µε την ανάπτυξη των λιµενικών υποδοµών σε διάφορα λιµάνια της χώρας.

Απόφαση αριθ. 884/2004/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004.
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Οι παρεµβάσεις στα µεταφορικά δίκτυα έχουν ως βασική επιδίωξη την βελτίωση της
ασφάλειας των µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια.

Επιπλέον της µεγάλης συνάφειας και συνέργειας του ΕΠ µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 που αναλύεται
παραπάνω, οι στόχοι του ΕΠ συµβάλλουν έµµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.2. «Ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη», εφόσον για τη
βελτίωση των παραπάνω υποδοµών λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η διάσταση της περιβαλλοντικά βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αναλύθηκε και παραπάνω.
Σε ότι αφορά την περιφερειακή διάσταση της Πολιτικής της Συνοχής, το ΕΠ συµβάλλει
στην ΚΣΚΓ 2.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» µε την ανάπτυξη τόσο αποτελεσµατικών αστικών µεταφορικών υποδοµών όσο και συνδέσεών των
πόλεων µε το ∆Ο∆, στην ΚΣΚΓ 2.2 «Ενίσχυση της οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών», µε την ανάπτυξη του περιφερειακού οδικού δικτύου και την σύνδεση των
περιοχών τις χώρας µε κυριότερα εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα και στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία» προωθώντας την φυσική διασύνδεση των
εδαφών µε την ανάπτυξη τόσο οδικών και σιδηροδροµικών διασυνοριακών συνδέσεων όσο
και λιµενικών και αεροπορικών υποδοµών στις κύριες πύλες της χώρας.
2.2.3

Συνάφεια µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση (ΟΚΓ) και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ)

Οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 20052008 (ΟΚΓ) συγκεντρώνουν σε ενιαίο , συνεκτικό και απλοποιηµένο κείµενο τις συστάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών
πολιτικών, και τις προτάσεις σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση
για την περίοδο 2005-2008. Αποτελούν το κύριο πολιτικό µέσο για την ανάπτυξη και την
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας και οµαδοποιούνται σε τρεις οµάδες (µακροοικονοµικές, µικροοικονοµικές και κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση).
Το Ε.Π.Ε.Π. έχει άµεση και σηµαντική συµβολή στην υλοποίηση της 16ης Ολοκληρωµένης
Κατευθυντήριας Γραµµής (µία από τις 9 µικροοικονοµικές) : «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» καθώς έχει τεθεί ως στρατηγικός στόχος η βελτίωση της προσβασιµότητας και
της προσπελασιµότητας σε επίπεδο ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών.
Επίσης το ΕΠ έχει έµµεση συµβολή στην υλοποίηση της 11ης ΟΚΓ (επίσης µικροοικονοµική) για «...ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης...»
καθώς έχει ενσωµατώσει ως παράλληλο στρατηγικό στόχο την υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων µε προστασία του περιβάλλοντος.
Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008
(ΕΠΜ) συγκεντρώνει σε ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση την τριετία 2005-2008 (µε απώτερο ορίζοντα το 2010) στους τοµείς των ∆ηµοσίων
Οικονοµικών, των ∆ιαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) Αλλαγών, καθώς και στην Απασχόληση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση. Στο ΕΠΜ τίθενται τέσσερις (4) προτεραιότητες και αναλύονται οι πολιτικές και οι παρεµβάσεις που προωθούνται για την επίτευξη των προτεραιοτήτων αυτών.
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Η 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ για «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση
του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.» εξυπηρετείται και από
τους δύο στρατηγικούς στόχους του ΕΠ τόσο για βελτίωση προσβασιµότητας σε επίπεδο
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (οδικών, θαλασσίων) όσο και για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών µετακίνησης.
Με την υλοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠ προωθούνται οι πολιτικές για «Περιφερειακή
και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7) καθώς και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Κεφ. 6)
του ΕΠΜ. Ειδικότερα, προωθείται η βελτίωση της προσβασιµότητας και η σύνδεση της περιφέρειας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα µέσω της αναβάθµισης των µεταφορικών υποδοµών
για την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας, καθώς και δράσεις µε σκοπό την προστασία
του περιβάλλοντος όπως η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε λιµένες.
Αναλυτικότερη αποτύπωση της συνάφειας συγκεκριµένων προτεραιοτήτων και ειδικών
στόχων του ΕΠ µε τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές γίνεται στο επόµενο Κεφάλαιο 3
όπου αναφέρονται οι ειδικοί στόχοι.
2.2.4

Συνάφεια µε τις κατευθύνσεις της Ε.Ε για την πολιτική των Μεταφορών

Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην ανάπτυξη και συνοχή της Ε.Ε. είναι σηµαντική
και παρουσιάζει έντονες συνέργειες και συµπληρωµατικότητες µε το σύνολο των λοιπών
πολιτικών που προωθεί η Ε.Ε. από τις αµέσως συσχετιζόµενες µε τις µεταφορές, όπως
είναι η ενέργεια και η περιβαλλοντική πολιτική, έως τις έµµεσα συσχετιζόµενες, όπως είναι
η πολιτική για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η συµµετοχή
του τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας είναι ισχυρότερη απ' ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη14.
Η Πολιτική των Μεταφορών αποτελεί θεµελιακό στοιχείο για την επίτευξη των βασικών
στρατηγικών στόχων της Ε.Ε., διότι µεταξύ άλλων πολιτικών, µέσω αυτής προωθούνται
συλλογικοί στόχοι όπως η οικονοµική ανάπτυξη, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης, η αειφόρος ανάπτυξη, και η προώθηση της καινοτοµίας.
Οι βασικές ανάγκες της Ε.Ε., όπως διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο για τις µεταφορές15
συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες πολιτικής:
•

Απελευθέρωση των αγορών των µεταφορών

•

Εξισορρόπηση της ανάπτυξης ανάµεσα στα µέσα µεταφοράς

14

Αυτό οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή της ανάπτυξης του τοµέα των µεταφορών στην σταδιακή, κατά την τελευταία 15-ετία,
άρση των σοβαρών εµποδίων προσβασιµότητας των περιοχών της χώρας, που οφείλονται στο δυσµενές γεωµορφολογικό της
ανάγλυφο. Με την άρση αυτών των εγγενών εµποδίων προσβασιµότητας, εξασφαλίζεται η ευρύτερη διάχυση της οικονοµικής
ανάπτυξης και των συνεργειών της οικονοµικής δραστηριότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα,
οφείλεται και σε εξωγενείς γεωπολιτικούς παράγοντες, όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δηµιουργία της Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου µε τους Μεσογειακούς Εταίρους της Ε.Ε, που συντελεί στη διεύρυνση του ζωτικού οικονοµικού
χώρου της Ελλάδας διαµέσου και του συστήµατος µεταφορών. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασµό µε την προς τα ανατολικά µετατόπιση του «γεωπολιτικού» κέντρου βάρους της ΕΕ25, µεγεθύνουν τη σηµασία της χώρας και του ρόλου της
στην περιοχή των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Η προοπτική αυτή αναµένεται να ενισχύσει το ρόλο του συστήµατος µεταφορών της χώρας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

15 ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, «η Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», COM(2001) 370,

12.09.2001
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•

Αντιµετώπιση της κυκλοφοριακής συµφόρησης στις οδικές, αστικές και αεροπορικές
µεταφορές

•

Αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών

Οι ανωτέρω άξονες πολιτικής υλοποιούνται µε 13 βασικά µέτρα που προβλέπει η Λευκή
Βίβλος, τα οποία είναι τα εξής:
1. Αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων
2. Βελτίωση της ποιότητας των οδικών µεταφορών
3. Προώθηση των θαλάσσιων και ποτάµιων µεταφορών
4. Συµφιλίωση της ανάπτυξης των αεροπορικών µεταφορών µε το περιβάλλον
5. Επίτευξη της διατροπικότητας (intermodality)
6. Υλοποίηση του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών
7. Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
8. Καθιέρωση µιας αποτελεσµατικής πολιτικής τιµολόγησης των µεταφορών
9. Αναγνώριση των δικαιωµάτων των χρηστών
10. Ανάπτυξη ποιοτικών αστικών συγκοινωνιών
11. Επιστράτευση της Έρευνας και της τεχνολογίας για καθαρές και αποδοτικές
µεταφορές
12. ∆ιαχείριση της παγκοσµιοποίησης
13. Ανάπτυξη των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων περιβαλλοντικών
στόχων ενός αειφορικού συστήµατος µεταφορών
Η πολιτική της Ε.Ε για τον τοµέα των Μεταφορών, εξυπηρετείται από τους στόχους του ΕΠ
καθώς ως βασικές προτεραιότητες, µεταξύ άλλων, τίθενται η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών
οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων µεταφορών, η βελτίωση των υποδοµών των αστικών
συγκοινωνιών, η ενίσχυση της ασφάλειας των µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια,
η προώθηση των θαλάσσιων και εναέριων µεταφορών και η βελτίωση της ασφάλειας της
θαλάσσιας κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, από τα 30 έργα προτεραιότητας Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος του ∆∆Μ, προωθείται µε το ΕΠ η ολοκλήρωση των τµηµάτων που αφορούν την Ελλάδα: του έργου προτεραιότητας 7 «Οδικός άξονας Πάτρα/Ηγουµενίτσα – Αθήνα – Σόφια – Βουδαπέστη» µε την
ολοκλήρωση του Ελληνικού τµήµατος του οδικού άξονα, του έργου προτεραιότητας 21
«Θαλάσσιες αρτηρίες» µε τη δηµιουργία σύγχρονων λιµενικών υποδοµών στις δυτικές πύλες της χώρας και του έργου προτεραιότητας 22 «Σιδηροδροµικός άξονας Αθήνα-ΣόφιαΒουδαπέστη-Βιέννη-Πράγα-Νούρεµπεργκ/∆ρέσδη» µε την ολοκλήρωση του ελληνικού
τµήµατος σιδηροδροµικού άξονα.
Οι προτεραιότητες αυτές τίθενται µε ταυτόχρονη µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος, που συµβάλλει στην επίτευξη του τελικού στόχου ανάπτυξης ενός αειφορικού συστήµατος µεταφορών.
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2.2.5

Μέριµνα για τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ)

Η στρατηγική, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠΕΠ περιλαµβάνουν ενσωµατωµένες
τις αρχές της µη διάκρισης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στα µέσα µεταφοράς και
της µετακίνησης στους σταθµούς των µεταφορικών δικτύων των ατόµων µε αναπηρία, κατ’
απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού.
Τα έργα και οι προµήθειες του ΕΠΕΠ, στο πλαίσιο των υφιστάµενων εγκεκριµένων Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών των συγκοινωνιακών έργων, των Κτιριοδοµικών Κανονισµών και των κανονιστικών διατάξεων Ειδικών Κτιρίων και Σταθµών ∆ικτύων Μεταφορών, καθώς και των Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών των οχηµάτων όλων των µέσων µεταφοράς, µελετώνται και υλοποιούνται κατά τρόπο που διασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση
και εξυπηρέτηση όλων των κατηγοριών των ατόµων µε αναπηρία, που δύνανται και επιθυµούν να µετακινηθούν.
2.2.6

Θέµατα Ισότητας των Φύλων

Η στρατηγική, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΠΕΠ προωθούν τις αρχές της µη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού.
Η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου εξασφαλίζεται:
1) στο επίπεδο του Προγραµµατισµού, όπου οι κοινωνικο-οικονοµικές αναλύσεις, οι
διαµόρφωση των στόχων και ο σχεδιασµός της υλοποίησής τους περιλαµβάνει τις
αρχές της µη διάκρισης και της ισότητας των φύλων.
2) στο επίπεδο της Εφαρµογής, όπου οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται υπό το πρίσµα των επιλεγµένων προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση και η έγκριση των έργων
του Προγράµµατος, περιλαµβάνει τις αρχές της µη διάκρισης και της ισότητας των
φύλων στο επίπεδο των διοικητικών διαδικασιών των αρµόδιων φορέων υλοποίησης.
3) Στο επίπεδο της Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, όπου τα ποσοτικά και ποιοτικά
αποτελέσµατα αξιολόγησης των δράσεων σε διάφορα επίπεδα, παράγονται από διαδικασίες που λαµβάνουν υπόψη τους τις αρχές της µη διάκρισης και της ισότητας
των φύλων.

2.3

2.3.1

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Επάρκεια της ανάλυσης υφιστάµενης κατάστασης και της ανάλυσης SWOT

2.3.1.1 Αξιολόγηση της ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης
Για την αξιολόγηση της επάρκειας της ανάλυσης υφιστάµενης κατάστασης η εκ των προτέρων αξιολόγηση έλαβε υπόψη τις απαιτήσεις σχεδιασµού των ΕΠ, όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά Εθνικά και Κοινοτικά έγγραφα αναφοράς για την περίοδο 2007-2013. Με
βάση τις απαιτήσεις αυτές, η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης που περιλαµβάνεται
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στο ΕΠ αξιολογείται µε υψηλό βαθµό ως προς την πληρότητα και την τεκµηρίωση. Ειδικότερα:
• Η ανάλυση έχει γίνει µε γνώµονα τους στόχους της ΕΕ (EU objectives driven analysis)
και ειδικότερα µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την πολιτική της Συνοχής,
τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις προτεραιότητες του Γκέτεµποργκ.
• Αναγνωρίζεται ότι, ένα ορθολογικά δοµηµένο και λειτουργικό σύστηµα µεταφορών συµβάλλει άµεσα στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ και της χώρας, που αφορούν στην
ανταγωνιστικότητα, στην εδαφική και κοινωνικοοικονοµική συνοχή και στη βιώσιµη ανάπτυξη. Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά δίκτυα µεταφορών, ως επί το πλείστον στα πλαίσια των ∆∆Μ, συνδράµουν προς αυτή την κατεύθυνση.
• Αναγνωρίζεται ότι, δεδοµένης της µορφολογίας του εδάφους, της κατανοµής του πληθυσµού και των δραστηριοτήτων, σε συνδυασµό µε την αποµόνωση της χώρας από ξηράς από τα κύρια κέντρα και συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων της ΕΕ, η σηµασία των οδικών δικτύων είναι (και θα εξακολουθήσει να είναι) αυξηµένη, δεδοµένου ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δηµιουργούν περιορισµούς στην ανάπτυξη του σιδηροδρόµου.
• Η υφιστάµενη κατάσταση κατά την έναρξη της νέας προγραµµατικής περιόδου αναλύεται ανά τοµέα µεταφορών (οδικές, σιδηροδροµικές και συνδυασµένες, θαλάσσιες, αεροπορικές και αστικές) µε ικανοποιητική εµβάθυνση, ποσοτικοποιείται δε µε έναν αριθµό
διαρθρωτικών δεικτών, µε την αξιοποίηση στατιστικών δεδοµένων της ΕUROSTAT (Energy and Transport in Figures) που παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης µε τις λοιπές
χώρες της ΕΕ.
• Η αποτίµηση των επιτευγµάτων των προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων όσον
αφορά τις υποδοµές των χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών µεταφορών και των αστικών δικτύων της πρωτεύουσας, είναι συστηµατική και πλήρης. Επισηµαίνονται οι παραµένουσες αδυναµίες και ελλείψεις ανά τοµέα, κάποιες από τις οποίες οφείλονται σε υστερήσεις έναντι του προγραµµατικού σχεδιασµού προηγούµενων περιόδων (π.χ. υλοποίηση αξόνων), ενώ άλλες οφείλονται σε καθυστερήσεις θεσµικής προσαρµογής (π.χ.
υποδοµές συνδυασµένων µεταφορών).
• Πέραν των ποσοτικοποιηµένων αναφορών που αποδίδουν την κατάσταση των δικτύων
µεταφορών, στις τοµεακές αναφορές εµπεριέχεται ποιοτική ανάλυση των προβληµάτων
που παρατηρούνται, όσον αφορά την προώθηση των κοινοτικών πολιτικών, την αναγκαιότητα αναβάθµισης των υποδοµών, το λειτουργικό εκσυγχρονισµό των δικτύων, καθώς και των προβληµάτων που προκλήθηκαν από καθυστερήσεις θεσµικής προσαρµογής στην κοινοτική νοµοθεσία.
• Περιλαµβάνονται επαρκείς αναφορές και επισηµάνσεις που αφορούν τα περιφερειακά
χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα των υποδοµών και τη λειτουργία των µεταφορικών υποσυστηµάτων της χώρας, προκειµένου να τεκµηριωθούν οι τοµεακές και χωρικές προτεραιότητες του σχεδιασµού.
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2.3.1.2 Αξιολόγηση της ανάλυσης SWOT
Η ανάλυση SWOT που περιλαµβάνεται στο ΕΠ ως εργαλείο οργάνωσης και συνοπτικής
καταγραφής των συµπερασµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, αξιολογείται µε ικανοποιητικό βαθµό ως προς την πληρότητα και την τεκµηρίωση και υποστηρίζει επαρκώς την κατάρτιση του ΕΠ.
Ειδικότερα, η ανάλυση SWOT παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Έχει τοµεακή διάρθρωση (οδικές, σιδηροδροµικές και συνδυασµένες, θαλάσσιες, αεροπορικές, αστικές µεταφορές), κατ' αναλογία προς την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης. Η διάρθρωση αυτή προσφέρει το πλεονέκτηµα της εµβάθυνσης (αν και – αναπόφευκτα - υπάρχει επανάληψη σηµείων που είναι κοινά για περισσότερους από έναν τοµείς, ή αναφορές σε χαρακτηριστικά των µέσων που δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για
τον σχεδιασµό του ΕΠ).
• Είναι πλήρης και αναλυτική και καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τόσο τα εντοπιζόµενα
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες ανά τοµέα, όσο και τις ευκαιρίες και τις απειλές που διαγράφονται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Αν και δεν περιέχει
σαφώς καταγεγραµµένη ιεράρχηση των αναγκών για το σύνολο του συστήµατος των µεταφορών στη χώρα, από την οποία να προκύπτουν οι τοµεακές προτεραιότητες, (κάτι
που αντανακλά την έλλειψη στρατηγικού προγραµµατικού κειµένου εθνικού επιπέδου
σχεδιασµού για τις µεταφορές), η ανάλυση SWOT αναδεικνύει µε επάρκεια τις ανάγκες
ανά τοµέα και υποστηρίζει την αναπτυξιακή στρατηγική του ΕΠ.
• ∆ίνει έµφαση σε εσωτερικούς παράγοντες που προσδιορίζουν - σε µεγάλο βαθµό περιοριστικά τις σχεδιαστικές προτεραιότητες - για την επόµενη προγραµµατική περίοδο (απαιτήσεις ολοκλήρωσης έργων που δεν αναµένεται να ολοκληρωθούν στη διάρκεια της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, απαιτήσεις σύνδεσης εθνικών δικτύων µε διευρωπαϊκούς και πανευρωπαϊκούς άξονες, απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων για δηµιουργία
κόµβων συνδυασµένων µεταφορών, απαίτηση ενίσχυσης της προσπελασιµότητας µειονεκτικών περιοχών, κλπ.)
• ∆ίνει έµφαση στις εξωτερικές συνθήκες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν ευνοϊκό περιβάλλον για την υλοποίηση έργων και την προώθηση πολιτικών (ενίσχυση της θέσης
της χώρας στη διαµορφούµενη νέα περιφερειακή γεωγραφία των µεταφορών, ευνοϊκό
κλίµα για τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατασκευή έργων χερσαίων µεταφορών, επενδυτικό ενδιαφέρον για λιµενικές εγκαταστάσεις, κλπ.).

2.3.1.3 Συµπεράσµατα
Από την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάλυσης και της ανάλυσης SWOT προκύπτουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σηµεία ως σηµαντικά για τη διαµόρφωση της στρατηγικής του ΕΠ όσο και για τη µετέπειτα εφαρµογή του:
• Οι παρεµβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά δίκτυα µεταφορών,
ως επί το πλείστον στα πλαίσια των ∆∆Μ, συνδράµουν προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων της ΕΕ και της χώρας, που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα,
στην εδαφική και κοινωνικοοικονοµική συνοχή και στη βιώσιµη ανάπτυξη.
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• Τα οφέλη από την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων είναι ήδη εµφανή, ως προς τη µείωση
του συνολικού κόστους µεταφοράς (σε χρήµα και χρόνο), τη διασύνδεση σηµαντικών
περιοχών της χώρας µεταξύ τους και τη µείωση των οδικών ατυχηµάτων, ενώ, βελτιώνονται αισθητά οι οδικές συνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Η ολοκλήρωση του δικτύου
αυτοκινητοδρόµων και η κατασκευή των αναγκαίων συνδέσεων, αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη προστιθέµενη αξία από την κατασκευή τους.
• Παρά τις σηµαντικές επενδύσεις της τελευταίας 10ετίας, η Ελλάδα υστερεί ως προς την
πυκνότητα και την ποιότητα του σιδηροδροµικού δικτύου. Οι υφιστάµενες ελλείψεις αφορούν στους τοµείς της υποδοµής, της επιδοµής, της συντήρησης και της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των συνδυασµένων µεταφορών, στην οριακά
επαρκή οργάνωση και διαχείριση των εµπλεκοµένων φορέων, στην έλλειψη εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και στην ανεπαρκή εµπορική στόχευση. Η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού του βασικού σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και η θεσµική προσαρµογή της
λειτουργίας του σιδηροδροµικού δικτύου στις κοινοτικές κατευθύνσεις, αποτελούν προτεραιότητες για την επόµενη προγραµµατική περίοδο.
• Πολλές περιοχές της χώρας εκτός του κύριου αναπτυξιακού άξονα δεν εξυπηρετούνται
σιδηροδροµικά, αναγνωρίζεται ωστόσο ότι, µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, η σιδηροδροµική τους σύνδεση δεν θα ήταν αποδοτική. Αντίθετα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις
αποδοτικής σιδηροδροµικής διασύνδεσης κύριων µεταφορικών κόµβων της χώρας – λιµένων και αεροδροµίων – που δεν έχει υλοποιηθεί ως σήµερα. ∆εδοµένου ότι, τα κενά
που υπήρχαν στο υφιστάµενο εθνικό θεσµικό καθεστώς περί συνδυασµένων µεταφορών έχουν πλέον καλυφθεί, διαµορφώνονται προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη
σχετικών υποδοµών, εφόσον πληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις διασφάλισης
προσπελασιµότητας.
• Παρά τις διαρκείς βελτιώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα στις
λιµενικές υποδοµές (κυρίως ως προς την χωρητικότητά τους, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας, την επάρκεια και κατάλληλη οργάνωση των χερσαίων
χώρων, εγκαταστάσεων και υποδοµών, ελλείψεις συνδέσεων των λιµένων µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών και ιδιαίτερα το σιδηρόδροµο), όπως και διαχειριστικά προβλήµατα (χαµηλού επιπέδου management, δυσκολίες στην εφαρµογή των διεθνών απαιτήσεων ασφαλούς λειτουργίας - ISPS Code). Το απόλυτο µέγεθος των αναγκών είναι µεγάλο, δεδοµένου του νησιωτικού και τουριστικού χαρακτήρα της χώρας. Οι προτεραιότητες των παρεµβάσεων του ΕΠ στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών αφορούν κύριους λιµένες, που εξυπηρετούν τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας.
• Στον τοµέα των αεροµεταφορών εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν ελλείψεις σε πολλά
αεροδρόµια, ως προς την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, στη χωρητικότητά
τους για ικανοποίηση της ζήτησης αιχµής, στην εφαρµογή της τηλεµατικής, κλπ. Οι σχετικές προτεραιότητες του ΕΠ επικεντρώνονται σε παρεµβάσεις που επιδιώκουν βέλτιστα
αποτελέσµατα όσον αφορά την προστιθέµενη αξία τους.
• Στον τοµέα των αστικών µεταφορών οι βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων εντοπίζονται
κυρίως στην Αττική. Ελλείψεις, εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς την έκταση που
καλύπτουν τα µέσα σταθερής τροχιάς, καθώς ως προς την προσπελασιµότητα των
σταθµών, αλλά κυρίως ως προς τις συνθήκες λειτουργίας των µέσων µη σταθερής τροΣελίδα 98 από 257
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χιάς. Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά µε την υλοποίηση των προγραµµατισµένων έργων του Μετρό, κατά τα λοιπά όµως εντοπίζονται προβλήµατα παρόµοια µε αυτά της Αθήνας. Από τον αξιολογητή επισηµαίνεται ότι, εξακολουθούν να διογκώνονται τα προβλήµατα βιωσιµότητας και εκσυγχρονισµού των αστικών συγκοινωνιών των περιφερειακών πόλεων της χώρας, η υπέρβαση των οποίων
φαίνεται δύσκολη, ενόσω το σύνολο του κόστους τους επιβαρύνει αποκλειστικά τους
χρήστες.

2.3.2 Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής της στρατηγικής του ΕΠ
2.3.2.1 Αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού
Τα βασικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση της εσωτερικής συνοχής και
συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ, είναι τα εξής:
• ∆ιαπιστώνεται υψηλή συνοχή του αναπτυξιακού οράµατος και των προτεραιοτήτων πολιτικής του ΕΠ µε τους κύριους και παράλληλους Στρατηγικούς του Στόχους.
• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός ανταπόκρισης των Στρατηγικών Στόχων – αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ΕΠ προς τις ανάγκες και δυνατότητες που έχουν προσδιοριστεί από την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης και την ανάλυση SWOT.
• Αναδεικνύεται σαφής, συνεπής και συνεχής διασύνδεση και διαβάθµιση της αναπτυξιακής στοχοθεσίας από το υψηλότερο (ΕΠ – Στρατηγικοί Στόχοι) ως το χαµηλότερο επίπεδο (Γενικοί / Ειδικοί Στόχοι – Άξονες Προτεραιότητας).
• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνάφειας των Γενικών / Ειδικών Στόχων στην
κατεύθυνση αξιοποίησης των ισχυρών σηµείων και των δυνατοτήτων του κάθε τοµέα,
καθώς και στην κατεύθυνση άµβλυνσης των αδυναµιών / απειλών τους, όπως προκύπτουν από την ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης και την ανάλυση SWOT.
• ∆ιαπιστώνεται ικανοποιητικός βαθµός συνέργειας και συµπληρωµατικότητας των Αξόνων Προτεραιότητας µεταξύ τους.
• Tο µείγµα πολιτικής που αποτυπώνεται στο ΕΠ, προσεγγίζει µε ρεαλιστικό τρόπο και µε
ικανοποιητικούς εκ των προτέρων διαφαινόµενους όρους αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και συνέργειας, τους στρατηγικούς στόχους του ΕΠ, οι οποίοι διαµορφώνονται
µε βάση τις κοινοτικές προτεραιότητες και τις εθνικές ανάγκες. Χαρακτηριστικά του προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ από την άποψη αυτή, αποτελούν:
9 Ο προσανατολισµός του συντριπτικά µεγαλύτερου µέρους του ΕΠ σε κατευθύνσεις που εντάσσονται στις κοινοτικές τοµεακές πολιτικές και προτεραιότητες,
όπως αυτές διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές (υλοποίηση των
∆∆Μ, αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων, βελτίωση ποιότητας οδικών µεταφορών, προώθηση θαλάσσιων µεταφορών, ενίσχυση της διατροπικότητας, ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ανάπτυξη ποιοτικών αστικών συγκοινωνιών, ενίσχυση της Ε&Τ για καθαρές και αποδοτικές µεταφορές).
9 Η αναγνώριση της ανάγκης ολοκλήρωσης αξόνων (οδικών, σιδηροδροµικών)
και τερµατικών εγκαταστάσεων (λιµένες), η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη
προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη προστιθέµενη αξία των επενδύσεων που
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έχουν ήδη διατεθεί. Η παρατήρηση αυτή αφορά τα έργα που, είτε βρίσκονται σε
ενδιάµεσα στάδια κατασκευής, είτε προβλέπεται να ξεκινήσουν εντός των προγραµµατικών προθεσµιών του Γ’ ΚΠΣ µε συµβάσεις παραχώρησης.
9 Η ανάδειξη ως παράλληλου στόχου του ΕΠ της διασφάλισης της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και η πρόβλεψη για παρεµβάσεις προσανατολισµένες στον
περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των µεταφορικών
υποδοµών στο περιβάλλον.
• Ανάλογες συνθήκες δεν φαίνεται εκ των προτέρων να ικανοποιούνται πληρέστερα από
κάποιο εναλλακτικό µείγµα πολιτικής, δεδοµένων των γεωγραφικών, µορφολογικών και
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της χώρας και των περιορισµών που απορρέουν από
αυτά .
• Σε ότι αφορά στην επάρκεια των πόρων, µε δεδοµένους τους περιορισµούς του γενικότερου χρηµατοδοτικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται το ΕΠ (συνολικοί πόροι για την
Ελλάδα κατά την νέα προγραµµατική περίοδο και χρηµατοδοτικές κατανοµές του ΕΣΠΑ), εκτιµάται ότι, το ΕΠ, (µε δεδοµένο το ύψος της διαθέσιµης δηµόσιας δαπάνης και
την αναµενόµενη συµβολή των ιδιωτικών πόρων µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων έργων), έχει την δυνατότητα να επιφέρει σηµαντική βελτίωση στους τοµείς παρέµβασής
του και να συµβάλει αποτελεσµατικά στην αναβάθµιση και προσαρµογή των µεταφορικών δικτύων και πολιτικών της χώρας στις κοινοτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες.
• Επισηµαίνεται ότι, σε κρίσιµους τοµείς (µεταξύ αυτών εµπορευµατικές συνδυασµένες
µεταφορές, αστικές συγκοινωνίες περιφερειακών πόλεων), οι διατιθέµενοι πόροι δεν επαρκούν ώστε να διαµορφωθούν στοιχειωδώς ικανοποιητικές συνθήκες σε σχέση µε το
µέγεθος των αναγκών όσον αφορά την επάρκεια των υποδοµών ή το λειτουργικό εκσυγχρονισµό τους, και, εποµένως θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης των
προβλεπόµενων παρεµβάσεων µε πρόσθετους πόρους (εθνική χρηµατοδότηση / ιδιωτική συµµετοχή).
• Συγκεκριµένες εκτιµήσεις σχετικά µε την περιβαλλοντική διάσταση και επάρκεια του ΕΠ,
θα υπάρξουν όταν ολοκληρωθεί η εκπονούµενη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση.

2.3.2.2 Αξιολόγηση της επικινδυνότητας της στρατηγικής
∆εν εντοπίζονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι αστοχίας όσον αφορά το µίγµα πολιτικής του ΕΠ. Επισηµαίνεται όµως ότι, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την αξιοποίηση των διδαγµάτων από
την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν παράγοντες επικινδυνότητας, που αφορούν τις διαδικασίες προγραµµατισµού και υλοποίησης. Τέτοιοι είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες διαγωνισµών και αναθέσεων, η υπέρβαση των χρονοδιαγραµµάτων για την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων, οι αστοχίες λόγω ανεπάρκειας µελετών, η υποεκτίµηση του αναγκαίου χρόνου για την ολοκλήρωση των οριστικών µελετών και
αδειοδοτήσεων των έργων µε παραχώρηση, καθυστερήσεις λόγω υπαιτιότητας των αναδόχων, κλπ. Οι παράγοντες αυτοί οφείλονται είτε σε υστερήσεις εκσυγχρονισµού του πλαισίου παραγωγής δηµοσίων έργων στη χώρα (ιδιαίτερα των έργων µε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα - οι οποίες καλύφτηκαν στην πορεία), είτε σε παραµένουσες αδυναµίες στοχοθεσίας, προγραµµατισµού και συντονισµού της δηµόσιας διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση,
επισηµαίνεται ότι είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την οµαλή πορεία του ΕΠ.
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Όσον αφορά την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση των έργων από τους
τελικούς δικαιούχους, δεδοµένου ότι σηµαντικό µέρος του ΕΠ αποτελείται από συνεχιζόµενα έργα και υπάρχει σηµαντική αποκτηµένη εµπειρία, εξασφαλίζονται βασικές εγγυήσεις
επιτυχούς υλοποίησης, παρότι δεν πρέπει να αποκλειστούν παντελώς πιθανά προβλήµατα.
Για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις από τα
πρώτα κιόλας στάδια εφαρµογής του ΕΠ, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και σε
ορισµένους καθοριστικούς παράγοντες που έχουν επανειληµµένα καταγραφεί και ως διδάγµατα από την εµπειρία της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, όπως, ενδεικτικά:
• Η εξ αρχής πλήρης προσαρµογή των Τ∆ στις διαχειριστικές απαιτήσεις της νέας προγραµµατικής περιόδου.
• Η εξασφάλιση µόνιµης και λειτουργικής συνεργασίας µε τα άλλα ΕΠ, ιδιαίτερα δε µε τα
ΠΕΠ, τα οποία περιλαµβάνουν σηµαντικά έργα µεταφορικών υποδοµών άµεσα συσχετισµένα µε το ΕΠ.

2.3.3 Συνάφεια του ΕΠ µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές
Αναφορικά µε το βαθµό συνάφειας του ΕΠ µε τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, η εκ των
προτέρων αξιολόγηση του προγραµµατικού σχεδιασµού ανέδειξε τα ακόλουθα:
• Το ΕΠ συνάδει σε πολύ ικανοποιητικό βαθµό τόσο µε τους Γενικούς Στόχους που εξειδικεύουν τις Θεµατικές Προτεραιότητες, όσο και µε τις Χωρικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ
2007-2013, εκτίµηση που επιβεβαιώνει τη συµβατότητα του προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ στη γενικότερη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013.
• Το ΕΠ συνάδει σε ικανοποιητικό βαθµό µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005 - 2008.
• Το ΕΠ επίσης συνάδει σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθµό µε την Κοινοτική Στρατηγική
Κατευθυντήρια Γραµµή για τη Συνοχή, που εµπίπτει στο πεδίο αναφοράς του («Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών µεταφορών»), ικανοποιητικά µε τη Γραµµή που αφορά
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τις σχετικές µε την Εδαφική ∆ιάσταση
της Πολιτικής της Συνοχής. Κατ’ αντιστοιχία, συνάδει ικανοποιητικά µε τις σχετικές µε τις
µεταφορικές υποδοµές και το περιβάλλον Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση.
• Η ανάλυση της χρηµατοδοτικής βαρύτητας των προβλεπόµενων παρεµβάσεων του ΕΠ
αναδεικνύει ότι το 73,4% του συνόλου της Κοινοτικής Συνδροµής του ΕΠ κατευθύνεται
σε προτεραιότητες που υποστηρίζουν τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (βλέπε πίνακα 10).
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις προηγούµενες δύο διαπιστώσεις (υψηλός βαθµός συνάφειας µε ΣΚΓΣ και ΟΚΓΑΑ) επιβεβαιώνει την συµβατότητα του προγραµµατικού σχεδιασµού του ΕΠ µε τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες για τη
νέα προγραµµατική περίοδο.
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2.3.4 Ποσοτικοποίηση των στόχων του ΕΠ – ∆είκτες
Η αξιολόγηση του πλέγµατος ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΠ ανέδειξε τα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
• Το ΕΠ εµπεριέχει πλέγµα ποσοτικών στόχων και δεικτών εκροών που χαρακτηρίζονται
από επάρκεια, πληρότητα και εννοιολογική καταλληλότητα για να αποτυπώσουν αντιπροσωπευτικά το περιεχόµενο του ΕΠ. Το χρησιµοποιούµενο πλέγµα δεικτών αποτελεσµάτων χαρακτηρίζεται από εννοιολογική καταλληλότητα.
• Οι δείκτες εκροών καλύπτουν δράσεις που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλό ποσοστό της
προβλεπόµενης συνολικής δαπάνης του ΕΠ (> 96% της δαπάνης των ΑΠ που αφορούν
κατασκευή φυσικών υποδοµών).
• Οι τιµές βάσης των δεικτών εκροών των ΑΠ που περιλαµβάνουν συνεχιζόµενα έργα έχουν προκύψει από εκτίµηση της πορείας υλοποίησής τους µέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου και ενέχουν στοιχείο ρίσκου, εφόσον η επίτευξή τους εξαρτάται από παράγοντες εξωτερικούς ως προς το ΕΠ.
• Οι τιµές στόχου των επιλεγµένων δεικτών, στις περιπτώσεις όπου η εκ των προτέρων τεκµηρίωσή τους είναι δυνατή, κρίνονται ως ρεαλιστικές και επιτεύξιµες, µε δεδοµένο ότι έχουν κατά κύριο λόγο στηριχθεί είτε σε διεξοδική ανάλυση του απολογιστικού µοναδιαίου
κόστους αντίστοιχων παρεµβάσεων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, είτε σε
στοιχεία υλοποίησης παρεµφερών παρεµβάσεων που υλοποιούνται από το ΕΠ ΟΑΛΑΑ
και το ΕΠ ΣΑΑΣ. Στις περιπτώσεις όπου η εκ των προτέρων τεκµηρίωση δεν είναι δυνατή
και οι τιµές αποτελούν προγραµµατικές επιδιώξεις του σχεδιασµού, κρίνονται µεν ως ρεαλιστικές, θα πρέπει όµως να αντιµετωπιστούν µε σχετική επιφύλαξη και να επανεξεταστούν
στην πορεία υλοποίησης του ΕΠ.

2.3.5 Χωρική διάσταση του ΕΠ
Το ΕΠ αναµένεται να έχει θετική συµβολή στη µείωση των περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων, άµεσα µέσω των δράσεών του, που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιµότητας στο σύνολο του εθνικού χώρου µε την προβλεπόµενη αναβάθµιση των µεταφορικών
δικτύων, στην άρση της αποµόνωσης ορεινών και νησιωτικών περιοχών, στη βελτίωση του
επιπέδου των παρεχόµενων επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορικών υπηρεσιών, αλλά και έµµεσα, µέσω της διεύρυνσης των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων των περιφερειών,
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης των επενδύσεων, της αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος και της αύξησης και διάχυσης της τουριστικής ζήτησης.
Η ανάλυση της διάστασης στο ΕΠ είναι πλήρης. Περιλαµβάνει αναφορές στην περιφερειακή κατανοµή των προβλεπόµενων κατηγοριών έργων και επεµβάσεων, καθώς και ταξινόµηση ανά χωρική ενότητα του εθνικού χώρου.

2.3.6 Κοινοτική προστιθέµενη αξία
Σε ότι αφορά στην Κοινοτική προστιθέµενη αξία, µπορεί κανείς βάσιµα να ισχυρισθεί ότι το
σύνολο σχεδόν του ΕΠ, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αποτελεί καθαρή συνεισφορά
στην Κοινοτική προστιθέµενη αξία, µε δεδοµένο ότι το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του
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αναφέρεται και αντιστοιχεί σε κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες του τοµέα των µεταφορών. Προς την άποψη αυτή συµβάλλουν:
• Η οικονοµική προστιθέµενη αξία του ΕΠ από την άποψη της προσθετικότητας, µε την
διάθεση τόσο σηµαντικού ύψους πόρων.
• Οι παρεµβάσεις του ΕΠ προάγουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αλλά και την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, σύµφωνα µε τις οριζόντιες Κοινοτικές πολιτικές και
προτεραιότητες.
• Η ποιοτική και ποσοτική προστιθέµενη αξία στο γενικότερο σύστηµα εφαρµογής των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της συνεργασίας και
της εταιρικής σχέσης σε όλα τα επίπεδα µεταξύ κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης
και µεταξύ αυτών και φορέων της οικονοµίας, καθώς και του µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και υγιούς οικονοµικής διαχείρισης, που
προκύπτουν από την ίδια την υλοποίηση του ΕΠ, αλλά και ως πολύ σηµαντικό µέρος
των ειδικότερων παρεµβάσεών του.

2.3.7

Αξιολόγηση των συστηµάτων υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτεινόµενων γενικών ρυθµίσεων και συστηµάτων υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης (οριζόντιων για όλα τα ΕΠ της περιόδου 2007-2013), κατέληξε
στο γενικό συµπέρασµα ότι, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, το προβλεπόµενο νέο σύστηµα
εφαρµογής εµφανίζει ορισµένες σηµαντικές βελτιώσεις επί του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου
που ίσχυσε κατά την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο 2000-2006 και αντιµετωπίζει ορισµένες ουσιαστικές αδυναµίες του τελευταίου, ιδίως σε ότι αφορά στην µείωση του αριθµού και
στην διασφάλιση και πιστοποίηση της οργανωτικής και διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών
∆ικαιούχων, την θεσµοθέτηση αποτελεσµατικών ενδιάµεσων φορέων υλοποίησης, τις ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των ∆ιαχειριστικών Αρχών για την αντιµετώπιση ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την βελτίωση του συντονισµού στα παράλληλα
ή/και υπερκείµενα του ΕΠ επίπεδα (ΥΠΟΙΟ, Χρηµατοδοτικός Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων των ΕΠ, Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, κλπ.).
Όπως όµως προκύπτει και από την αντίστοιχη εµπειρία της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, η ωρίµανση, νοµοθέτηση και αφοµοίωση τέτοιων καθοριστικών θεσµικών και εφαµοστικών µεταβολών σε όλα τα επίπεδα και από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς και
η δροµολόγηση της ωρίµανσης και υλοποίησης των έργων µε βάση τις νέες διαδικασίες, απαιτούν χρόνο. Τούτο είναι δυνατόν να αποδειχθεί αιτία καθυστερήσεων.
Ο παράγοντας αυτός είναι σηµαντικός για το συγκεκριµένο ΕΠ, όπου η επίτευξη ή µη σηµαντικών στόχων του θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την άµεση ωρίµανση των παρεµβάσεων.

2.3.8

∆ιαδικασία συνεργασίας και σύνταξης της ex-ante αξιολόγησης

Η ex ante αξιολόγηση του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013 ανατέθηκε στην
εταιρεία «Προοπτική Α.Ε. - Σύµβουλοι Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης» µε την µε αριθµό
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πρωτοκόλλου ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3739/6-10-2006 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και την από 6/10/06 σχετική Σύµβαση Εκτέλεσης Έργου.
Καθ’ όλη την διάρκεια σύνταξης της εκ των προτέρων αξιολόγησης υπήρξε στενή συνεργασία
µε τα αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ ΟΑΛΑΑ τα επιφορτισµένα µε την ευθύνη για την κατάρτιση του ΕΠ, καθώς και µε τον Σύµβουλο που είχε προσληφθεί για την υποστήριξη της υπηρεσίας προς τον σκοπό αυτόν. Επίσης υπήρξε στενή συνεργασία µε τον Σύµβουλο ex ante αξιολόγησης του Στρατηγικού Προγράµµατος του ΥΜΕ. Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος της ex ante
αξιολόγησης του ΕΠΕΠ είχε την συµβατική ευθύνη για τη σύνταξη και της ex ante αξιολόγησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Μεταφορών αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε. Κατά την συνεργασία αυτή, ο ex ante Αξιολογητής είχε την ευκαιρία να συµµετάσχει στις διαβουλεύσεις
για την κατάρτιση του προγραµµατικού κειµένου του ΕΠ, την καταλληλότητα και µετρησιµότητα δεικτών, κλπ., και να συµβάλλει µε προτάσεις στη διαµόρφωση των τελικών αποφάσεων.
Για το τελευταίο ζήτηµα, της επάρκειας και της καταλληλότητας των δεικτών µε βάση το προγραµµατικό κείµενο του ΕΠ, έγινε επίσης ειδική συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων στελεχών
του ΥΠΕΧΩ∆Ε, των Συµβούλων Κατάρτισης και ex ante Αξιολόγησης του ΕΠ και του ΥΠΟΙΟ.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την ανάληψη των καθηκόντων του και µετά, ο Αξιολογητής είχε άριστη και στενή συνεργασία µε όλους τους προαναφερθέντες που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην διαδικασία σχεδιασµού του ΕΠ, Εξυπακούεται ότι το τελικό προϊόν της ex ante αξιολόγησης που αποτυπώνεται στην «Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας 2007-2013» διατηρεί πλήρως την ανεξαρτησία του και η ευθύνη για όλες τις απόψεις και τα αξιολογικά συµπεράσµατα που εκφράζονται σε αυτό βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον ex ante Αξιολογητή.

2.4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Για την εκπόνηση του τοµεακού Προγράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε συγκροτήθηκε Οµάδα Σχεδιασµού Προγράµµατος (ΟΣΠ) του άρθρου 19 του Ν. 3312/2005 για θέµατα Μεταφορών
αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (Ε.Υ.∆.) του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια και Αστική Ανάπτυξη»
(ΕΥ∆/ΕΠΟΑΛΑΑ). Η σύσταση της ΟΣΠ έγινε µε την ΚΥΑ 143664 (1418/Β/12-10-2005) των
Υπουργών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων αφού προηγήθηκε η πρόταση µε αρ. Πρωτ.
26266/ΕΥΣΑΠ1928/12-07-2005 του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών σχετικά µε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης ΟΣΠ Μεταφορών του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η συγκρότηση της ΟΣΠ έγινε µε την
απόφαση ΕΥ∆ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3369 οικ/29-11-2005 του Γενικού Γραµµατέα της Γ.Γ.∆.Ε. του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και στελεχώθηκε, µε βάση την σχετική ΚΥΑ, από 3 στελέχη της ΕΥ∆/ΕΠΟΑΛΑΑ, από 11 στελέχη των διαφόρων διευθύνσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ» και της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ» καθώς και από 1 ιδιώτη εµπειρογνώµονα σύµβουλο του Υπουργείου. Η Προϊσταµένη της ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, ως συντονίστρια διοικεί και
έχει την γενική εποπτεία και τον έλεγχο για την υλοποίηση του έργου ενώ τα µέλη της ΟΣΠ
υποστηρίζουν την συντονίστρια στον σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
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Σύµφωνα µε την 1η Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ για την Τετάρτη Αναπτυξιακή Περίοδο (Ιούλιος
2004), το ΥΜΕ συγκρότησε Επιτροπή Χάραξης Πολιτικής Μεταφορών της Χώρας, η οποία
συνέταξε και παρέδωσε τον ∆εκέµβριο 2005 το Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών Περιόδου
2007-2013 και Εικοσαετίας», το οποίο αποτέλεσε την βάση σχεδιασµού και επιλογής των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στα χρηµατοδοτικά πλαίσια των επιχειρησιακών προγραµµάτων, όπως αυτά µεταγενεστέρως θα κατέληγαν. Στην συνέχεια, στα µέσα του 2006, για
την εκπόνηση του τοµεακού Προγράµµατος του ΥΜΕ συγκροτήθηκε Οµάδα Σχεδιασµού
Προγράµµατος (ΟΣΠ) του άρθρου 19 του Ν. 3312/2005 για θέµατα Μεταφορών αρµοδιότητας ΥΜΕ, η οποία υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (Ε.Υ.∆.) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Σιδηρόδροµοι, Αεροδρόµια, Αστικές Συγκοινωνίες 2000-2006» (ΕΥ∆/ΕΠΣΑΑΣ). Η σύσταση της ΟΣΠ έγινε µε την υπ’ αριθµ. 52/Φ.31/19.06.2006 Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-∆ηµόσιας ∆ιοίκησης-Αποκέντρωσης, ΟικονοµίαςΟικονοµικών και Μεταφορών-Επικοινωνιών. Η συγκρότηση της ΟΣΠ έγινε µε βάση σχετική
Απόφαση της υπηρεσίας και στελεχώθηκε, µε βάση την σχετική ΚΥΑ, από 12 στελέχη, 6
εκπροσώπους της ΕΥ∆/ΕΠ-ΣΑΑΣ, 2 του ΥΜΕ, 2 του Οµίλου ΟΣΕ, 1 του Οµίλου ΟΑΣΑ και
1 της ΥΠΑ. Η Προϊσταµένη της ΕΥ∆/ΕΠ-ΣΑΑΣ, ως συντονίστρια της Οµάδας Σχεδιασµού
Προγράµµατος, διοικεί και έχει την γενική εποπτεία και τον έλεγχο για την υλοποίηση του
έργου ενώ τα µέλη της ΟΣΠ υποστηρίζουν την συντονίστρια στον σχεδιασµό του Στρατηγικού Προγράµµατος ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του ΥΜΕ περιόδου 2007-2013.
Το Ε.Π.Ε.Π. διαµορφώνεται µε τη σύνθεση των τοµεακών Προγραµµάτων των δύο Υπουργείων, που καλύπτουν το σύνολο του τοµέα των µεταφορών. Η διαµόρφωση του τοµεακού
Προγράµµατος κάθε Υπουργείου, γίνεται µε ευθύνη της αντίστοιχης ΟΣΠ που έχει συσταθεί
στο Υπουργείο αυτό και µετά από έγκριση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα. Με βάση την
«3η Εγκύκλιο για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 20072013», που εκδόθηκε από το ΥΠΟΙΟ (Ιούνιος 2006), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε) ορίσθηκε ως το συντονιστικό όργανο για την
σύνθεση / σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» (Ε.Π.Ε.Π). Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΣΠ για θέµατα Μεταφορών αρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε,
έχει την ευθύνη για τον συντονισµό των επιµέρους ΟΣΠ των υπόλοιπων Υπουργείων που
εµπλέκονται στον σχεδιασµό του Ε.Π.Ε.Π. και την σύνθεση των προτάσεων των Υπουργείων σε ενιαίο κείµενο που αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Τα Υπουργεία τα οποία συµµετέχουν µε σχετικές προτάσεις στην κατάρτιση του Ε.Π.Ε.Π.
είναι κατά κύριο λόγο το ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΥΜΕ. Σε µικρότερο βαθµό συµµετέχουν τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης, Εµπορικής Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Τουριστικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας – Θράκης και Αιγαίου &Νησιωτικής Πολιτικής.
Εκτός των ανωτέρω για την υλοποίηση του έργου προετοιµασίας του Ε.Π.Ε.Π. υπάρχει
συνεργασία µε τις ΟΣΠ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, καθώς στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα συµπεριλαµβάνονται και βασικά έργα µεταφορικών υποδοµών. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαβούλευσης µε άλλους φορείς που οι αρµοδιότητές τους σχετίζονται άµεσα µε το
περιεχόµενο του ΕΠ.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ∆/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει αναθέσει σε ειδικευµένο Σύµβουλο το έργο υποστήριξης της ΟΣΠ για το σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Η εκ των προτέΣελίδα 105 από 257
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ρων Αξιολόγηση και η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση διενεργούνται παράλληλα µε
την προετοιµασία του Προγράµµατος από ειδικευµένους Συµβούλους.
Παράλληλα, τα µέλη της ΟΣΠ συντονίζουν την συλλογή και αξιοποίηση προτάσεων από
τους φορείς που υπάγονται στην αρµοδιότητα τους, την εκπόνηση µελετών, προτάσεων και
προγραµµατικών κειµένων και την τεκµηρίωση προγραµµατικών επιλογών ενώ είναι υπεύθυνα για την διεξαγωγή των διαδικασιών διαβούλευσης µε τους αρµόδιους φορείς και οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους, στο επίπεδο της δικής τους αρµοδιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µία συνάντηση στο Sofitel µε όλους τους φορείς σχεδιασµού της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου µε πρόβλεψη να επαναληφθεί για την
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την οριστικοποίηση των συµπληρωµατικών συνεργειών των τοµεακών και των Περιφερειακών Προγραµµάτων. Παράλληλα, έχουν πραγµατοποιηθεί διµερείς επαφές µε τους Γ.Γ. των Περιφερειών για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών. Επιπλέον, το Σχέδιο του ΕΠΕΠ και οι ενδεικτικοί Πίνακες Έργων αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε για ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων φορέων και των πολιτών.
Η ΟΣΠ-ΥΠΕΧΩ∆Ε επίσης βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε την Επιστηµονική / Οργανωτική Γραµµατεία του ΥΠΟΙΟ. Την ευθύνη για την διαβούλευση του ΕΠ µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει το ΥΠΟΙΟ µε την συνεργασία των ΟΣΠ των δύο βασικών Υπουργείων ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΥΜΕ για την εκπόνηση του ΕΠ.
2.5

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στη διαµόρφωση της στρατηγικής επίτευξης των στόχων της συνοχής και της σύγκλισης
πρωταρχικός είναι ο ρόλος της αειφόρου ανάπτυξης µε βάση και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.
Η διαρκής επιδίωξη της αειφορίας µέσω της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, αποσκοπεί
κυρίως στη διαφύλαξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ως το σηµαντικότερο πλουτοπαραγωγικό κεφάλαιο, ο ρόλος του οποίου στην ανάπτυξη είναι πολλαπλός,
καθώς συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ευηµερία, αποτελεί σηµαντικό
παράγοντα για τον τουρισµό και µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ανθρώπινου κεφαλαίου
υψηλής ποιότητας.
Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης µε στόχο την αειφορία σηµαίνει επίσης διαφύλαξη
του τοπίου, της αυθεντικότητας και της αισθητικής του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος ως βασικά στοιχεία της ευηµερίας των σηµερινών και των επόµενων γενεών και εδραιώνεται µε την επιλογή εκείνων των αναπτυξιακών πολιτικών, στις οποίες έχει ενσωµατωθεί η περιβαλλοντική διάσταση.
Η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση
των φυσικών πόρων συνεπάγεται την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο
σχεδιασµό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων και παρεµβάσεων που αφορούν
στην υποδοµή των µεταφορών και στη λειτουργία της, στη λειτουργία των µεταφορικών
µέσων και στην ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.
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Το παρόν Πρόγραµµα που στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών
της χώρας και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µεταφορών, λαµβάνει σοβαρά
υπόψη την παράµετρο της αειφορίας, ενσωµατώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση της
αειφόρου ανάπτυξης στην στρατηγική του.
Στο πλαίσιο αυτό, ως παράλληλος στόχος του Προγράµµατος τίθεται η διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας όλων των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν από αυτό. Για
την επίτευξη του στόχου αυτού, τίθεται ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των παρεµβάσεων η εκπόνηση κατάλληλων Περιβαλλοντικών Μελετών (Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση κατά την φάση σχεδιασµού του ΕΠ και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά
την φάση σχεδιασµού των έργων) όπου γίνεται εκτίµηση των επιπτώσεων των έργων και
καθορίζονται τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Η συνακόλουθη υποχρεωτική έγκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Όρων εξασφαλίζει ότι η υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων θα γίνει µε κατάλληλη µέριµνα προς το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές).
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του Προγράµµατος υλοποιούνται παρεµβάσεις που είναι προσανατολισµένες προς τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των
µεταφορικών υποδοµών στο περιβάλλον. Τέτοιες παρεµβάσεις αποτελούν τα έργα παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων της χώρας για τον περιορισµό της συµφόρησης της
οδικής κυκλοφορίας και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών (θόρυβος, ρύπανση), τα έργα κατασκευής µέσων µαζικής µεταφοράς φιλικών προς
το περιβάλλον (Ηλεκτροκίνηση ΣΓΥΤ, Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος), η βελτίωση του
συστήµατος αστικών συγκοινωνιών µε περιβαλλοντικά καθαρά µέσα µεταφοράς (οικολογικά λεωφορεία), η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες, η
πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, καθώς και η προώθηση των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών µε τη σύνδεση του σιδηροδροµικού
δικτύου µε λιµένες, αεροδρόµια και βιοµηχανικές περιοχές.
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2.6

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π.

Για τη διαµόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις
των ex - ante αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. Τα αποτελέσµατα της ΣΜΠΕ και της διαβούλευσης θα ενσωµατωθούν στο Πρόγραµµα πριν την οριστική του έγκριση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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3

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Η επιχειρησιακή διάρθρωση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», περιλαµβάνει Άξονες Προτεραιότητας, που σχετίζονται µε
έξι διαφορετικές θεµατικές ενότητες κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα γενικό στόχο
του ΕΠ. Οι ενότητες αυτές είναι: α) οδικές µεταφορές, β) σιδηροδροµικές & συνδυασµένες
µεταφορές, γ) θαλάσσιες µεταφορές, δ) αεροπορικές µεταφορές, ε) αστική ανάπτυξη - αστικές συγκοινωνίες και στ) οριζόντιες δράσεις.
Ο συνολικός αριθµός των Αξόνων Προτεραιότητας (Α.Π.) Προτεραιότητας (Α.Π.) προκύπτει
µε τη διαµόρφωση δύο Οµάδων Αξόνων, Α και Β, µία για κάθε ένα από τα δύο Ταµεία χρηµατοδότησης του ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ αντίστοιχα. Και οι δύο οµάδες περιλαµβάνουν Άξονες
Προτεραιότητας που σχετίζονται µε τις οδικές, τις σιδηροδροµικές και συνδυασµένες, τις
θαλάσσιες και τις αεροπορικές µεταφορές.
Επιπλέον, στην Οµάδα Α περιλαµβάνονται δύο πρόσθετες θεµατικές υπο-οµάδες, µία µε
τις οριζόντιες δράσεις και µία µε την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρµογής του Προγράµµατος, ενώ στην Οµάδα Β περιλαµβάνεται µία πρόσθετη θεµατική υπο-οµάδα αστικών µεταφορών µε την Αστική Ανάπτυξη–Κατασκευή Μετρό και τις Αστικές Συγκοινωνίες.
Με τη διαρθρωτική αυτή δοµή, στην Οµάδα Αξόνων Α διαµορφώνονται τέσσερις υποοµάδες µε βάση το γενικότερο θεµατικό τους αντικείµενο: υπο-οµάδα (1) Χερσαίες Υπεραστικές Μεταφορές, υπο-οµάδα (2) Θαλάσσιες και Αεροπορικές Μεταφορές, υπο-οµάδα (3)
Οριζόντιες ∆ράσεις και µία υπο-οµάδα µε έναν Α.Π. (4) Τεχνική Υποστήριξη. Οι υπόοµάδες 1, 2 και 3 περιέχουν δύο Άξονες Προτεραιότητας, οπότε κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτουν για την Οµάδα Α συνολικά επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας. Με όµοιο τρόπο στην
Οµάδα Αξόνων Β διαµορφώνονται τρεις υπο-οµάδες µε βάση το γενικότερο θεµατικό τους
αντικείµενο: υπο-οµάδα (1) Χερσαίες Υπεραστικές Μεταφορές, υπο-οµάδα (2) Θαλάσσιες
και Αεροπορικές Μεταφορές, υπο-οµάδα (3) Αστικές Μεταφορές. Κάθε υπο-οµάδα περιέχει
δύο Άξονες Προτεραιότητας, οπότε κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτουν για την Οµάδα Α συνολικά έξι (6) Άξονες Προτεραιότητας και για το ΕΠΕΠ δεκατρείς (13) Άξονες Προτεραιότητας, ως ακολούθως:
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.1: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
2ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.2: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.1: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.2: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α3:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
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5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε
6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.2: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Ε.Π ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΜΕ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α4:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α4.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
8ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β1.1: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β1.2: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β2: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β2.1: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ
11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β2.2: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β3: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.1: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
13ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Για τη διαµόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις
των ex - ante αξιολογητών καθώς και των µελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης.
Η επιλογή των ειδικών στόχων κάθε Άξονα Προτεραιότητας και η διάρθρωσή του σε προτάσεις, παρεµβάσεις και δράσεις, γίνεται µε βάση τον γενικό στόχο και τις προτεραιότητές
του Άξονα και µε γνώµονα τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται και ιεραρχούνται οι ειδικοί στόχοι του κάθε Άξονα ώστε να
επιτυγχάνεται ο αντίστοιχος γενικός στόχος και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται στο µεγαλύτερο βαθµό όλοι οι κύριοι και παράλληλοι στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι άξονες προτεραιότητας της Οµάδας Α χρηµατοδοτούνται από το ταµείο “ΕΤΠΑ” και υλοποιούνται σε Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1 ενώ οι άξονες προτεραιότητας της Οµάδας Β
χρηµατοδοτούνται από το “Ταµείο Συνοχής” και υλοποιούνται τόσο σε Περιφέρειες αµιγούς
στόχου 1, όσο και σε Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out και phasing in).
Οι κυριότερες πληροφορίες για κάθε Άξονα Προτεραιότητας, περιλαµβάνουν τον γενικό και
τους ειδικούς στόχους του Άξονα, τη συνάφεια του Άξονα µε Εθνικές και Ευρωπαϊκές προτεραιότητες στον τοµέα των Μεταφορών, µία συνοπτική αναφορά – περιγραφή των κυριότερων παρεµβάσεων, την ποσοτικοποίηση των στόχων και ποσοτικούς δείκτες εκροών και
αποτελεσµάτων, το χρηµατο-οικονοµικά στοιχεία του Άξονα, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα - επιπτώσεις από τις παρεµβάσεις του Άξονα, και λοιπά κατά περίπτωση ειδικά θέµατα.
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠ, διαµορφώνεται ένα σύστηµα δεικτών που
αντιστοιχεί στις κυριότερες παρεµβάσεις και αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι δείκτες προσδιορίζονται σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και αφορούν στο σύνολο του Προγράµµατος. Για την ποσοτικοποίηση των στόχων µε τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα χρη-
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σιµοποιούνται δείκτες εκροών και αποτελεσµάτων, που είναι αντιπροσωπευτικοί των κυριότερων δράσεων του ΕΠ.
Οι ποσοτικοί δείκτες του ΕΠΕΠ και οι αντίστοιχοι ορισµοί τους φαίνονται στους Πίνακες που
ακολουθούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Ε)

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ε1. Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων Εντός ΤΕΝ-Τ.

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ των αυτοκινητόδροµων εντός ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου
(∆Ο∆), που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ε2. Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων Εκτός ΤΕΝ-Τ.

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ των αυτοκινητόδροµων εκτός ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου
(∆Ο∆), που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ε3. Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής
Γραµµής Εντός ΤΕΝ-Τ.

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ του σιδηροδροµικού ΠΑΘΕ/Π, που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ε4. Αναβάθµιση / Εκσυγχρονισµός Σιδηροδροµικής Γραµµής Εκτός ΤΕΝ – Τ.

Χλµ

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ των τµηµάτων του περιφερειακού σιδηροδροµικού δικτύου που
αναβαθµίζεται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ε5. Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου.
Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Οδικού ∆ικτύου.
Ε7. Μήκος γραµµών µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς.

Χλµ

Χλµ

Χλµ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ. των οδικών τµηµάτων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου, που κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως προς τα γεωµετρικά
τους χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του Ε.Π.*
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ. των οδικών τµηµάτων του Περιφερειακού / Επαρχιακού Οδικού
∆ικτύου που κατασκευάζονται ή αναβαθµίζονται ως προς
τα γεωµετρικά τους χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του Ε.Π.*
Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος σε χλµ γραµµών
των µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς, που
ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των Νέων Εµπορευµατικών Κέντρων, που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ε8.

Νέα Εµπορευµατικά Κέντρα.

Αριθµός

Ε9.

Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται.

Αριθµός

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των λιµένων, που αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Αριθµός

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των αεροδροµίων, που
αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Αριθµός

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των οχηµάτων ΜΜΜ,
που αποκτώνται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Ε10. Αριθµός αεροδροµίων που αναβαθµίζονται.
Ε11.

Προµήθεια οχηµάτων ΜΜΜ (σε τεµ.).

*

Για τον υπολογισµό του δείκτη προσµετράται το συνολικό µήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου οδικού τµήµατος που κατασκευάζεται ή αναβαθµίζεται (µεταξύ διαδοχικών ή µη κόµβων).

** ο δείκτης αφορά τα έργα που δεν εντάσσονται σε έναν από τους παραπάνω δείκτες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α)

∆ΕΙΚΤΗΣ (Α)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ

Ώρες

Ο δείκτης ορίζεται ως η διάρκεια (σε ώρες) της διάνυσης
του συνόλου των αυτοκινητοδρόµων ή των
νέων/αναβαθµιζόµενων οδών ή των σιδηροδροµικών γραµµών, που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.**

Α2. Προσπελασιµότητα (ΙΤΕΓ/ESS)

Χλµ / ώρα

Ο δείκτης ορίζεται ως η Ισοδύναµη Ταχύτητα επί Ευθείας
Γραµµής (ΙΤΕΓ) (Equivalent Straight-line Speed - ESS)
(χλµ/ώρα) στο σύνολο των αυτοκινητοδρόµων η των νέων / αναβαθµιζόµενων οδών, που ολοκληρώνονται στο
πλαίσιο του Ε.Π. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για
τους αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις νέες/αναβαθµιζόµενες οδούς.**

Α3. Πρόσθετος πληθυσµός εξυπηρετούµενος από τα µέσα µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς

Αριθµός
κατοίκων

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πρόσθετος συνολικός πληθυσµός
(σε χιλ. κατοίκους) στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα
πρόσβασης πεζή στο δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς
στο πλαίσιο των σχετικών παρεµβάσεων του Ε.Π.

Α4. Μείωση χρόνου διαδροµής µέσου µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς

πρώτα λεπτά της
Ώρας

Ο δείκτης ορίζεται ως η µείωση του χρόνου µετακίνησης
(σε πρώτα λεπτά της ώρας) σε συγκεκριµένες διαδροµές
του Μετρό ή του τραµ, σε σχέση µε τον αντίστοιχο χρόνο
του ανταγωνιστικού δηµόσιου οδικού µέσου µεταφοράς
(χωρίς µετεπιβίβαση σε µέσο σταθερής τροχιάς)**.

Αριθµός
θανάτων /
106 οχηµατοχιλιόµετρα

Ο δείκτης ορίζεται ως ο βαθµός επικινδυνότητας της αντίστοιχης κατηγορίας οδικού δικτύου, και υπολογίζεται ως ο
σταθµισµένος, µε βάση το µήκος, µέσος όρος των βαθµών επικινδυνότητας όλων των αυτοκινητοδρόµων και
αντίστοιχα των λοιπών νέων/αναβαθµιζόµενων οδών,
που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.**

Αριθµός

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των αεροδροµίων που
έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης υπερατλαντικών
πτήσεων και αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.

Α1. Xρονοαπόσταση

Α5. Επικινδυνότητα Οδικού ∆ικτύου

Α6.

Αεροδρόµια µε δυνατότητα Υπερατλαντικών πτήσεων

** Ο ∆είκτης υπολογίζεται µε βάση τη µεθοδολογία που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα.

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική περιγραφή όλων των Αξόνων προτεραιότητας του
Προγράµµατος.
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3.1

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α.

ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1ος Άξονας- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.1: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
2 ος Άξονας- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α1.2: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

3.1.1 1ος Άξονας - Α.Π. Α1.1:
Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

3.1.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α1.1 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πρώτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών
της χώρας, µέσω της ανάπτυξης του βασικού οδικού δικτύου και µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των οδικών
του συνδέσεων µε τις κύριες πύλες της χώρας (µεθοριακοί σταθµοί και λιµάνια).
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Α1.1, αποκλειστικά για τις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης (στόχος 1), ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α1.1:
Η ανάπτυξη του Βασικού Οδικού ∆ικτύου των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των συνδέσεων των βασικών οδικών αξόνων µε τις κύριες πύλες της
χώρας, που χωροθετούνται στις Περιφέρειες αυτές.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η ολοκλήρωση των τµηµάτων των οδικών αξόνων, που βρίσκονται στο στάδιο
κατασκευής και τα οποία δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα ευρωπαϊκά
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και εθνικά προγράµµατα (ΚΠΣ, Τ.Σ., Γραµµή Β5.700 κ.λ.π., δηµόσιες επενδύσεις) της περιόδου 2000-2006.
Ειδικός Στόχος 2
Η προώθηση της ανάπτυξης των κύριων οδικών αξόνων, των τροφοδοτικών
αξόνων τους και των συνδέσεων µε κοµβικά σηµεία / πύλες της Χώρας.
Ειδικός Στόχος 3
Η αντιµετώπιση των ασυνεχειών των κύριων οδικών αξόνων και η βελτίωση της
σύνδεσης των περιοχών αυτών µε το δίκτυο αυτοκινητοδρόµων.
Ειδικός Στόχος 4
Η υλοποίηση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών και εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε συγκοινωνιακούς κόµβους των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, όπως οι
λιµένες, τα αεροδρόµια, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη εµπορευµατικά κέντρα (freight villages).
Ειδικός Στόχος 5
Η προώθηση έργων παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης.

3.1.1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α1.1, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του
ΕΠΜ, ενώ συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (ΟΚΓ).
Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική
συµβολή στον γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «αντιµετώπιση
των ασυνεχειών των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς
στόχους 1, 2 και 3), «..ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών (εξυπηρετείται από τον ειδικό στόχο 4), «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2 και 3), και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4 και 5).
Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 του ΑΠ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, που εντάσσονται
στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι
στόχοι αυτοί προωθούνται από τη βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών της
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χώρας, που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη του βασικού οδικού δικτύου και τις οδικές συνδέσεις µε τις πύλες της χώρας και τους λοιπούς κύριους συγκοινωνιακούς κόµβους (λιµάνια, αεροδρόµια, κλπ). Επιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευκολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη
επενδύσεων και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού.
Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 συµβάλλουν
στην Χωρική Προτεραιότητα 3: «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» (και άρα βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία») καθώς προωθούν τα ∆ιευρωπαϊκά Οδικά ∆ίκτυα και τις συνδέσεις µε
τις πύλες και σηµαντικούς διαµετακοµιστικούς κόµβους της χώρας ενώ ο ειδικός στόχος 5
του ΑΠ συµβάλλει στην Χωρική Προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ για «βιώσιµη αστική ανάπτυξη»
καθώς αποσυµφορίζει τα κύρια αστικά κέντρα από την υπεραστική κυκλοφορία.
Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ
1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση,
βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του
ΕΠΜ για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας
...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και
στην πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ).
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητα εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση
µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και
συµβάλλουν επίσης έµµεσα στους γενικούς στόχους 6, 9 και 14 του ΕΣΠΑ (βλ. παρ. 2.2.1).
Ο γενικός στόχος και ο Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στις χωρικές προτεραιότητες 1 και 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 θα συµβάλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ
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Ο ειδικός στόχος 5 θα συµβάλει:






Στις θεµατική προτεραιότητα 5 και το Γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στην 1.1.1 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.1.1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε επτά από τις οκτώ περιφέρειες
του αµιγούς στόχου 1 της σύγκλισης, ενώ σε συµφωνία µε τους κανονισµούς δεν περιλαµβάνει παρεµβάσεις στις µεταβατικές περιφέρειες. Έµφαση δίδεται στις παρεµβάσεις των
περιφερειών της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της ∆υτ. Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της
Κρήτης, ενώ χαµηλότερη βαρύτητα δίδεται σε παρεµβάσεις στα Ιόνια νησιά και στο Βόρειο
Αιγαίο.
Οι κατηγορίες παρεµβάσεων του Α.Π. Α1.1 είναι οι εξής:
1.

Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης οδικών αξόνων και τµηµάτων της προηγούµενης περιόδου

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο του Ε.Π., περιλαµβάνει σηµαντικές παρεµβάσεις σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) και αφορά στην
ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν
εκκινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο και συµβάλλουν στην άρση των ασυνεχειών και στην λειτουργική οµοιογένεια του ∆Ο∆.
Στην κατηγορία περιλαµβάνεται ενδεικτικά:
-

-

2.

η συνέχιση της υλοποίησης του ΠΑΘΕ στο τµήµα Κόρινθος – Πάτρα µέσω της
σύµβασης παραχώρησης «Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα»,
η συνέχιση της υλοποίησης της ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ στο τµήµα Αντίρριο – Ιωάννινα,
µέσω σύµβασης παραχώρησης και στο τµήµα Πάτρα – Τσακώνα, µέσω της σύµβασης παραχώρησης «Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα»,
η κατασκευή τµηµάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο,
η συνέχιση της υλοποίησης τµήµατος του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαµάτα /
Σπάρτη µέσω της σύµβασης παραχώρησης «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα»,
οι συνδέσεις της οδικής παράκαµψης Πάτρας µε την πόλη και το λιµάνι,
η ολοκλήρωση της κατασκευής τµηµάτων του Βόρειου και του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ-ΝΟΑΚ),
η συνέχιση της κατασκευής τµηµάτων των κυρίων οδικών αξόνων σε µεγάλα νησιά του Βορείου Αιγαίου (π.χ. Μυτιλήνη) και στα Ιόνια (π.χ. Κέρκυρα).

Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του ∆ιευρωπαϊκού και του
Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου
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Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του Ε.Π. και περιλαµβάνει νέες σηµαντικές παρεµβάσεις σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου αλλά και
του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.
Στην κατηγορία περιλαµβάνεται ενδεικτικά:
3.

η συνέχιση της αναβάθµισης του ΒΟΑΚ και του ΝΟΑΚ κατά τµήµατα,
η σύνδεση του Βελεστίνου µε τον ΠΑΘΕ και το Βόλο,
η κατασκευή τµήµατος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Κοµοτηνή - Νυµφαία

Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του Περιφερειακού Οδικού
∆ικτύου

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων περιλαµβάνει βελτιώσεις και νέες παρεµβάσεις σε τµήµατα του Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.
Στην κατηγορία περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για τη σύνδεση πόλεων µε την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο
και τον ΠΑΘΕ, καθώς και βελτιώσεις Εθνικών Οδών.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
η σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας µε την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο,
η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας µε τον οδικό άξονα Άκτιο – ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ,
το έργο βελτίωσης των Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης και Λάρισας – Φαρσάλων
- η κατασκευή της νέας οδού Τρικάλων – Άρτας

-

∆ικαιούχοι του Α.Π. Α1.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ, ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε, ∆1/ΓΓ∆Ε.

3.1.1.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007*

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 2013

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ Γ’
ΚΠΣ**

Ε1. Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων Εντός ΤΕΝ-Τ.

Χλµ

254,0

817,0

141,7

Ε2. Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητόδροµων Εκτός ΤΕΝ-Τ.

Χλµ

7,73

17,0

7,73

Ε5. Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου

Χλµ

25,3

367,0

16,0

Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Οδικού ∆ικτύου

Χλµ

5,9

28,8

5,9

*

Περιλαµβάνει το άθροισµα των ισοδυνάµων τµηµάτων και των ολοκληρωµένων έως 31-12-2008 παρεµβάσεων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (σε περιφέρειες αµιγούς στόχου 1).
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** αφορά «ισοδύναµα µήκη» οδικών τµηµάτων για τα οποία έχει εκτελεσθεί µέρος των εργασιών στο ΕΠΟΑΛΑΑ του Γ’ ΚΠΣ και συνεχίζονται στην περίοδο 2007-2013. Ο σχετικός υπολογισµός έγινε αναλογικά επί του συνολικού µήκους του τµήµατος µε βάση το προβλεπόµενο ποσοστό απορρόφησης της ∆ηµόσιας ∆απάνης έως 31-12-2008.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΩΡΕΣ)

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Νεκροί/100Χ106 Οχη(ΧΛΜ/ΩΡΑ)
µατοχιλιόµετρα

Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος
2007
2013
2007
2013
2007
2013
Κόρινθος - Πάτρα

1:12

1:00

91

109

Πάτρα - Πύργος

1:12

0:48

57

85

Πύργος - Καλαµάτα

1:28

0:59

62

93

Πάτρα - Αγρίνιο

1:23

0:42

37

74

Αγρίνιο - Άρτα

1:25

0:42

49

99

Άρτα - Ιωάννινα

1:15

0:38

45

90

Τρίπολη - Καλαµάτα

1:17

0:45

32

76

Λαµία - Τρίκαλα

1:54

0:57

49

97

Τρίκαλα - Ιωάννινα

2:26

1:03

27

76

Ηράκλειο - Ρέθυµνο

0:54

0:40

74

89

Ρέθυµνο - Χανιά

0:45

0:30

59

88

Ηράκλειο - Σητεία

1:38

1:05

54

81

Ηράκλειο-Αγ.∆έκα-Ιεράπετρα

2:18

1:23

29

48

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. Α1.1

19:06

11:21

46,5

82,0

0,816

0,568

3.1.1.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

2.200.037.000 Ευρώ

(29,73% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

1.100.018.500 Ευρώ

(50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

1.100.018.500 Ευρώ

(50,00% της ∆.∆.)

3.1.1.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με την υλοποίηση των σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού
Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) και την ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι
διαδικασίες υλοποίησης έχουν εκκινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, επιΣελίδα 119 από 257
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τυγχάνεται η κεφαλαιοποίηση των έως σήµερα επενδύσεων και η αξιοποίηση των ωφελειών και της προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων τόσο σε οικονοµικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου και
εξασφαλίζεται η λειτουργική οµοιογένεια του ∆Ο∆, που εµπίπτει στις περιφέρειες όπου εφαρµόζονται οι παρεµβάσεις του Α.Π.
Σηµαντικές ανάλογες επιπτώσεις επίσης επιτυγχάνονται από την υλοποίηση και λειτουργία
νέων σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού αλλά και του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου. Επίσης θετικές επιπτώσεις επέρχονται κυρίως
στη βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών και της οδικής ασφάλειας από βελτιώσεις και νέες παρεµβάσεις σε τµήµατα του Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.

3.1.1.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

21

Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

22

Εθνικές οδοί

23

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

3.1.1.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άξονας Προτεραιότητας
Α1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ

Πελοποννήσου

ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ

∆υτικής Ελλάδας, Ηπείρου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ

∆υτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας

ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Β.Ο.Α.Κ. (κατά
τµήµατα)

ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ

Κρήτης

ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ
ΑΞΟΝΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ∆ΕΚΑ ΒΙΑΝΝΟΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΠΑΧEΙΑ
ΑΜΜΟΣ (κατά τµήµατα)

ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ

Κρήτης
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Άξονας Προτεραιότητας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ
Ο∆Ο

ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε

∆υτικής Ελλάδας

ΕΡΓΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ Ο∆ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΚΤΙΟ - ∆ΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε

∆υτικής Ελλάδας

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ
– ΚΟΖΑΝΗΣ (από Λάρισα µέχρι Τριγωνικό)

ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Θεσσαλίας
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3.1.2 2ος Άξονας - Α.Π. Α1.2:
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

3.1.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α1.2 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον δεύτερο γενικό
στόχο του Ε.Π.:
(β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µε
προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας, η συµπλήρωση των ασυνεχειών και η µεγιστοποίηση του βαθµού ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Α1.2,
αποκλειστικά για τις τέσσερις (4) ηπειρωτικές από τις οκτώ Περιφέρειες αµιγούς στόχου
σύγκλισης (στόχος 1), ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α1.2:
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου σε ηπειρωτικές
Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας, η συµπλήρωση των ασυνεχειών και η
µεγιστοποίηση του βαθµού ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς
και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών στις περιφέρειες
αυτές.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η βελτίωση τµηµάτων των Βασικού Σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π (έργο προτεραιότητας της Λισσαβόνας).
Ειδικός Στόχος 2
Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω µείωσης του χρόνου διαδροµής,
αύξησης των συχνοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας και της άνεσης µετακίνησης των σιδηροδροµικών µεταφορών.
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Ειδικός Στόχος 3
Ανάπτυξη σιδηροδροµικών συνδέσεων µε ΒΙ.ΠΕ., σηµαντικά λιµάνια και αεροδρόµια.
Ειδικός Στόχος 4
Βελτίωση σιδηροδροµικής ασφάλειας, µείωση απωλειών σε ανθρώπινες ζωές
και µείωση οικονοµικού κόστους σιδηροδροµικών ατυχηµάτων.

3.1.2.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Α1.2, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ
2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
Ο ειδικός στόχος 1 του Α.Π. Α1.2 καλύπτει άµεσα τις ανάγκες ολοκλήρωσης τόσο του βασικού σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας που περιλαµβάνεται στα ∆.∆.Μ., όσο και της αύξησης της προσβασιµότητας σε σιδηροδροµικές µεταφορές, ενώ ο ειδικός στόχος 2 εξυπηρετεί την ανάγκη προσέλκυσης µεταφορικού έργου. Ο ειδικός στόχος 3 εξυπηρετεί τις ανάγκες που αφορούν στις συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές, ενώ η ανάγκη προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογία, εφαρµογές τηλεµατικής και σε κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό εξυπηρετείται από το στόχο 2 έµµεσα. Τέλος, ο ειδικός στόχος 4 θα συµβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών.
Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Α1.2, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...» και ειδικότερα στους εξειδικευµένους στόχους «αντιµετώπιση των
ασυνεχειών στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», «ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών…», «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών» και
«αναβάθµιση υποδοµών». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 4.1.1 «Επέκταση και βελτίωση
των µεταφορικών υποδοµών».
Ειδικότερα, η ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των σιδηροδρόµων, καθώς και η ανάπτυξη
των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών µε τη δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων, ενισχύει έµµεσα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, τη διαµετακόµιση
αγαθών µέσα από την Ελληνική επικράτεια, την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων στην
περιοχή επιρροής του δικτύου και την δηµιουργία επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι Ειδικοί Στόχοι
του Α.Π. Α1.2 εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 1 του ΕΣΠΑ για «αύξηση της εξωστρέφειας
και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων».
Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π και η σύνδεσή του
µε σηµαντικά λιµάνια και αεροδρόµια, καθώς και η ανάπτυξη του περιφερειακού δικτύου θα
συµβάλλει στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία».
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Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι του Α.Π. Α1.2 βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 16
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή
πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
Επίσης εξυπηρετούν έµµεσα και τον Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ «Προώθηση της Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης», καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, µε ειδικές προβλέψεις για την εξυπηρέτησή τους στους σιδηροδροµικούς σταθµούς και στα οχήµατα.
Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι θα συµβάλουν:





Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς Στόχους 1, 9 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.1.2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε δύο από τις τέσσερις ηπειρωτικές
περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1 της σύγκλισης, ενώ σε συµφωνία µε τους κανονισµούς
δεν περιλαµβάνει παρεµβάσεις στις µεταβατικές περιφέρειες. Ειδικότερα περιλαµβάνονται
παρεµβάσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας για την ολοκλήρωση
της σιδηροδροµικής γραµµής του άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας
(ΠΑΘΕ/Π) ο οποίος αποτελεί τον σιδηροδροµικό άξονα υψηλής ταχύτητας της χώρας και
εντάσσεται στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας.
Αναλυτικότερα οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Α1.2 είναι οι εξής:
1.

Ολοκλήρωση & αναβάθµιση επιδοµής & υποδοµής υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότητα στα τµήµατα ΤΕΝΤ-Τ.

Περιλαµβάνει τα έργα ολοκλήρωσης του ΠΑΘΕ/Π, σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), πυλώνες του συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικότητα.
2.

Σηµατοδότηση, Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες

Τα σύγχρονα συστήµατα σηµατοδότησης / τηλεπικοινωνιών που θα εγκατασταθούν σε περιβάλλον ERTMS στον ΠΑΘΕ/Π, θα εξασφαλίσουν την αυξηµένη διαλειτουργικότητα, την
αύξηση της χωρητικότητας των γραµµών και την αυξηµένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας θα αλλάξει την εικόνα των σιδηροδροµικών µεταφορών στον
σιδηροδροµικό άξονα και επιπλέον θα µειώσει θεαµατικά τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
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3.

Σύνδεση µε κοµβικά λιµάνια της χώρας και µε ΒΙ.ΠΕ.

Η σιδηροδροµική σύνδεση µε βιοµηχανικές περιοχές και κοµβικά λιµάνια, θα συµβάλλει
στην ανάκαµψη των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών του ΠΑΘΕ/Π. Προωθούνται κυρίως παρεµβάσεις που συµπληρώνουν βασικές ελλείψεις, στο δίκτυο των υποδοµών και υπηρεσιών (missing links, missing services), οι οποίες αποκλείουν την λειτουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών στην Χώρα, όπως οι παρεµβάσεις για δηµιουργία σιδηροδροµικών συνδέσεων στους λιµένες.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Α1.2 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

3.1.2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Ε3. Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής Γραµµής Εντός ΤΕΝ-Τ

Χλµ

104

211

Ε4. Αναβάθµιση / Εκσυγχρονισµός Σιδηροδροµικής Γραµµής Εκτός ΤΕΝ – Τ.

Χλµ

0

4

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΩΡΕΣ)
Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος
2007
2013
Αθήνα - Πάτρα

3:05

2:20

3.1.2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

484.000.000 Ευρώ

(6,54% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

242.000.000 Ευρώ

(50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

242.000.000. Ευρώ

(50,00% της ∆.∆.)
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3.1.2.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Α.Π. Α1.2 και την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτο – Πάτρα, επιτυγχάνεται η µείωση της χρονο-απόστασης της πόλης των
Πατρών και των παραθεριστικών περιοχών της βόρειας ακτής της Πελοποννήσου από την
µητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, µε θετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη των περιοχών
αυτών. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσµατική µεταφορά επιβατών και
εµπορευµάτων από και προς το λιµένα των Πατρών και διευκολύνεται εκείθεν η διασύνδεση µε την Ιταλία και την ∆υτική Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Α.Π. Α1.2, καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικές τις σιδηροδροµικές µεταφορές σε σχέση µε τις οδικές µεταφορές και αναµένεται
να συµβάλλει στην αποφυγή της συµφόρησης και στην οµαλή λειτουργία του νέου οδικού
άξονα Κορίνθου- Πατρών.

3.1.2.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

16

Σιδηρόδροµοι

17

Σιδηρόδροµοι (TEN-T)

3.1.2.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άξονας Προτεραιότητας
Α1.2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Νέα Σιδηροδροµική Γραµµή Υψηλών Ταχυτήτων Αίγιο – Πάτρα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πελοποννήσου/∆υτικής
Ελλάδας
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α2:

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.1: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1
4ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2.2: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

3.1.3 3ος Άξονας - Α.Π. Α2.1:
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

3.1.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α2.1 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τρίτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Α2.1, αποκλειστικά για τις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης (στόχος 1),
ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α2.1:
Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών των Περιφερειών αµιγούς
στόχου σύγκλισης, µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα
εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η ολοκλήρωση του δικτύου των κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών και η
διασύνδεση τους µε τα λοιπά ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα.
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Ειδικός Στόχος 2
Η βελτίωση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών, µε σκοπό
την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και την
προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών.
Ειδικός Στόχος 3
Οι παρεµβάσεις για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής σύνδεσης των νησιών, ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν χαµηλό µεταφορικό έργο.
Ειδικός Στόχος 4
Η βελτίωση των προσβάσεων των στα χερσαία µέσα µεταφοράς µε κατάλληλη
σύνδεσή τους µε το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο.
Ειδικός Στόχος 5
Η ανάδειξη των κύριων λιµένων σε διαµετακοµιστικούς κόµβους, η κατασκευή
επιβατικών σταθµών και γενικότερα η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας
των λιµένων, όπως απαιτείται για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των
υπηρεσιών.
Ειδικός Στόχος 6
Η συµµετοχή των κατάλληλων ελληνικών λιµένων στην ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων της Μεσογείου (Μέσης Ανατολής-Βαλκανίων, ∆ιώρυγας ΣουέζΜαύρης Θάλασσας, Μέσης Ανατολής-Αδριατικής).

3.1.3.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α2.1, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του
ΕΠΜ ενώ συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (ΟΚΓ).
Αναλυτικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική
συµβολή στον Γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «αντιµετώπιση
των ασυνεχειών των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» (εξυπηρετείται από τον ειδικό
στόχο 1 του Α.Π.2.1), «ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 2, και 4),
«σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» (εξυπηρετείται
από τους ειδικούς στόχους 1 και 3) και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από
τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4, 5 και 6).
Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του ΑΠ Α2.1 έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς στόχους 1 και 3 του ΕΣΠΑ που εντάσσονται στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «ΕπένΣελίδα 128 από 257
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δυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι Γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση
της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση
του τουριστικού προϊόντος της χώρας» προωθούνται από την βελτίωση του συστήµατος
θαλάσσιων µεταφορών που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών και την παράλληλη αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, την διασφάλιση ικανοποιητικής σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών που θα εξυπηρετεί τις µετακινήσεις επιβατών και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων ενθαρρύνει την ανάπτυξη
επενδύσεων και βελτιώνει τις τουριστικές υπηρεσίες. Επίσης η συµµετοχή ελληνικών λιµένων στην ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων της Μεσογείου ενισχύει την προβολή της
χώρας ως γεωστρατηγικής πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης διεθνούς επιχειρηµατικότητας. Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Α2.1 έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στο γενικό
στόχο 14 του ΕΣΠΑ για τον «ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό της χώρας µε γνώµονα την αειφορία», µέσω της συµµετοχής των θαλασσίων µεταφορών στην ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων.
Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Α2.1 συµβάλλουν
στις Χωρικές Προτεραιότητες 2: «Ανάπτυξη της υπαίθρου» και 3: «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» καθώς έχουν µεγάλη εφαρµογή στις νησιωτικές περιοχές, προωθούν τις συνδέσεις µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα, αναπτύσσουν σηµαντικές πύλες
και διαµετακοµιστικούς κόµβους της χώρας, υποστηρίζουν την συνεργασία µε γειτονικά
κράτη και αναβαθµίζουν την συµµετοχή της χώρας στις θαλάσσιες λεωφόρους της Μεσογείου. Κατά συνέπεια βρίσκονται σε συνάφεια και µε την ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία».
Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας Α2.1 και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την
ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...», ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της
χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
και στην πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ).
Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
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Ο άξονας προτεραιότητας, ο γενικός στόχος και όλοι οι ειδικοί του στόχοι θα συµβάλλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 13 & 14 του ΕΣΠΑ.
Στις χωρικές προτεραιότητες 2 και 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.1.3.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε τέσσερις από τις οκτώ περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1 της σύγκλισης, ενώ σε συµφωνία µε τους κανονισµούς δεν περιλαµβάνει παρεµβάσεις στις µεταβατικές περιφέρειες. Παρεµβάσεις γίνονται σε λιµένες των
περιφερειών της Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, της ∆υτ. Ελλάδας, της Ηπείρου και του Βορείου Αιγαίου.
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει ενδεικτικά παρεµβάσεις στα λιµάνια Πάτρας, Ηγουµενίτσας, Καβάλας και Μεστών Χίου.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Α2.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
∆4/ΓΓ∆Ε, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

3.1.3.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Ε9. Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται.

Αριθµός

0,4

4

3.1.3.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

181.800.000 Ευρώ ( 2,46% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

90.900.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

90.900.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)
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3.1.3.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η υλοποίηση του Α.Π. θα συµβάλλει στην προώθηση της ολοκλήρωσης του δικτύου των
κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης και
στη διασύνδεση τους µε τα λοιπά ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα. Επίσης συµβάλλει στη βελτίωση
υπαρχόντων και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών στις παραπάνω περιφέρειες, µε
σκοπό την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών (λιµάνια Πάτρας, Ηγουµενίτσας και Καβάλας).
Θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του Α.Π. εξασφαλίζονται µε τις παρεµβάσεις για
την ικανοποιητική σύνδεση των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ιδιαίτερα αυτών
που παρουσιάζουν χαµηλό µεταφορικό έργο (λιµένας Χίου).

3.1.3.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός
30

Κατηγορία παρέµβασης
Λιµένες
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3.1.4

4ος Άξονας - Α.Π. Α2.2:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ 1

3.1.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α2.2 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τέταρτο γενικό
στόχο του Ε.Π.:
(δ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του
βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του συστήµατος αεροπορικών µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του
Άξονα Α2.2, αποκλειστικά για τις οκτώ (8) Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης (στόχος
1), ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α2.2:
Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών στις Περιφέρειες αµιγούς
στόχου σύγκλισης, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και
η βελτιστοποίηση του βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών στις
περιφέρειες αυτές.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Αναβάθµιση σηµαντικών αεροδροµίων για την παροχή της δυνατότητας υποδοχής µεγαλύτερων αεροσκαφών, την αναβάθµιση των υποδοµών ασφαλείας
(security) και για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.
Ειδικός Στόχος 2
Αναβάθµιση των περιφερειακών αεροδροµίων και προώθηση νέων συνδέσεων
µε αποµακρυσµένες περιοχές.
Ειδικός Στόχος 3
Μείωση των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και µείωση του οικονοµικού κόστους των αεροπορικών ατυχηµάτων.
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3.1.4.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τις Αεροπορικές Μεταφορές εξυπηρετούν τις προσδιορισµένες ανάγκες, ήτοι τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αεροπορικών επιβατικών µεταφορών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, καθώς και τη
βελτίωση της ασφάλειας των αεροµεταφορών.
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. Α2.2, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους
στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
Συγκεκριµένα, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Α2.2, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5)
του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». Ειδικότερα, η αναβάθµιση αεροδροµίων
πρωταρχικής σηµασίας και περιφερειακών αεροδροµίων (Ειδικοί Στόχοι 1 και 2) εξυπηρετούν τους στόχους για «αναβάθµιση των υποδοµών» και «προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων», ενώ ταυτόχρονα, θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή,
∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία».
Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι των υπό ανάλυση Α.Π. βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ
16 «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση
των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
Ο άξονας προτεραιότητας, ο γενικός στόχος και όλοι οι ειδικοί του στόχοι θα συµβάλλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 4 & 5 και τους Γενικούς Στόχους 12 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στις χωρικές προτεραιότητες 2 και 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.1.4.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Α2.2 είναι οι εξής:
Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων υφιστάµενων αεροδροµίων
Περιλαµβάνει την επέκταση, βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων των αεροδροµίων, µε στόχο τη βελτίωση του υφιστάµενου δικτύου των αεροπορικών µεταφορών
και την υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας τάσης για επιµερισµό της διεθνούς αεροπορικής
κίνησης ή και της διερχόµενης (transit) κίνησης σε περισσότερα αεροδρόµια της χώρας.
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Με την αναβάθµιση του υφιστάµενου δικτύου µεταφορών, θα επιτευχθεί η βελτίωση της
σύνδεσης της χώρας µε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., καθώς και µε τον υπόλοιπο κόσµο, µέσω της αναβάθµισης επιλεγµένων αεροδροµίων πρωταρχικής σηµασίας.
Κατασκευή νέων αεροδροµίων
Η αεροπορική σύνδεση είναι απαραίτητη για τη σύνδεση της περιφέρειας µε τα αστικά κέντρα, και κατ’ επέκταση για την ανάπτυξη της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιοχών. Στόχος της βελτίωσης των συνθηκών αεροπορικής πρόσβασης είναι η εξασφάλιση
της προσπελασιµότητας και η καταπολέµηση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων από
τον κεντρικό άξονα ανάπτυξης περιοχών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών, του τουρισµού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών αυτών. Η κατασκευή και νέων αεροδροµίων αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση των εξυπηρετούµενων επιβατών, τόσο στο σύνολο του έτους όσο και στις ώρες αιχµής.
Εγκατάσταση Ειδικών Συστηµάτων στο δίκτυο των αεροδροµίων
Ο συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας για την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών.
Αεροναυτιλία (τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, συστήµατα επιτήρησης, συστήµατα ραδιοβοηθηµάτων)
Η συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, Συστηµάτων επιτήρησης και Ραδιοβοηθηµάτων για την ασφάλεια των αεροµεταφορών. Οι δράσεις θα προωθήσουν και θα αναβαθµίσουν το σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανεµπόδιστη και ασφαλή ανάπτυξη
των αεροµεταφορών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Επίσης, µε την ανάπτυξη των συστηµάτων αεροναυτιλίας θα βελτιωθεί η αποτελεσµατική
διαχείριση της χωρητικότητας, της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των αεροδροµίων,
παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας, µεγαλύτερη οικονοµική ανταποδοτικότητα των αεροδροµίων µε ανταγωνιστικό κόστος, ουσιαστική µείωση των καθυστερήσεων και του χρόνου αναµονής και καλύτερη σύνδεση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη
της Ε.Ε.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Α2.2 είναι οι παρακάτω φορείς:
Υ.Π.Α./ ΥΜΕ, ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ν. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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3.1.4.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Ε10. Αριθµός αεροδροµίων που αναβαθµίζονται.

Αριθµός

0

6

3.1.4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

215.590.000. Ευρώ ( 2,91% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

107.795.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

107.795.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.1.4.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με την αναβάθµιση του υφιστάµενου συστήµατος αεροπορικών µεταφορών, θα επιτευχθεί
η βελτίωση των συνδέσεων της χώρας µε την Ε.Ε. και των λοιπών διεθνών συνδέσεων, η
βελτίωση της διασύνδεσης των περιφερειών της χώρας µε τα µητροπολιτικά κέντρα, καθώς
και η βελτίωση των συνδέσεων των περιφερειών αυτών µε άλλες χώρες της Ε.Ε. κατά την
τουριστική περίοδο.
Η αεροπορική σύνδεση των αποµακρυσµένων περιφερειών της χώρας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα, συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιοχών.
Στόχος της βελτίωσης των συνθηκών αεροπορικής πρόσβασης είναι η εξασφάλιση της
προσπελασιµότητας και η καταπολέµηση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων από τον
κεντρικό άξονα ανάπτυξης περιοχών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών, του τουρισµού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Επίσης, µε την ανάπτυξη των συστηµάτων αεροναυτιλίας θα βελτιωθεί η αποτελεσµατική
διαχείριση της χωρητικότητας, της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των αεροδροµίων,
παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας, µεγαλύτερη οικονοµική ανταποδοτικότητα των αεροδροµίων µε ανταγωνιστικό κόστος, ουσιαστική µείωση των καθυστερήσεων και του χρόνου αναµονής και καλύτερη σύνδεση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη
της Ε.Ε.
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3.1.4.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός
29

Κατηγορία παρέµβασης
Aερολιµένες

3.1.4.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άξονας Προτεραιότητας

Α2.2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Αναβάθµιση κρατικού Αερολιµένα Χανίων
Αναβάθµιση κρατικού Αερολιµένα Κεφαλλονιάς

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε
Αεροδροµίων
Ν. Ελλάδος
ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε
Αεροδροµίων
Ν. Ελλάδος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κρήτης

Ιονίων Νήσων
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α3: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
5ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε
6ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α3.2:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Ε.Π ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΜΕ

3.1.5 5ος Άξονας - Α.Π. Α3.1:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΥΠΕΧΩ∆Ε

3.1.5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α3.1 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον έκτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(στ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης
της οδικής κυκλοφορίας, των σιδηροδροµικών λειτουργιών και, της θαλάσσιας
κυκλοφορίας, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και η ενίσχυση των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ασφάλεια του συστήµατος µεταφορών, τη διαχείριση της οδικής, της θαλάσσιας κυκλοφορίας,
καθώς και τη διαχείριση των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Α3.1, ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α3.1:
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης της
οδικής κυκλοφορίας, της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και η ενίσχυση των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της αστυνόµευσης τµηµάτων
του οδικού δικτύου, καθώς και η εγκατάσταση συστηµάτων παροχής πληροφόΣελίδα 137 από 257
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ρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και η αξιοποίηση άλλων "ευφυών
συστηµάτων" (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Ειδικός Στόχος 2
Η προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού για τη διαχείριση των οδικών ατυχηµάτων
και την αντιµετώπιση των συνεπειών τους.
Ειδικός Στόχος 3
Η βελτίωση της ασφάλειας στις θαλάσσιες µεταφορές και τη ναυσιπλοΐα µε τον
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων ασφάλειας και διαχείρισης ναυσιπλοΐας και την
πιστή εφαρµογή του Κώδικα I.S.P.S. (International Ship and Ports Security
Code), καθώς και η βελτίωση της Έρευνας και ∆ιάσωσης στη θάλασσα.
Ειδικός Στόχος 4
Η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες της χώρας
και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση, κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας των λιµένων.
Ειδικός Στόχος 5
Η ενίσχυση των µηχανισµών παρακολούθησης των κινδύνων, πρόληψης και
αντιµετώπισης θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων.
Ειδικός Στόχος 6
Εισαγωγή συστήµατος συντηρήσεως των λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων.

3.1.5.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Α3.1, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ ενώ συµβάλλουν στην προώθηση
των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος),
των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των
ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
Ειδικότερα οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 6 εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5) του
ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ
16 «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση
των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...», την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία», η οποία αποτελεί και τον 5ο χωρικό
στόχο του ΕΣΠΑ.
Οι ειδικοί στόχοι 4 και 5 εξυπηρετούν επιπρόσθετα τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 15 «Η
Αειφόρος ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοΣελίδα 138 από 257
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ντικής πολιτικής», ενώ παράλληλα εξυπηρετούν την 2η χωρική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ
«ανάπτυξη της υπαίθρου». Συµβάλλουν στην Ευρωπαϊκή πολιτική για ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιµων µεταφορικών υποδοµών και στις ΚΣΚΓ 1.1.2 και ΟΚΓ 11 «Ενίσχυση των
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη» και βρίσκονται
σε συνάφεια µε την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πολιτική «Περιβάλλον και Βιώσιµη
Ανάπτυξη».

Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι θα συµβάλουν:





Στη θεµατική προτεραιότητα 5 και τους Γενικούς Στόχους 13, 15 και 16 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ. 6 και 7)
Στις 1.1.1, 1.1.2 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 11η και 16η ΟΚΓ

3.1.5.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Περιλαµβάνει δράσεις για την εφαρµογή συστηµάτων τηλεµατικής, τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας και την ηλεκτρονική διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας. Επίσης περιλαµβάνει
παρεµβάσεις για την επέκταση του εθνικού συστήµατος διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS, µε εφαρµογή στο σύνολο του ελληνικού χώρου, καθώς και συστήµατα και
διαδικασίες για την περιβαλλοντική διαχείριση των λιµένων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Α3.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΥΕΝ, Υ∆ΗΤΑ.
3.1.5.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆εν έχουν εφαρµογή.

3.1.5.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

52.570.000 Ευρώ ( 0,71% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

26.285.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

26.285.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)
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3.1.5.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην
αποτελεσµατική διαχείριση της κυκλοφορίας.
Επίσης η υλοποίηση του Α.Π. έχει θετικές επιπτώσεις της ασφάλειας στις θαλάσσιες µεταφορές και τη ναυσιπλοΐα σε εθνικό επίπεδο, καθώς η εφαρµογή του συστήµατος VTMIS
βελτιώνει τα συστήµατα ασφάλειας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας.

3.1.5.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής
συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία,
ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.)
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3.1.6 6ος Άξονας - Α.Π. Α3.2:
ΟΤΗΤΑΣ ΥΜΕ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟ∆Ι-

3.1.6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Α3.2 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον έκτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(στ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης
της οδικής κυκλοφορίας, των σιδηροδροµικών λειτουργιών και, της θαλάσσιας
κυκλοφορίας, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και η ενίσχυση των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες τη διαχείριση
της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, για την ασφάλεια του συστήµατος µαζικών µεταφορών, καθώς και δράσεων για την αναδιοργάνωση του
ΟΣΕ, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Α3.2, ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α3.2:
Η προώθηση οριζόντιων δράσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για τη
βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας, για τον έλεγχο της
εναέριας κυκλοφορίας, για τη βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µαζικών
µεταφορών, καθώς και δράσεων για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του ΕΠΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής
Ειδικός Στόχος 1
Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο, στο
στρατηγικό σχεδιασµό, στην ενηµέρωση του κοινού και στην εκπαίδευση των
οδηγών.
Ειδικός Στόχος 2
Η εισαγωγή σύγχρονων συστηµάτων σηµατοδότησης και τηλε-διοίκησης της σιδηροδροµικής κυκλοφορίας.
Ειδικός Στόχος 3
Η βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας µε την εγκατάσταση σε
επιλεγµένα αεροδρόµια ειδικών συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας.
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Ειδικός Στόχος 4
Η µείωση των ατυχηµάτων στα µέσα µαζικών µεταφορών.
Ειδικός Στόχος 5
Η εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για το διοικητικό
εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ.

3.1.6.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Α3.2, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του ΕΠΜ ενώ συµβάλλουν στην προώθηση
των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος),
των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των
ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
Ειδικότερα οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5) του
ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ
16 «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση
των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...», την 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ και την πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία», η οποία αποτελεί και τον 5ο χωρικό
στόχο του ΕΣΠΑ.

Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι θα συµβάλουν:





Στη θεµατική προτεραιότητα 5 και το Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ. 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.1.6.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Σε σχέση µε την οδική ασφάλεια περιλαµβάνονται δράσεις εκστρατειών ενηµέρωσης
κοινού, προετοιµασίας και εξειδίκευσης Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, Εναρµόνισης νοµοθεσίας µε Κοινοτικές οδηγίες και βελτίωσης του συστήµατος εκπαίδευσης των οδηγών.
Περιλαµβάνονται επίσης δράσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης της σιδηροδροµικής
κυκλοφορίας, τη βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας µε την εγκατάσταση σε επιλεγµένα αεροδρόµια ειδικών συστηµάτων ελέγχου της αεροναυτιλίας, τη
βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µαζικών µεταφορών και την εφαρµογή συ-
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στηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναδιοργάνωση και το διοικητικό εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Α3.2 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΟΣΕ Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε., Υ.Π.Α.

3.1.6.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆εν έχουν εφαρµογή.

3.1.6.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

11.803.000 Ευρώ ( 0,16% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

5.901.500 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

5.901.500 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.1.6.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η βελτίωση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µαζικών µεταφορών και ο διοικητικός εκσυγχρονισµός του ΟΣΕ.

3.1.6.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:
Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής
συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία,
ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.)
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ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Α4:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α4.1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1.7 7ος Άξονας - Α.Π. Α4.1:
ΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-

3.1.7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Α4.1:
Στόχος του άξονα είναι και η εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη εφαρµογή του Προγράµµατος
Ο γενικός στόχος του Άξονα εξειδικεύεται σε ένα ειδικό στόχο, µε την επίτευξη του οποίου
πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας, προωθούνται οι στρατηγικοί στόχοι και εξυπηρετείται η απρόσκοπτη εφαρµογή του Προγράµµατος.
Ο ειδικός στόχος του άξονα είναι ο εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η παροχή Τεχνικής Υποστήριξης σε όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα για
την αποτελεσµατική Εφαρµογή του Προγράµµατος, µε την εξασφάλιση υπηρεσιών συµβούλου και µελετητικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος.
3.1.7.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Άξονας συµβάλλει στην αποτελεσµατική και έγκαιρη εφαρµογή µεγάλου µέρους του
Προγράµµατος ΕΠΕΠ, εποµένως βρίσκεται σε συνάφεια µε το σύνολο των σχετικών στρατηγικών στόχων του ΕΠΜ, του ΕΣΠΑ και του ΕΠ, µε όλες τις σχετικές Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για τη συνοχή, καθώς και τις σχετικές Ολοκληρωµένες
Κατευθυντήριες Γραµµές (ΟΚΓ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση, µε τις οποίες βρίσκονται σε συνάφεια οι λοιποί Α.Π. του Προγράµµατος.
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3.1.7.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Περιλαµβάνει την τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής του τµήµατος του Ε.Π.Ε.Π, και εξασφαλίζει τους πόρους, τα µέσα και το κατάλληλα ειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό για την
επιτυχή ωρίµανση των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Α4.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΕΠ του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΕΠ του ΥΜΕ.
3.1.7.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆εν έχουν εφαρµογή.
3.1.7.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

20.200.000 Ευρώ ( 0,27% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Ε.Τ.Π.Α:

10.100.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

10.100.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.1.7.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με την ενσωµάτωση της τεχνικής υποστήριξης του Προγράµµατος, ο Α.Π.4.1 έχει σηµαντικές θετικές επιπτώσεις στο Ε.Π.Ε.Π, καθώς εξασφαλίζει την υποστήριξη του Προγράµµατος για την επιτυχή εφαρµογή του.
3.1.7.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:
Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

85

Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

86

Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

.
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3.2

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β1: ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

8ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β1.1: Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
9ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β1.2: ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3.2.1 8ος Άξονας - Α.Π. Β1.1:

Ο∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ

3.2.1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β1.1 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πρώτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών
της χώρας, µέσω της ανάπτυξης του βασικού οδικού δικτύου και µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των οδικών
του συνδέσεων µε τις κύριες πύλες της χώρας (µεθοριακοί σταθµοί και λιµάνια).
Ο γενικός στόχος του Άξονα Β1.1 τίθεται µε βάση τα κενά και τις ανάγκες του τοµέα, καθώς
και τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου της χώρας:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β1.1:
Η ανάπτυξη του Βασικού Οδικού ∆ικτύου της χώρας, µε προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένων και των συνδέσεων των βασικών οδικών αξόνων µε τις κύριες πύλες της χώρας.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η ολοκλήρωση των τµηµάτων των κύριων οδικών αξόνων, που βρίσκονται στο
στάδιο κατασκευής και τα οποία δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα (ΚΠΣ, Τ.Σ., Γραµµή Β5.700 κ.λ.π., δηµόσιες επενδύσεις) της περιόδου 2000-2006.
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Ειδικός Στόχος 2
Η προώθηση της ανάπτυξης των κύριων οδικών αξόνων, των τροφοδοτικών
αξόνων τους και των συνδέσεων µε κοµβικά σηµεία / πύλες της Χώρας.
Ειδικός Στόχος 3
Η αντιµετώπιση των ασυνεχειών των κύριων οδικών αξόνων και η βελτίωση της
σύνδεσης των περιοχών αυτών µε το δίκτυο αυτοκινητοδρόµων.
Ειδικός Στόχος 4
Η υλοποίηση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών σε συγκοινωνιακούς κόµβους, όπως οι λιµένες, τα αεροδρόµια, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη εµπορευµατικά κέντρα (freight villages).
Ειδικός Στόχος 5
Η προώθηση έργων παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων.

3.2.1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β1.1, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του
ΕΠΜ, ενώ συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (ΟΚΓ).
Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική
συµβολή στον γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «αντιµετώπιση
των ασυνεχειών των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς
στόχους 1, 2 και 3), «..ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών (εξυπηρετείται από τον ειδικό στόχο 4), «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2 και 3), και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4 και 5).
Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 του ΑΠ έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», που εντάσσονται
στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι
στόχοι αυτοί προωθούνται από τη βελτίωση της προσπελασιµότητας των περιοχών της
χώρας, που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη του βασικού οδικού δικτύου και τις οδικές συνδέσεις µε τις πύλες της χώρας και τους λοιπούς κύριους συγκοινωνιακούς κόµβους (λιµάνια, αεροδρόµια, κλπ). Επιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευκολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη
επενδύσεων και ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισµού.
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Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 συµβάλλουν
στην Χωρική Προτεραιότητα 3: «∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία» (και άρα βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία») καθώς προωθούν τα ∆ιευρωπαϊκά Οδικά ∆ίκτυα και τις συνδέσεις µε
τις πύλες και σηµαντικούς διαµετακοµιστικούς κόµβους της χώρας ενώ ο ειδικός στόχος 5
του ΑΠ συµβάλλει στην Χωρική Προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ για «βιώσιµη αστική ανάπτυξη»
καθώς αποσυµφορίζει τα κύρια αστικά κέντρα από την υπεραστική κυκλοφορία.
Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ
1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16 «...Επέκταση,
βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του
ΕΠΜ για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας
...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και
στην πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ).
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητα εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση
µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και
συµβάλλουν επίσης έµµεσα στους γενικούς στόχους 6, 9 και 14 του ΕΣΠΑ.
Ο γενικός στόχος και ο Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στις χωρικές προτεραιότητες 1 και 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 θα συµβάλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1, 3 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, 9 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

Ο ειδικός στόχος 5 θα συµβάλει:






Στις θεµατική προτεραιότητα 5 και το Γενικό στόχο 13 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στην 1.1.1 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.2.1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε πέντε συνολικά περιφέρειες: µία
από τις οκτώ περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1 της σύγκλισης, στις δύο µεταβατικές περιφέρειες phasing-in και στις δύο από τις τρεις περιφέρειες phasing-out . Ειδικότερα, έµφαση
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δίδεται στις παρεµβάσεις των περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, σοβαρές παρεµβάσεις περιλαµβάνονται στη ∆υτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία,
ενώ µικρότερης έκτασης παρεµβάσεις προβλέπονται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Οι κατηγορίες παρεµβάσεων του Α.Π. Β1.1 είναι οι εξής:
1.

Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµισης οδικών αξόνων και τµηµάτων της προηγούµενης περιόδου

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί βασικό στοιχείο του Ε.Π. και του Άξονα, περιλαµβάνει σηµαντικές παρεµβάσεις σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου και αφορά στην ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι διαδικασίες υλοποίησης έχουν εκκινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο.
Στην κατηγορία περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
-

Η συνέχιση της κατασκευής/αναβάθµισης τµηµάτων του ΠΑΘΕ και της ΕΝΑΤΙΑΣ
Ο∆ΟΥ,

-

η συνέχιση της υλοποίησης του οδικού άξονα του ΠΑΘΕ στις περιοχές των Τεµπών και του Πλαταµώνα µέσω της σύµβασης παραχώρησης, «Μαλιακός – Κλειδί»,
η κατασκευή του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) µέσω αντίστοιχης
σύµβασης παραχώρησης,
η συνέχιση της αναβάθµισης του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη
– Σέρρες – Προµαχώνας.

-

2.

Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του ∆ιευρωπαϊκού και του
Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του Ε.Π. και περιλαµβάνει νέες σηµαντικές παρεµβάσεις σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου αλλά και
του Βασικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.
Στην κατηγορία περιλαµβάνονται ενδεικτικά:

3.

-

η αναβάθµιση του άξονα του ΠΑΘΕ στο τµήµα Πολύκαστρο – Εύζωνοι,

-

η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα της Εγνατίας Σιάτιστα – Ιεροπηγή,

-

η ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης και σύνδεσης της
Εγνατίας Οδού µε το Αεροδρόµιο «Μακεδονία»,

-

η κατά τµήµατα βελτίωση των οδικών αξόνων Λαµία – Ιτέα – Αντίρριο και Αγρίνιο Καρπενήσι

-

συνδέσεις Εγνατίας Οδού µε το περιφερειακό οδικό δίκτυο.

Κατασκευή ή/και αναβάθµιση οδικών αξόνων και τµηµάτων του Περιφερειακού Οδικού
∆ικτύου

Η κατηγορία αυτή παρεµβάσεων αποτελεί περιλαµβάνει βελτιώσεις και νέες παρεµβάσεις
σε τµήµατα του Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.
Στην κατηγορία περιλαµβάνονται ενδεικτικά:
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-

η κατά τµήµατα βελτίωση της Ε.Ο. Χαλκίδας - Ψαχνών – Ιστιαίας- Αιδηψού,
η κατά τµήµατα βελτίωση της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας,
η σύνδεση της πόλης της Ρόδου µε το Α/∆ και τη Λίνδο,
οδικά έργα σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

∆ικαιούχοι του Α.Π. Β1.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., ΕΥ∆Ε/ΟΑΠ, ΕΥ∆Ε/ΒΟΑΚ, ∆1/ΓΓ∆Ε.

3.2.1.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007*

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 2013

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ Γ’
ΚΠΣ**

Ε1. Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόµων Εντός ΤΕΝ-Τ.

Χλµ

292,4

657,9

131,0

Ε5. Βελτίωση / κατασκευή οδών Εθνικού
Οδικού ∆ικτύου

Χλµ

7,9

415,8

4,4

Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Οδικού ∆ικτύου

Χλµ

0

20,0

0

*

Περιλαµβάνει το άθροισµα των ισοδυνάµων τµηµάτων και των ολοκληρωµένων έως 31-12-2008 παρεµβάσεων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

** αφορά «ισοδύναµα µήκη» οδικών τµηµάτων για τα οποία έχει εκτελεσθεί µέρος των εργασιών στο ΕΠΟΑΛΑΑ του Γ’ ΚΠΣ και συνεχίζονται στην περίοδο 2007-2013. Ο σχετικός υπολογισµός έγινε αναλογικά επί του συνολικού µήκους του τµήµατος µε βάση το προβλεπόµενο ποσοστό απορρόφησης της ∆ηµόσιας ∆απάνης έως 31-12-2008.
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΩΡΕΣ)

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Νεκροί/100Χ106 Οχη(ΧΛΜ/ΩΡΑ)
µατοχιλιόµετρα

Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος
2007
2013
2007
2013
2007
2013
Θερµοπύλες - Λαµία
Λαµία - Στυλίδα
Θεσσαλονίκη - Σέρρες
Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο
Θεσσαλονίκη - Έδεσσα
Αµφίπολη - Καβάλα
Κοζάνη - Γρεβενά
Λάρισα - Κατερίνη
Λαµία - Τρίκαλα
Κοζάνη - Καστοριά
Λαµία - Αντίρριο
Αγρίνιο - Καρπενήσι
Χαλκίδα - Αιδηψός

ΣΥΝΟΛΟ Α.Π. Β1.1

0:12
0:21
1:08
0:32
1:38
0:48
0:28
1:40
1:38
1:18
3:12
1:44
2:28

0:09
0:16
0:55
0:29
1:13
0:32
0:23
1:21
1:26
0:47
2:12
1:05
1:51

70
45
62
83
48
62
84
42
57
38
27
27
27

94
59
78
92
63
93
101
52
65
64
39
43
36

17:41

12:37

42,1

57,0

0,840

0,583

3.2.1.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

2.200.129.170 Ευρώ (29,73% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Τ.Σ.:

1.100.064.585 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

1.100.064.585 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.2.1.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με την υλοποίηση των σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού
Οδικού ∆ικτύου (∆Ο∆) και την ολοκλήρωση οδικών αξόνων και τµηµάτων, των οποίων οι
διαδικασίες υλοποίησης έχουν εκκινήσει την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, επιτυγχάνεται η κεφαλαιοποίηση των έως σήµερα επενδύσεων και η αξιοποίηση των ωφελειών και της προστιθέµενης αξίας των παρεµβάσεων τόσο σε οικονοµικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου και
εξασφαλίζεται η λειτουργική οµοιογένεια του ∆Ο∆, που εµπίπτει στις περιφέρειες όπου εφαρµόζονται οι παρεµβάσεις του Α.Π.
Σηµαντικές ανάλογες επιπτώσεις επίσης επιτυγχάνονται από την υλοποίηση και λειτουργία
νέων σηµαντικών παρεµβάσεων του Α.Π. σε τµήµατα του ∆ιευρωπαϊκού αλλά και του ΒαΣελίδα 151 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

σικού ∆ιαπεριφερειακού Οδικού ∆ικτύου. Επίσης θετικές επιπτώσεις επέρχονται κυρίως
στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσπελασιµότητας των περιοχών από βελτιώσεις και νέες παρεµβάσεις σε τµήµατα του Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου της χώρας.

3.2.1.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

21

Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

22

Εθνικές οδοί

23

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

3.2.1.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άξονας Προτεραιότητας

Β1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΘΕ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
Ν.Ε.Ο. ΣΕ ΑΥΤ/ΜΟ ΣΤΟ ΥΠΟΤΜΗΜΑ:
"ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΡΦΕΙΑ - ΡΑΧΕΣ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΠΑΘΕ"

ΕΥ∆Ε/ΠΑΘΕ

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΡΡΕΣ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ
Α/Κ ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στερεάς Ελλάδας

Κεντρικής Μακεδονίας
Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης

∆υτ. Μακεδονία

ΠΑΘΕ: ΤΜΗΜΑ: ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙ∆Ι

ΕΥ∆Ε / ΟΑΠ

Θεσσαλίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΥ∆Ε / ΟΑΠ

∆υτ. Μακεδ. – Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.

Κεντρ. Μακεδονία

ΕΡΓΟ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
"ΚΛΕΙ∆Ι-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ-ΕΥΖΩΝΟΙ"

ΕΥ∆Ε / ΠΑΘΕ

Κεντρ. Μακεδονία
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3.2.2 9ος Άξονας - Α.Π. Β1.2:
ΡΕΣ

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΕΣ & ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟ-

3.2.2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β1.2 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον δεύτερο γενικό
στόχο του Ε.Π.:
(β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µε
προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας, η συµπλήρωση των ασυνεχειών και η µεγιστοποίηση του βαθµού ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών, καθώς και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Β1.2,
για τις ηπειρωτικές Περιφέρειες της χώρας (πλην Ηπείρου), ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β1.2:
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας µε
προτεραιότητα στο ∆ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο υψηλής ταχύτητας και η
ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Εξασφάλιση της σύνδεσης του σιδηροδροµικού δικτύου µε κύριους Άξονες όµορων χωρών - διασφάλιση διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος ∆ιαχείρισης των Σιδηροδροµικών Μεταφορών.
Ειδικός Στόχος 2
Περαιτέρω ανάπτυξη & βελτίωση των τµηµάτων των ∆ιευρωπαϊκών Σιδηροδροµικών ∆ικτύων (έργα προτεραιότητας της Λισσαβόνας).
Ειδικός Στόχος 3
Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω µείωσης του χρόνου διαδροµής,
αύξησης των συχνοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας και της άνεσης µετακίνησης των σιδηροδροµικών µεταφορών.
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Ειδικός Στόχος 4
∆ηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων
Ειδικός Στόχος 5
Βελτίωση σιδηροδροµικής ασφάλειας, µείωση απωλειών σε ανθρώπινες ζωές
και µείωση οικονοµικού κόστους σιδηροδροµικών ατυχηµάτων.
Ειδικός Στόχος 6
Ανάπτυξη σιδηροδροµικών συνδέσεων µε σηµαντικά λιµάνια και εµπορευµατικά
κέντρα.

3.2.2.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β1.2, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ
2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
Οι ειδικοί στόχοι 1 και 2 του Α.Π Β1.2 καλύπτουν άµεσα τις ανάγκες ολοκλήρωσης τόσο
του βασικού σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας που περιλαµβάνεται στα ∆.∆.Μ., όσο και
της αύξησης της προσβασιµότητας σε σιδηροδροµικές µεταφορές, ενώ ο ειδικός στόχος 3
εξυπηρετεί την ανάγκη προσέλκυσης µεταφορικού έργου. Οι ειδικοί στόχοι 4 και 6 εξυπηρετούν τις ανάγκες που αφορούν στις συνδυασµένες εµπορευµατικές µεταφορές, ενώ η ανάγκη προώθησης των επενδύσεων σε τεχνολογία, εφαρµογές τηλεµατικής και σε κατάλληλα
εξειδικευµένο προσωπικό εξυπηρετείται από το στόχο 2 έµµεσα. Τέλος, ο ειδικός στόχος 5
θα συµβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών.
Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β1.2, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...» και ειδικότερα στους εξειδικευµένους στόχους «αντιµετώπιση των
ασυνεχειών στα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών», «ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών…», «σύνδεση των περιοχών της χώρας µε τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών»,
και «αναβάθµιση υποδοµών». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 4.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών».
Ειδικότερα, η ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των σιδηροδρόµων, καθώς και η ανάπτυξη
των συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών µε τη δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων, ενισχύει έµµεσα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών, τη διαµετακόµιση
αγαθών µέσα από την Ελληνική επικράτεια, την ανάπτυξη παραγωγικών επενδύσεων στην
περιοχή επιρροής του δικτύου και την δηµιουργία επιχειρήσεων. Συνεπώς, οι Ειδικοί Στόχοι
του Α.Π. Β1.2 εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 1 του ΕΣΠΑ για «αύξηση της εξωστρέφειας
και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων».
Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π και οι διασυνοριακές συνδέσεις του, καθώς και η ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη θα
συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή, ∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία».
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Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι του Α.Π. Β1.2 βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ 16
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή
πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
Επίσης εξυπηρετούν έµµεσα και τον Γενικό Στόχο 9 του ΕΣΠΑ «Προώθηση της Κοινωνικής
Ενσωµάτωσης», καθώς συµβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, µε ειδικές προβλέψεις για την εξυπηρέτησή τους στους σιδηροδροµικούς σταθµούς και στα οχήµατα.
Ο Άξονας Προτεραιότητας, ο γενικός του στόχος και οι ειδικοί στόχοι θα συµβάλουν:





Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς Στόχους 1, 9 & 13 του ΕΣΠΑ.
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.2.2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε πέντε συνολικά περιφέρειες εκ
των οποίων σε δύο από τις οκτώ περιφέρειες του αµιγούς στόχου 1 της σύγκλισης, σε µία
από τις δύο µεταβατικές περιφέρειες phasing-in και σε δύο από τις τρεις περιφέρειες phasing-out. Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις γίνονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,
Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Έµφαση δίδεται στις παρεµβάσεις
των περιφερειών της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ µικρότερης κλίµακας παρεµβάσεις περιλαµβάνονται στην Αττική, Πελοπόννησο και Θεσσαλία.
Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Β1.2 είναι οι εξής:
1.

Ολοκλήρωση & αναβάθµιση επιδοµής & υποδοµής υφιστάµενου σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότητα στα τµήµατα ΤΕΝΤ-Τ.

Περιλαµβάνει τα έργα ολοκλήρωσης του ΠΑΘΕ/Π, σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), πυλώνες του συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικότητα.
2.

Σηµατοδότηση, Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες

Περιλαµβάνει το συνεχιζόµενο έργο ολοκλήρωσης της σηµατοδότησης / τηλεδιοίκησης του
Σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π, µε σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level
1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), µε πυλώνες του συστήµατος ERTMS για διαλειτουργικότητα.
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3.

Σύνδεση µε κοµβικά λιµάνια της χώρας και µε ΒΙ.ΠΕ.

Η σιδηροδροµική σύνδεση µε βιοµηχανικές περιοχές και κοµβικά λιµάνια, θα συµβάλλει
στην ανάκαµψη των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών του ΠΑΘΕ/Π. Προωθούνται κυρίως παρεµβάσεις που συµπληρώνουν βασικές ελλείψεις, στο δίκτυο των υποδοµών και υπηρεσιών (missing links, missing services), οι οποίες αποκλείουν την λειτουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών στην Χώρα, όπως οι παρεµβάσεις για δηµιουργία σιδηροδροµικών συνδέσεων στους λιµένες.
4.

∆ηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων (µελέτες, κατασκευές και προµήθεια εξοπλισµού)

Περιλαµβάνεται η δηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων (Ε/Κ) σε οριοθετηµένες ζώνες παροχής υπηρεσιών συναφών µε τις µεταφορές, όπου οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να εγκατασταθούν και να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Β1.2 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε

3.2.2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Ε3. Κατασκευή και αποπεράτωση διπλής
ηλεκτροκινούµενης Σιδηροδροµικής Γραµµής Εντός ΤΕΝ-Τ

Χλµ

520,0

587,50

Ε4. Αναβάθµιση / Εκσυγχρονισµός Σιδηροδροµικής Γραµµής Εκτός ΤΕΝ – Τ.

Χλµ

0

2,0

Αριθµός

0

1

Ε8.

Νέα Εµπορευµατικά Κέντρα.

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΩΡΕΣ)
Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος
2007
2013
Αθήνα - Θεσσαλονίκη

4:30

3:30
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3.2.2.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

939.725.400 Ευρώ (12,70% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Τ.Σ.:

469.862.700 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

469.862.700 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.2.2.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Βασικό στοιχείο του Α.Π. Β1.2 αποτελεί η προώθηση της ολοκλήρωσης του σιδηροδροµικού άξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Προµαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Περιλαµβάνει τα
έργα ολοκλήρωσης του «κορµού» του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας (Π.Α.Θ.Ε. / Π.),
σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατοδότηση / τηλεδιοίκηση (ETCS Level 1) και τηλεπικοινωνίες (GSM-R), πυλώνες του συστήµατος
ERTMS για διαλειτουργικότητα.
Ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του Άξονα ΠΑΘΕΠ είναι η διαµόρφωση ενός σιδηροδρόµου υψηλών ταχυτήτων που θα εξυπηρετεί την «ραχοκοκαλιά» του ηπειρωτικού κορµού
της χώρας και θα συνδέει τις µεγάλες πόλεις µε τα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας, παρέχοντας σύγχρονο εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης ανταγωνιστικό των οδικών µεταφορών. Παράλληλα, µε την εξασφάλιση των συνδέσεων του σιδηροδροµικού άξονα µε µεγάλα
λιµάνια της χώρας, καθώς και µε τα Εµπορευµατικά Κέντρα προωθείται η ανάπτυξη του
συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών.
Οι σιδηροδροµικές συνδέσεις µε βιοµηχανικές περιοχές και τα λιµάνια, είναι βέβαιο ότι θα
σηµάνουν την ανάκαµψη των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών. Προωθούνται
κυρίως παρεµβάσεις που συµπληρώνουν βασικές ελλείψεις, στο δίκτυο των υποδοµών και
υπηρεσιών (missing links, missing services), οι οποίες περιορίζουν την λειτουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου συνδυασµένων µεταφορών στην χώρα, όπως οι παρεµβάσεις για
δηµιουργία σιδηροδροµικών συνδέσεων στα Ε/Κ και τους λιµένες.
Με την ίδρυση και την οργάνωση Εµπορευµατικών Κέντρων σε κατάλληλες περιοχές, µπορεί να αναπτυχθούν περαιτέρω οι συνδυασµένες µεταφορές της χώρας, για την εξυπηρέτηση των εξωτερικών και διαµετακοµιστικών µεταφορών, καθώς και για την ανάδειξη της
Ελλάδας ως κύρια Βαλκανική πύλη και τη σύνδεσή της µε άλλες χώρες της Ευρώπης σε
συνδυασµό µε τη συνέργια των µεταφορικών συστηµάτων (π.χ. σιδηροδροµικό δίκτυο, οδικό δίκτυο, λιµένες).
Τα σύγχρονα συστήµατα σηµατοδότησης / τηλεπικοινωνιών που θα εγκατασταθούν σε περιβάλλον ERTMS θα εξασφαλίσουν την αυξηµένη διαλειτουργικότητα, την αύξηση της χωρητικότητας των γραµµών και την αυξηµένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Η εισαγωγή υψηλής
τεχνολογίας θα αλλάξει πλήρως την εικόνα των σιδηροδροµικών µεταφορών και επιπλέον
θα µειώσει θεαµατικά τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
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3.2.2.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

16

Σιδηρόδροµοι

17

Σιδηρόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

19

Κινητός Σιδηροδροµικός Εξοπλισµός (ΤΕΝ-Τ)

26

Πολύτροπες Μεταφορές

27

Πολύτροπες Μεταφορές (ΤΕΝ-Τ)

Σιδηροδροµικές και Συνδυασµένες Εµπορευµατικές Μεταφορές (Τ.Σ.)

3.2.2.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β1.2

Ολοκλήρωση νέας Σ.Γ.Υ.Τ.
Τιθορέα – ∆οµοκός

ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.

Ολοκλήρωση εγκατάστασης
σύγχρονης σηµατοδότησης/τηλεδιοίκησης ΠΑΘΕΠ

ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.

Αναβάθµιση Σ.Γ. Θεσσαλονίκης – Προµαχώνα

ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.

Αναβάθµιση σύνδεσης ΠΑΘΕΠ µε λιµένα Θεσσαλονίκης
και κατασκευή νέου Εµπορευµατικού Κέντρου

ΟΣΕ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΕ
Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης
Α.Ε.
ΣΚΑ - Κιάτο

Στερεάς Ελλάδας
Αττικής, Στερεάς
Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής
Μακεδονίας
Κεντρικής Μακεδονίας
Κεντρικής
δονίας

Μακε-

Αττικής,
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β2:

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

11ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β2.1: ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ
12ος Άξονας - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ B2.2: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ

3.2.3 10ος Άξονας- Α.Π. Β2.1:

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ

3.2.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β2.1 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τρίτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Β2.1, ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β2.1:
Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών της χώρας, µε την ανάπτυξη
κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και
τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η βελτίωση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών, για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών.
Ειδικός Στόχος 2
Η διασφάλιση της ικανοποιητικής σύνδεσης των νησιών της χώρας, περιλαµβανοµένων και αυτών που παρουσιάζουν χαµηλό µεταφορικό έργο.
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Ειδικός Στόχος 3
Η βελτίωση των προσβάσεων των λιµένων στα χερσαία µέσα µεταφοράς µε κατάλληλη σύνδεσή τους µε το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο.
Ειδικός Στόχος 4
Η ανάδειξη των κύριων λιµένων σε διαµετακοµιστικούς κόµβους, η κατασκευή
επιβατικών σταθµών και η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των λιµένων.

3.2.3.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β2.1, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του
ΕΠΜ ενώ συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (ΟΚΓ).
Αναλυτικότερα ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική
συµβολή στον Γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας» καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους για «σύνδεση των
περιοχών της χώρας µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών» (εξυπηρετείται από τον ειδικό
στόχο 2) και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3
και 4).
Οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3 και 4 του Α.Π. Β2.1 έχουν, επίσης, έµµεση συµβολή στους γενικούς
στόχους 1 και 3 του ΕΣΠΑ που εντάσσονται στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση
στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας». Οι Γενικοί στόχοι του ΕΣΠΑ 1: «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων» και 3: «Η διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας» προωθούνται από την βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών που επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών
και την παράλληλη αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, την διασφάλιση ικανοποιητικής σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών και την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών που θα εξυπηρετεί τις µετακινήσεις επιβατών και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων ενθαρρύνει την ανάπτυξη επενδύσεων και βελτιώνει τις τουριστικές υπηρεσίες.
Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β2.1 συµβάλλουν
στις Χωρικές Προτεραιότητες 2: «Ανάπτυξη της υπαίθρου» καθώς έχουν µεγάλη εφαρµογή
στις νησιωτικές περιοχές.
Επίσης ο Άξονας Προτεραιότητας Β2.1 και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την
ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών» και την ΟΚΓ 16
«...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των
διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...», ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 3η προτεραιότητα του ΕΠΜ για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της
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χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
και στην πολιτική για «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή» (Κεφ. 7 του ΕΠΜ).
Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
Ο άξονας προτεραιότητας, ο γενικός στόχος και όλοι οι ειδικοί του στόχοι θα συµβάλλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 3, & 13 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 2 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στην 1.1.1 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.2.3.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις στα λιµάνια του Νοτίου Αιγαίου (π.χ.
Μυκόνου).
Ενδεικτικά, στο λιµάνι της Μυκόνου θα κατασκευασθούν τα θαλάσσια κρηπιδώµατα και τα
κτιριακά έργα της λιµενικής ζώνης, ενώ παρόµοιας φύσης εργασίες θα εκτελεσθούν και σε
άλλα λιµάνια.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Β2.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
∆4 / ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2.3.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Ε9. Αριθµός λιµένων που αναβαθµίζονται.

Αριθµός

0

4

3.2.3.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

28.200.000 Ευρώ ( 0,38% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Τ.Σ.:

14.100.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

14.100.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)
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3.2.3.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Θετικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του Α.Π. εξασφαλίζονται µε τις παρεµβάσεις για
την ικανοποιητική σύνδεση των νησιών της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (π.χ. λιµένας Μυκόνου).

3.2.3.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός
30

Κατηγορία παρέµβασης
Λιµένες

Σελίδα 162 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

3.2.4 11ος Άξονας- Α.Π. Β2.2:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3.2.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β2.2 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον τέταρτο γενικό
στόχο του Ε.Π.:
(δ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του
βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του συστήµατος αεροπορικών µεταφορών της χώρας, τίθεται ο γενικός στόχος του
Άξονα Β2.2, για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β2.2:
Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών, η βελτίωση της ποιότητας
των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του βαθµού ασφαλείας των
αεροπορικών µεταφορών.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Αναβάθµιση σηµαντικών αεροδροµίων της χώρας για την παροχή της δυνατότητας υποδοχής µεγαλύτερων αεροσκαφών, για την αναβάθµιση των υποδοµών ασφαλείας (security) και για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης.
Ειδικός Στόχος 2
Αναβάθµιση των περιφερειακών αεροδροµίων και προώθηση νέων συνδέσεων
µε αποµακρυσµένες περιοχές.
Ειδικός Στόχος 3
Μείωση των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και µείωση του οικονοµικού κόστους των αεροπορικών ατυχηµάτων.
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3.2.4.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τις Αεροπορικές Μεταφορές εξυπηρετούν τις προσδιορισµένες ανάγκες, ήτοι τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αεροπορικών επιβατικών µεταφορών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συνδυασµένων µεταφορών, καθώς και τη
βελτίωση της ασφάλειας των αεροµεταφορών.
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. Β2.2, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους
στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων
της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για
την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ).
Συγκεκριµένα, οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β2.2, εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 (της Θ.Π.5)
του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...». Επίσης συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών». Ειδικότερα, η αναβάθµιση αεροδροµίων
πρωταρχικής σηµασίας και περιφερειακών αεροδροµίων (Ειδικοί Στόχοι 1 και 2) εξυπηρετούν τους στόχους για «αναβάθµιση των υποδοµών» και «προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων», ενώ ταυτόχρονα, θα συµβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2.3 «∆ιασυνοριακή,
∆ιεθνική, ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία».
Επιπρόσθετα, οι Ειδικοί Στόχοι των υπό ανάλυση Α.Π. βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΟΚΓ
16 «...Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των Ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση
των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας...» και τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων για «...αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ...µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και «Περιφερειακή και Κοινωνική Συνοχή». Τέλος, εξυπηρετούν την Ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση µε τον τοµέα των Μεταφορών για ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
Ο άξονας προτεραιότητας, ο γενικός στόχος και όλοι οι ειδικοί του στόχοι θα συµβάλλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 4 & 5 και τους Γενικούς στόχους 12, & 13 του ΕΣΠΑ.
Στις χωρικές προτεραιότητες 2 και 3 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1 και 2.3 ΚΣΚΓ
Στην 16η ΟΚΓ

3.2.4.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Β2.2 είναι οι εξής:
1.

Επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων υφιστάµενων αεροδροµίων
(π.χ. Κτιριακές εγκαταστάσεις, επέκταση διαδρόµων κλπ)

Περιλαµβάνει την επέκταση, βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων υφιστάµενων αεροδροµίων, µε στόχο τη βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος αεροπορικών
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µεταφορών και την εξυπηρέτηση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης στις περιόδους αιχµής
από τα αεροδρόµια του τελικού προορισµού.
2.

Κατασκευή νέων αεροδροµίων

Η κατασκευή νέων αεροδροµίων αφορά περιφερειακά αεροδρόµια σε περιοχές που είτε
δεν διαθέτουν σήµερα αεροπορική σύνδεση ή αφορά επιλογή για κατάργηση υφιστάµενων
αεροδροµίων και ανακατασκευή τους σε νέα θέση.
3.

Συστήµατα ασφαλείας στο δίκτυο των αεροδροµίων

Ο συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας για την ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών.
4.

Αεροναυτιλία (τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, συστήµατα επιτήρησης, συστήµατα ραδιοβοηθηµάτων)

Η συγκεκριµένη παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, Συστηµάτων επιτήρησης και Ραδιοβοηθηµάτων για την ασφάλεια των αεροµεταφορών. Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αφορούν το σύστηµα διαχείρισης
και ελέγχου των επιχειρησιακών λειτουργιών της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας,
που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανεµπόδιστη και ασφαλή ανάπτυξη των αεροµεταφορών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Β2.2 είναι οι παρακάτω φορείς:

Υ.Π.Α. / ΥΜΕ, ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΕΥ∆Ε ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ν. ΕΛΛΑ∆ΑΣ / ΥΠΕΧΩ∆Ε.

3.2.4.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Ε10. Αριθµός αεροδροµίων που αναβαθµίζονται.

Αριθµός

0,5

3

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

Αριθµός

1

2

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Α)
Α6. Α/∆ µε δυνατότητα υπερατλαντικών
πτήσεων.
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3.2.4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

138.410.000 Ευρώ ( 1,87% του Ε.Π.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:
Κοινοτική Συµµετοχή Τ.Σ.:

69.205.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

69.205.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.2.4.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Με την αναβάθµιση του υφιστάµενου συστήµατος αεροπορικών µεταφορών, θα επιτευχθεί
η βελτίωση των συνδέσεων της χώρας µε την Ε.Ε. και των λοιπών διεθνών συνδέσεων, η
βελτίωση της διασύνδεσης των περιφερειών της χώρας µε τα µητροπολιτικά κέντρα, καθώς
και η βελτίωση των συνδέσεων των περιφερειών αυτών µε άλλες χώρες της Ε.Ε. κατά την
τουριστική περίοδο.
Η αεροπορική σύνδεση των αποµακρυσµένων περιφερειών της χώρας µε τα µεγάλα αστικά κέντρα, συµβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και των παραµεθόριων περιοχών.
Στόχος της βελτίωσης των συνθηκών αεροπορικής πρόσβασης είναι η εξασφάλιση της
προσπελασιµότητας και η καταπολέµηση της αποµόνωσης των αποµακρυσµένων από τον
κεντρικό άξονα ανάπτυξης περιοχών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών, του τουρισµού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Επίσης, µε την ανάπτυξη των συστηµάτων αεροναυτιλίας θα βελτιωθεί η αποτελεσµατική
διαχείριση της χωρητικότητας, της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των αεροδροµίων,
παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας, µεγαλύτερη οικονοµική ανταποδοτικότητα των αεροδροµίων µε ανταγωνιστικό κόστος, ουσιαστική µείωση των καθυστερήσεων και του χρόνου αναµονής και καλύτερη σύνδεση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη
της Ε.Ε.

3.2.4.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ

Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:

Κωδικός
29

Κατηγορία παρέµβασης
Aερολιµένες
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Αεροπορικές Μεταφορές (Τ.Σ.)

3.2.4.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β2.2

Ολοκλήρωση αναβάθµισης
κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε
Αεροδροµίων
Β. Ελλάδος

Κεντρικής Μακεδονίας

Αναβάθµιση κρατικού Αερολιµένα Κω

ΥΠΑ, ΕΥ∆Ε
Αεροδροµίων
Ν. Ελλάδος

Νήσων Αιγαίου
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ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α ΑΞΟΝΩΝ Β3:

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

12ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.1: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
13ος Άξονας – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Β3.2: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3.2.5 12ος Άξονας- Α.Π. Β3.1:

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

3.2.5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β3.1 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πέµπτο γενικό
στόχο του ΕΠ:
(ε) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη µείωση
των σχετικών χρονοαποστάσεων.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών των µεγάλων αστικών κέντρων, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Β3.1, ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β3.1:
Η ανάπτυξη των αστικών αυτοκινητοδρόµων, των κύριων αστικών αρτηριών,
καθώς και των υποδοµών του Μετρό στις µεγάλες πόλεις της χώρας.
Οι ειδικοί στόχοι που συµβάλουν στην υλοποίηση του παραπάνω γενικού στόχου του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Η βελτίωση του βασικού οδικού δικτύου των µεγάλων πόλεων µε έµφαση στους
αστικούς αυτοκινητόδροµους και τις κύριες αρτηρίες.
Ειδικός Στόχος 2
Η ανάπτυξη του δικτύου των µέσων σταθερής τροχιάς και των υποδοµών λειτουργίας και υποστήριξής του στα µητροπολιτικά κέντρα της χώρας.
Ειδικός Στόχος 3
Η βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος µε µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της οδικής κυκλοφορίας (τροχαία ατυχήµατα, µείωση ρυπογόνων εκποµπών, θόρυβος, κ.α.).
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Ειδικός Στόχος 4
Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεµατική, ΟΠΣ κ.α.) για τη βελτίωση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της αστικής κυκλοφορίας.
Ειδικός Στόχος 5
Η ενίσχυση της εφαρµογής των µέτρων που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια
των εποχουµένων και των πεζών, καθώς και για τον έλεγχο και µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών µεταφορών στο περιβάλλον.
3.2.5.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β3.1, ο γενικός του στόχος και οι επιµέρους ειδικοί στόχοι, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις προτεραιότητες του
ΕΠΜ, ενώ συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων
Γραµµών της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση (ΟΚΓ).
Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του έχουν άµεση και σηµαντική
συµβολή στον γενικό στόχο 13 της 5ης Θεµατικής Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ: «Η ανάπτυξη
και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας», καθώς εξυπηρετεί τους επιµέρους στόχους «..ενίσχυση της
διατροπικότητας του συστήµατος µεταφορών» (εξυπηρετείται από τον ειδικό στόχο 2), «ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών» » (εξυπηρετείται από τους ειδικούς στόχους 1, 2, 3, 4 και 5) και για «αναβάθµιση υποδοµών» (εξυπηρετείται από τους ειδικούς
στόχους 1 και 2). Επίσης, ο Άξονας Προτεραιότητας και οι στόχοι του βρίσκονται σε συνάφεια µε την ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών».
Ο ειδικός στόχος 1 του Α.Π. Β3.1 έχει έµµεση συµβολή στο γενικό στόχο του ΕΣΠΑ 1: «Η
αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», που εντάσσεται
στην 1η Θεµατική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας», καθώς προωθεί την κινητικότητα και συµβάλλει στη µείωση των χρονοαποστάσεων στα αστικά κέντρα. Επιπλέον, η βελτίωση της προσπελασιµότητας διευκολύνει την µετακίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών και, ως εκ τούτου, ενθαρρύνει την ανάπτυξη επενδύσεων.
Οι εδικοί στόχοι 2, 3 και 5 του Α.Π. Β3.1 συµβάλλουν έµµεσα στους γενικούς στόχους του
ΕΣΠΑ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» και 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής
περιβαλλοντικής πολιτικής», καθώς οι σχετικές παρεµβάσεις αφορούν την προώθηση έργων παρακάµψεων των κύριων αστικών κέντρων της χώρας για τον περιορισµό της συµφόρησης της οδικής κυκλοφορίας και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
αστικών µεταφορών (θόρυβος, ρύπανση) και την προώθηση µέσων µαζικής µεταφοράς
φιλικών προς το περιβάλλον (Μετρό, Προαστιακός Σιδηρόδροµος). Στο πλαίσιο αυτό συµβάλλουν έµµεσα στην ΚΣΚΓ 1.1.2 «ενίσχυση των συνεργειών ανάµεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και την ΟΚΓ 11 «... ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης».
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Σε ότι αφορά την χωρική διάσταση του ΕΣΠΑ, οι ειδικοί στόχοι 1, 2, 3, 4 και 5 συµβάλλουν
στην Χωρική Προτεραιότητα 1: «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» και βρίσκονται σε συνάφεια µε
την ΚΣΚΓ 2.1 «Συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση», καθώς βελτιώνουν τις αστικές δηµόσιες συγκοινωνίες και αποσυµφορίζουν τα κύρια αστικά κέντρα από
την υπεραστική κυκλοφορία.
Ο γενικός στόχος και ο Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλουν:






Στις θεµατικές προτεραιότητες 1 & 5 και τους Γενικούς στόχους 1, 13, 15 και 16 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1, 1.1.2. και 2.1 ΚΣΚΓ
Στην 11 ΟΚΓ

3.2.5.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Οι παρεµβάσεις του Α.Π. Β3.1 γίνονται όλες στην Αττική και αφορούν έργα Μετρό και οδικά
έργα.
Στα έργα µετρό περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό
Αθηνών και των σταθµών µετεπιβίβασης στη Γραµµή 3 και στην ολοκλήρωση των εργασιών των επεκτάσεων των Γραµµών 2 και 3 της προηγούµενης περιόδου. Περιλαµβάνεται
και η κατασκευή της νέας γραµµής επέκτασης της γραµµής 3 του Μετρό «Χαϊδάρι – Πειραιάς».
Στα οδικά έργα ενδεικτικά αναφέρονται η κατασκευή των Ανισόπεδων Κόµβων και του παράπλευρου οδικού δικτύου της Λεωφ. Σταυρού – Λαυρίου, η διαπλάτυνση της παράκαµψης Μαρκόπουλου, η διάνοιξη της Λ. Θηβών έως τη Λ. Φυλής, κλπ.
∆ικαιούχοι του Α.Π. Β3.1 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε, ∆ΚΕΟ/ΓΓ∆Ε.
3.2.5.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)
Ε6. Βελτίωση / κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδροµων και εκτός Εθνικού Οδικού
∆ικτύου.
Ε7. Μήκος γραµµών µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (Μετρό).

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Χλµ
Χλµ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2007

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2013

20,3

68,0

21,6

29,8
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3.2.5.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

722.100.000 Ευρώ ( 9,76% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Τ.Σ.:

361.050.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

361.050.000 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.2.5.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η υλοποίηση του Α.Π. θα έχει σηµαντική επίπτωση στην ανάπτυξη του δικτύου των µέσων
σταθερής τροχιάς και των υποδοµών λειτουργίας και υποστήριξής του στην µητροπολιτική
περιοχή της Αθήνας. Η ανάπτυξη αυτή θα συµβάλλει στη µείωση των χρονοαποστάσεων
των αστικών µετακινήσεων, στην αποσυµφόρηση της οδικής κυκλοφορίας σε κορεσµένα
σηµεία του οδικού δικτύου, στον περιορισµό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις
εκποµπές αέριων ρύπων και θορύβου της οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στη βελτίωση
του επιπέδου εξυπηρέτησης των µετακινήσεων που εξυπηρετούνται µε δηµόσια µέσα συγκοινωνίας.
3.2.5.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:
Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

23

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

52

Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών

3.2.5.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άξονας Προτεραιότητας

Α1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Τρεις σταθµοί
ΜΕΤΡΟ Γραµµής 3)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 (ΤΜΗΜΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪ∆ΑΡΙ),
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΧΑΪ∆ΑΡΙ» ΚΑΙ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ«ΕΛΑΙΩΝΑ» (Υποέργο1)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΪ∆ΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε

ΑΤΤΙΚΗΣ
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3.2.6 13ος Άξονας- Α.Π. Β3.2:

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3.2.6.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας Προτεραιότητας Β3.2 είναι σε άµεση συνάφεια και συνοχή µε τον πέµπτο γενικό
στόχο του Ε.Π.:
(ε) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π:
Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη µείωση
των σχετικών χρονοαποστάσεων.
Στο πλαίσιο του παραπάνω γενικού στόχου και µε βάση τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, τίθεται ο γενικός στόχος του Άξονα Β3.2, ως ακολούθως:
Γενικός Στόχος Άξονα Προτεραιότητας Β3.2:
Η ανάπτυξη του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και
της ποιότητας των δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στις καθαρές αστικές
συγκοινωνίες.
Ο γενικός στόχος του Άξονα αναλύεται σε επιµέρους ειδικούς στόχους, µε την επίτευξη των
οποίων πραγµατοποιείται ο γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας και προωθούνται οι
στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ.
Οι ειδικοί στόχοι του άξονα είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
Ειδικός Στόχος 1
Αύξηση µεριδίου αστικών Μ.Μ.Μ. και κάλυψη των µελλοντικών αναγκών λόγω
των χωροταξικών επεκτάσεων των πόλεων κυρίως µέσω της επέκτασης των
Μ.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς και της έµφασης στην µετεπιβίβαση µεταξύ οδικών
µέσων - Μ.Μ.Μ.
Ειδικός Στόχος 2
Βελτίωση της ποιότητας και της άνεσης των µετακινήσεων στις πόλεις µε
Μ.Μ.Μ. µέσω της αύξησης των συχνοτήτων και της βελτίωσης των συνθηκών
µεταφοράς.
Ειδικός Στόχος 3
Ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής διάστασης των Μ.Μ.Μ. µέσω της προώθησης των "καθαρών" αστικών συγκοινωνιών ειδικά στις υποβαθµισµένες περιοχές των πόλεων.
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3.2.6.2 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ειδικοί στόχοι του Α.Π. Β3.2, βρίσκονται σε συνάφεια µε τους στόχους του ΕΣΠΑ 20072013 και συµβάλλουν στην προώθηση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών (Λευκή Βίβλος), των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραµµών
της ΕΕ για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ), των ανανεωµένων στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
και των Ολοκληρωµένων Κατευθυντήριων Γραµµών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση
(ΟΚΓ).
Οι ειδικοί στόχοι 1, 2 και 3 εξυπηρετούν τον Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ για «την ανάπτυξη και
εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών...» και ειδικότερα στους στόχους για την «ανάπτυξη και επέκταση των αστικών µεταφορών» και την «προώθηση θεσµικών και οργανωτικών παρεµβάσεων». Ο Ειδικός Στόχος 3
συµβάλλει στους Γενικούς Στόχους 15 «η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» και 16 «η
άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής». Επίσης, οι Ειδικοί Στόχοι συµβάλλουν
στις ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών», 1.1.2 «Ενίσχυση των
συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη» και 2.1 «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» ενώ βρίσκεται σε συνάφεια µε τις
ΟΚΓ 11 «..ενίσχυση της συνέργιας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης...».
Επίσης, οι ειδικοί στόχοι του ΑΠ συµβάλλουν στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη».

Ο γενικός στόχος και ο Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλλουν:






Στη θεµατική προτεραιότητα 5 και τους Γενικούς στόχους 13, 15 και 16 του ΕΣΠΑ.
Στη χωρική προτεραιότητα 1 του ΕΣΠΑ
Στην προτεραιότητα (γ) του ΕΠΜ (Κεφ 7)
Στις 1.1.1, 1.1.2. και 2.1 ΚΣΚΓ
Στην 11 ΟΚΓ

3.2.6.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε δύο τουλάχιστον περιφέρειες: της
Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι κατηγορίες ενδεικτικών παρεµβάσεων του Α.Π. Β3.2 είναι οι εξής:
Ολοκλήρωση ή/και επέκταση υφιστάµενου δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Περιλαµβάνει έργα για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού αλλά και την επέκταση του
δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς (προαστιακός σιδηρόδροµος, τραµ, ΗΣΑΠ), τα οποία θα
λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε τα υπόλοιπα µέσα µεταβλητής και ηµι-σταθερής τροχιάς, δηλαδή τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αντίστοιχα. Οι δράσεις, που προτείνονται, στοχεύουν στην ορθολογική ανάπτυξη του δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς, έτσι ώστε να καλύψει
νέες περιοχές και νέες ανάγκες των επιβατών και να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Προωθούνται
παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν τόσο στη µείωση του επιπέδου της ατµοσφαιρικής και
ηχητικής ρύπανσης όσο και στη βελτίωση του επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης µε
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χρήση µέσων φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και στη βελτίωση της ελκυστικότητας
των περιφερειών, µέσω της προσβασιµότητας, της εξασφάλισης επαρκών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Εκσυγχρονισµός παλαιών αµαξοστασίων / κατασκευή νέων
Στις επεκτάσεις περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδοµές για τη λειτουργία των νέων
τµηµάτων δικτύου, καθώς και ο εκσυγχρονισµός παλαιών αµαξοστασίων ή δηµιουργία νέων αµαξοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων.
Προµήθεια τροχαίου υλικού και λεωφορείων
Η δροµολόγηση σύγχρονου τροχαίου υλικού και σύγχρονων λεωφορείων θα συµβάλλει
περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών µεταφοράς υψηλού επιπέδου στον πολίτη, αλλά και
στη µείωση του χρόνου διαδροµής.
Οργάνωση συστήµατος ΜΜΜ
Η προώθηση βιώσιµων από περιβαλλοντική άποψη µεταφορικών δικτύων συνεπάγεται
εγκαταστάσεις δηµόσιων µεταφορών (δηµιουργία και οργάνωση σταθµών διακίνησης, µετεπιβίβασης, των υποδοµών στάθµευσης και εξυπηρέτησης υποδοµών), δράσεις για την
οργάνωση του συστήµατος ΜΜΜ για εξυπηρέτηση του επιβάτη (συστήµατα συλλογής κοµίστρου, τηλεµατικής κλπ.), καθώς και δράσεις για την πρόσβαση στις συνήθεις δηµόσιες
µεταφορικές υπηρεσίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων (όπως είναι οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες).
∆ικαιούχοι του Α.Π. Β3.2 είναι οι παρακάτω φορείς:
ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι Ε.Φ.Σ.Ε. του (ΕΘΕΛ Α.Ε., ΗΣΑΠ Α.Ε., ΗΛΠΑΠ Α.Ε.), ΑΜΕΛ Α.Ε. και
ΤΡΑΜ Α.Ε.

3.2.6.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

∆ΕΙΚΤΗΣ (Ε)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
2008

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ
2015

Ε7. Μήκος γραµµών µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, Προαστιακός Σιδηρόδροµος).

Χλµ

55

65

Αριθµός

688

965

Ε11.

Προµήθεια οχηµάτων ΜΜΜ (σε τεµ.).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α)
Τα τµήµατα που περιλαµβάνουν περισσότερες ή λιγότερες των δύο Σ.Γ. έχουν υπολογισθεί ανηγµένα
σε µήκος διπλής Σ.Γ.
(β)
Περιλαµβάνονται και τα τµήµατα των οποίων η υποδοµή και επιδοµή έχουν κατασκευασθεί και προβλέπεται η υλοποίηση των λοιπών παρεµβάσεων (σηµατοδότηση – τηλεδιοίκηση – ηλεκτροκίνηση).

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΩΡΕΣ)
Τιµή Βάσης Τιµή Στόχος
2007
2013

0:45

Αθήνα – Α/∆

0:30

3.2.6.5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ:

205.757.158 Ευρώ ( 2,78% του Ε.Π.)

Κοινοτική Συµµετοχή Τ.Σ.:

102.878.579 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

Εθνική Χρηµατοδότηση:

102.878.579 Ευρώ (50,00% της ∆.∆.)

3.2.6.6 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η ολοκλήρωση του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, θα συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην αύξηση του µεριδίου των δηµόσιων συγκοινωνιών µε αντίστοιχο περιορισµό των µετακινήσεων µε ιδιωτικά µέσα.
Η δηµιουργία Προαστιακού Σιδηρόδροµου Θεσσαλονίκης θα συµβάλλει στην µείωση των
χρονο-αποστάσεων της ευρύτερης περιοχής του Νοµού Θεσσαλονίκης από το πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης και την κεντρική περιοχή της πόλης σε συνδυασµό µε
το Μετρό, καθώς και παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των µετακινήσεων της ευρύτερης περιοχής από/προς Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Αθήνα µέσω του σιδηροδροµικού δικτύου χωρίς την ανάγκη µετεπιβίβασης από οδικά µέσα.
Η δροµολόγηση σύγχρονου τροχαίου υλικού θα συµβάλει περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών µεταφοράς υψηλού επιπέδου στον πολίτη, αλλά και στη µείωση του χρόνου διαδροµής.

3.2.6.7 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ∆ΡΑΣΕΙΣ
Ο Άξονας περιλαµβάνει δράσεις στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων:
Κωδικός

Κατηγορία παρέµβασης

16

Σιδηρόδροµοι

52

Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών
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Αστικές Συγκοινωνίες
(Τ.Σ.)

3.2.6.8 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.3

Αναβάθµιση Γραµµής 1 (Η- ΗΣΑΠ Α.Ε.
ΣΑΠ) Νέο Φάληρο – Κηφισιά

Β3.2

Αττικής

Ανανέωση στόλου λεωφορείων ΟΑΣΑ Α.Ε., Αττικής
ΟΑΣΑ
ΕΘΕΛ Α.Ε.
Ολοκλήρωση Π.Σ. Αττικής
Προαστιακός
Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.

Σιδηρόδροµος ΟΣΕ Α.Ε.

Αττικής
Κεντρικής
δονίας

Μακε-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ
(ΕΤΑ) - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΑ.

3.3.1 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 εξαρτώΣελίδα 176 από 257
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νται 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.
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. €.
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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.
3.3.2

Ειδικά Κριτήρια ∆ιαχωρισµού

3.3.2.1 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:
3.3.2.1.1 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.
3.3.2.1.2 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 φροΣελίδα 178 από 257
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ντίδας 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.
3.3.2.1.3 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 αναβάθµισης16 του οικισµού. Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα παρακάτω:
• 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 € .
3.3.2.1.4 Υποδοµές πρόσβασης.
Μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις συνολικού προϋπολογισµού µέχρι
500.000€, χρηµατοδοτούνται από το ΕΓΤΤΑ.
3.3.2.1.5 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)
16

Τον εκσυγχρονισµό και εξοπλισµό των υφιστάµενων αλιευτικών καταφυγίων.
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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3.3.2.1.6 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.
3.3.2.1.7 Λοιπά έργα υποδοµών
Τα λοιπά έργα υποδοµών, στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές, χρηµατοδοτούνται από
το ΕΤΠΑ.
3.3.3 Ανθρώπινο δυναµικό
3.3.3.1 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.
3.3.3.2 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.
3.3.4 Περιβάλλον
3.3.4.1 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:
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 προΣελίδα 180 από 257
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γραµµάτων 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.
Ο εξοπλισµός δασοπυρόσβεσης χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ (βλ. και πίνακα 1).

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
γιών, ως ανωτέρω.

πυρκα-

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.
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Πίνακας 1:

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΠΑ, Τ.Σ. ΚΑΙ
ΕΓΤΑΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΤΠΑ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Αντιπληµµυρικά έργα

♦

♦

ΕΓΤΑΑ

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 υψηλής φυσικής
17
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
Έργα υποδοµής σε περιοχές ΝΑΤURA

♦
♦

18

♦

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

17
18

♦

♦
♦

Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου
Natura 2000 (2006)
Κατηγοριοποίηση των Παρεµβάσεων σύµφωνα µε τον τεχνικό Οδηγό για τη χρηµατοδότηση του ∆ικτύου
Natura 2000 (2006)
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3.3.4.2 Κριτήρια διαχωρισµού για παρεµβάσεις στις περιοχές του δικτύου
2000

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:
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.

Πίνακας 2:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000
Σελίδα 184 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΤURΑ 2000

ΕΤΠΑ

∆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

+

ΕΓΤΑΑ

Παρατηρήσεις

∆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

+
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Πίνακας 2 (συνέχεια): ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ / ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΝΑΤURΑ 2000
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

ΕΓΤΑΑ Παρατηρήσεις

+

Παρακολούθηση και επισκόπηση

+

∆ιαχείριση Κινδύνων

+

(Συνεχιζόµενη) Επιτήρηση Περιοχών

+

Παροχή Ενηµερωτικού και ∆ιαφηµιστικού Υλικού

+

+

Ανά τύπο γης

+

Ανάλογα µε τη
δράση

+

Ανάλογα µε τη
δράση

Ανάλογα µε την
πράξη

Επιµόρφωση και Εκπαίδευση στις περιοχές Natura από τους Φορείς ∆ιαχείρι+
σης
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

3.3.4.3 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.
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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.
3.3.5 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)
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-

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.
3.3.5.1 ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες γούς

Επενδύσεις από γεωρ-

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 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.
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3.3.5.2 ∆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.
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.
3.3.6 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».
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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:

3.3.7

•

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 γίνει από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν την εξάντληση των διαθέσιµων πόρων του Μέτρου
4.1.
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.
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4
4.1

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

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,
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(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,

(vi)

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 4.3 του παρόντος, επεξεργάζεται
τα πορίσµατα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις διαχειριστικές αρχές
σχετικά µε την αναθεώρηση των ΕΠ,

(vii)

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,

(viii)

διαµορφώνει το ειδικό Πρόγραµµα για το εθνικό αποθεµατικό απροβλέπτων, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(ix)

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,

(x)

συµµετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006,

(xi)

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,

(xii)

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,

(xiii)

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,
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(xiv)

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,

(xv)

έχει την ευθύνη για την τήρηση της κατανοµής των πόρων των Ταµείων κατά τύπο
Περιφερειών (Περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, στατιστικής σύγκλισης, σταδιακής εισόδου)

(xvi)

µεριµνά για το συντονισµό του προγραµµατισµού και της εφαρµογής των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, µε την υποστήριξη ειδικής επιτροπής

(xvii)

διαµορφώνει το σύστηµα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, παρέχει οδηγίες και εποπτεύει την ορθή και ενιαία εφαρµογή του,

(xviii) 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,
(xix)

συγκροτεί και λειτουργεί θεµατικές δικτυώσεις µε στόχο τη διερεύνηση και διάχυση
καλών πρακτικών και προτάσεων απλούστευσης και µείωσης της γραφειοκρατίας,

(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 4.1.1 προσδιορίζονται οι ακόλουθοι βασικοί µηχανισµοί συντονισµού:
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4.1.2.1 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 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.
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(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 20072013 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 20002006. 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.
4.1.2.2 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 πεΣελίδα 195 από 257
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ριβάλλοντος. 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.
4.1.2.3 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».
4.1.2.4 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.
4.1.2.5 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.
4.1.2.6 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.
4.1.2.7 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.
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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.
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.
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 4.1.1, 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
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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.

(ii)

•

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:
(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.
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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.

(iii)

•

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 :

(iv)

•

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 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:
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(v)

•

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:

(vi)

•

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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(vii)

•

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.

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:

(viii)

•

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.

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

(ix)

•

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.

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).
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(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

•

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 «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», 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 διαΣελίδα 203 από 257
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χείρισης ΕΠ «Οδικοί Άξονες, Λιµένες, Αστική Ανάπτυξη» η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο
του ΚΠΣ 2000-2006 στο Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε / Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων και η
οποία µετονοµάζεται σε ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας».
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 αποκλειστικού δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως.
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 4.1.3 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:
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•

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 επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» ορίζεται η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠ «Σιδηρόδροµοι-Αεροδρόµια-Αστικές Συγκοινωνίες» 2000-2006, µε την επωνυµία «ΕΦ∆-ΥΜΕ», ως ενδιάµεσος φορέας διαχείρισης των
αξόνων προτεραιότητας του ΕΠ που περιλαµβάνουν δράσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Ο ανωτέρω ενδιάµεσος φορέας αναλαµβάνει αρµοδιότητες που αφορούν στα (i), (ii), (iii),
(iv), (vi), (viii), (x), (xi), (xiii), (xiv), (xv), (xvi) του υποκεφαλαίου 4.1.3. Οι επί µέρους κατηγορίες πράξεων των οποίων αναλαµβάνεται η διαχείριση, η εξειδίκευση των λεπτοµερειών
άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών και οι λοιπές υποχρεώσεις των αντίστοιχων µερών
προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, ΠΕΧΩ∆Ε
και Μεταφορών & Επικοινωνιών. Ο ανωτέρω ενδιάµεσος φορέας συνεργάζεται επίσης µε
την οικεία διαχειριστική αρχή στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της που αφορούν στα εδάφια
(v), (ix), και (xii) του υποκεφαλαίου 4.1.3, και οι αµοιβαίες υποχρεώσεις θα εξειδικεύονται
στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Λοιποί ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, θα εξειδικευτούν 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.
4.1.4.1 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:
(α)

τα είδη των πράξεων που πρόκειται να καλυφθούν από τη συνολική επιχορήγηση

(β)

τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

(γ)

τα ποσοστά συνδροµής από τα Ταµεία και οι κανόνες που διέπουν τη συνδροµή
αυτή
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(δ)

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

(ε)

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,
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(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.

(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
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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.

(v)

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,

(vi)

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.

4.1.6.1 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.
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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.
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.
4.1.6.2 Όργανα ελέγχου
Οι έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτικές οµάδες που συγκροτούνται από υπαλλήλους των
τριών ∆ιευθύνσεων της παραγράφου 4.1.6.1 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.
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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 5862 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 4.1.5 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:
(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
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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

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

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)
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 διάσκεΣελίδα 211 από 257
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ψης 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.
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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
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 ∆ηµοσίων
Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆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)

•

Εκπρόσωπος του ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης του Υπουργείου Μεταφορών &
Επικοινωνιών (ΕΦ∆-ΥΜΕ)

•

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
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•

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.

Κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής παρακολούθησης ο εκπρόσωπος του ενδιάµεσου
φορέα του ΥΜΕ (ΕΦ∆-ΥΜΕ) θα παρουσιάζει και θα υποστηρίζει όλα τα θέµατα που αφορούν σε δράσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
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
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 4.3,

•

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 διατυ-
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πώσει 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.
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 έκθεΣελίδα 215 από 257
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ση 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).
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.
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•

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

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.
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».
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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.
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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

Αξιολόγηση της
πορείας εκτέλεσης
του ΕΣΠΑ στο µέσο
της προγραµµατικής
περιόδου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

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

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

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 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

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

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

1ο εξάµηνο 2011

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τεχνική Βοήθεια

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

Τεχνική Βοήθεια

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

Τεχνική Βοήθεια

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

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 ;

Λήψη απόφασης για
πιθανή αναθεώρηση του ΕΣΠΑ και
των ΕΠ του

1ο εξάµηνο 2013

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

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

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

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 µεταφοΣελίδα 221 από 257
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ράς 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.
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.
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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.
4.6

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

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,
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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

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

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 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

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΜΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ

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
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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.

4.9

ΡΗΤΡΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ

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
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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 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ)
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.
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.
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4.11 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
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 ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ
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 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
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
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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 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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5
5.1

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ,
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2005, για το θέµα της ποσοτικοποιηµένης συµβολής της συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας (σηµεία
15 και 16) κατέστησε επίσηµη τη δέσµευση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και
της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, µε δαπάνες των στόχων 1 και 2 της συνοχής. Ειδικότερα, η απόφαση εισήγαγε την οριοθέτηση του 60% της συνολικής δαπάνης του στόχου
1 – «Σύγκλιση» και του 75% της συνολικής δαπάνης του στόχου 2 – «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», που θα πρέπει να διατεθεί για την προώθηση των νέων
προτεραιοτήτων της ΕΕ.
Η πολιτική αυτή δέσµευση αφορά στην κοινοτική συνδροµή, δηλαδή το σύνολο των Ταµείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταµείο Συνοχής. Εποµένως, στον υπολογισµό των µεγεθών δεν λαµβάνεται υπόψη η εθνική συµµετοχή.
Με βάση την πολιτική αυτή, η προβλεπόµενη χρήση των πόρων και της κατανοµής τους σε
επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, αποτυπώνεται µε την ενδεικτική κατανοµή των
πράξεων/δράσεων ανά κατηγορία παρέµβασης σύµφωνα µε το Άρθρο 11.2 και τα Παραρτήµατα ΙΙ και III του Εφαρµοστικού Κανονισµού της ΕΕ καθώς και το Παράρτηµα IV του Γενικού Κανονισµού.
Η χρηµατική συνεισφορά του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» σε κατηγορίες παρέµβασης που συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, γίνεται µε βάση τη
σχετική κωδικοποίηση.
Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι δαπάνες του ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»
ανά κατηγορία παρέµβασης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα, η συµβολή του Προγράµµατος στους στόχους της Λισσαβόνας είναι σηµαντική.
Η κατηγοριοποίηση των κονδυλίων του ΕΠΕΠ µε βάση τη µορφή χρηµατοδότησης και τον
εδαφικό τύπο των περιοχών παρέµβασης παρουσιάζεται στους Πίνακες 10α και 10β.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
(€)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

11

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια,
δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστηµάτων, πρόληψη κινδύνου,
έρευνα, καινοτοµία, ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.)

16

Σιδηρόδροµοι

17

Σιδηρόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

18

Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός

0

19

Κινητός σιδηροδροµικός εξοπλισµός (TEN-T)

0

20

Αυτοκινητόδροµοι

21

Αυτοκινητόδροµοι (ΤΕΝ-Τ)

22

Εθνικές οδοί

23

Περιφερειακές/τοπικές οδοί

24

Ποδηλατόδροµοι

25

Αστικές µεταφορές

26

Πολύτροπες µεταφορές.

27

Πολύτροπες µεταφορές (TEN-T)

27.500.000

28

Έξυπνα Μεταφορικά συστήµατα.

0

29

Aερολιµένες

177.000.000

30

Λιµένες

105.000.000

31

Ποτάµιοι οδοί (περιφερειακές και τοπικές)

0

32

Ποτάµιοι οδοί (TEN-T)

0

52

Καθαρές αστικές µεταφορές

85

Προετοιµασία, εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

86

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

32.186.500

0
743.862.700

15.000.000
1.608.168.500
534.764.585
97.150.000
0
22.378.579
0

327.050.000

5.350.000
4.750.000
ΣΥΝΟΛΟ

3.700.160.864
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10α - ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
(€)

ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

3.700.160.864

01 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
02 Ενίσχυση (δάνειο, επιδότηση επιτοκίου, εγγυήσεις)

0

03 Επιχειρηµατικά κεφάλαια (συµµετοχή, κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου)

0

04 Άλλες µορφές χρηµατοδότησης

0
ΣΥΝΟΛΟ

3.700.160.864

ΠΙΝΑΚΑΣ 10β - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΑΝΑ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
(€)

Ε∆ΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
(%)

01

Αστική περιοχή

782.731.079

21,2

02

Βουνά

336.640.691

9,1

03

Νησιά

212.447.500

5,7

04

Αραιοκατοικηµένες και πολύ αραιοκατοικηµένες περιοχές

0

0,0

05

Αγροτικές περιοχές (εκτός από βουνά, νησιά ή αραιοκατοικηµένες και π

2.217.535.094

59,9

06

Πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (µετά τις 30.4.2004)

0

0,0

07

Ιδιαίτερα αποµακρυσµένη Περιφέρεια

0

0,0

08

Ζώνη διασυνοριακής συνεργασίας

43.000.000

1,2

09

Ζώνη διακρατικής συνεργασίας

15.000.000

0,4

10

Ζώνη διαπεριφερειακής συνεργασίας

50.520.000

1,4

00

Άνευ αντικειµένου

42.286.500

1,1

3.700.160.864

100,0

ΣΥΝΟΛΟ
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5.2

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με βάση τα στοιχεία κόστους των προγραµµατιζόµενων δράσεων προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία χρηµατοδότησης του Ε.Π.Ε.Π., που αφορούν την Ετήσια κατανοµή της κοινοτικής Συνδροµής (Πίνακας 11) και τα στοιχεία ∆απανών ανά Άξονα προτεραιότητας (Πίνακας
12). Στον Πίνακα 12 ως βάση υπολογισµού της κοινοτικής συνδροµής χρησιµοποιείται η
επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη (στήλη 8).
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Πίνακας 11 - Ετήσια κατανοµή κοινοτικής συνδροµής
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ποσά σε ΕΥΡΩ
τρέχουσες τιµές

ΕΤΠΑ / ΕΚΤ
Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη
2007

2008

2009

2010

2011

2013

284.783.449

510.393.132

290.479.119

520.601.000

296.288.701

517.823.595

302.214.475

524.338.860

308.258.763

533.622.057

314.423.939

543.116.527

320.712.418

550.265.693

2.117.160.864

3.700.160.864

225.609.683

σύνολο

225.609.683

Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη

230.121.881

Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

230.121.881

Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη

221.534.894

Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

221.534.894

Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη

222.124.385

Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

222.124.385

Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη

225.363.294

Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη

225.363.294
228.692.588

σύνολο

228.692.588

Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη

229.553.275

Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη
σύνολο

Γενικό Σύνολο
2007 - 2013

ΣΥΝΟΛΟ

Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη

σύνολο

2012

Ταµείο Συνοχής

Περιφέρειες χωρίς
µεταβατική στήριξη
Περιφέρειες µε
µεταβατική στήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

229.553.275
1.583.000.000

1.583.000.000
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Παραρτήµατα
1.

Συµπληρωµατικές πληροφορίες ανάλυσης
υφιστάµενης κατάστασης τοµέα µεταφορών

2. Μεθοδολογία υπολογισµού ∆εικτών Αποτελεσµάτων Ε.Π.
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1.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Στην ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια συνέβαλαν σηµαντικά τα δηµοσιονοµικά µέτρα για την εξασφάλιση µακροοικονοµικής σταθερότητας, η ανάπτυξη της ναυτιλίας, του
τουρισµού και των κατασκευών και η επέκταση της τραπεζικής πίστης που, παράλληλα µε
τη µείωση των επιτοκίων, συνέβαλε στην αύξηση της κατανάλωσης (και των ιδιωτικών κατασκευών). Σηµαντικά επίσης συνέβαλε η µείωση του πληθωρισµού, από 8,2% το 1996 σε
περίπου 3% σήµερα.
Παρά τη σχετική πρόοδο των τελευταίων ετών, η Ελλάδα γενικά υστερεί ως προς τους
στόχους της Λισσαβόνας για την απασχόληση: Μόνο σε δύο περιφέρειες (Πελοπόννησο
και Κρήτη) το ποσοστό της συνολικής απασχόλησης διαµορφώνεται σε επίπεδο άνω του
60%, ενώ στο σύνολο της χώρας το 2004 ανήλθε σε 59,4%, σηµαντικά χαµηλότερο από τα
µέσα ποσοστά της Ε.Ε. των 15 ή των 25 (64,7% και 63,3% αντίστοιχα). Οι περισσότερες
περιφέρειές της χώρας (ιδιαίτερα οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και ∆υτικής Μακεδονίας)
έχουν να διανύσουν σηµαντική απόσταση µέχρι να υλοποιηθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας
που είναι 65% απασχόληση το 2005 και 70% το 2010.
Μια από τις βασικές αιτίες του χαµηλού επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα είναι η «επίσηµα» χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό – µε ορισµένες
περιφέρειες της χώρας να υστερούν των Κοινοτικών µέσων όρων κατά περισσότερο από
10 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ ο σχετικός στόχος για το 2010 είναι 60%.
Παρά τις σηµαντικές µειώσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί
να µετέχει στο ΑΕΠ και στην απασχόληση της Ελλάδας κατά ποσοστά σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα µέσα της Ε.Ε. Στην Ελλάδα γενικά εξακολουθούν να κυριαρχούν οικονοµικές δραστηριότητες έντασης εργασίας και χαµηλής προστιθέµενης αξίας και ανταγωνιστικότητας, ευάλωτες στο διεθνή ανταγωνισµό (π.χ. αγροτική παραγωγή, κλωστοϋφαντουργία κλπ.).
Σε περιφερειακό επίπεδο:

•

Με εξαίρεση την Αττική, το ποσοστό του πρωτογενή τοµέα στο ΑΕΠ και στην απασχόληση είναι υψηλό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ιδιαίτερα στην Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη, στη Θεσσαλία, στη ∆υτική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο.

•

Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις βιοµηχανίας / δευτερογενή τοµέα είναι στην Αττική,
στην Κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα (κυρίως περιοχή Οινοφύτων / «δορυφόρο» της Αττικής).

•

Περί το 59% της προστιθέµενης αξίας του τριτογενή τοµέα (υπηρεσιών κλπ.) συγκεντρώνεται στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Τα ποσοστά του τοµέα, πάντως,
αυξάνουν σε όλες τις περιφέρειες, εν πολλοίς ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, αλλά
και λόγω της αντίστοιχης πτώσης των ποσοστών κυρίως του πρωτογενή τοµέα.

Ο τουρισµός σήµερα αναλογεί σε περίπου 17% του ΑΕΠ της Ελλάδας και σε 18% της συνολικής απασχόλησης (800.000 θέσεις). Όµως, το τουριστικό προϊόν της χώρας δεν έχει
διαφοροποιηθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, µε συνεχή κυριαρχία του τουρισµού «ήλιου
και θάλασσας» και χαµηλή ως ελάχιστη ανάπτυξη (µόνο τα τελευταία χρόνια) εναλλακτικών
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µορφών, όπως ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός τουρισµός, ο χειµερινός τουρισµός, ο συνεδριακός τουρισµός, ο ιατρικός τουρισµός κλπ. – ενώ αναξιοποίητες παραµένουν εν πολλοίς οι δυνατότητες της χώρας για την ανάπτυξη του τουρισµού σκαφών αναψυχής, του
τουρισµού κρουαζιέρας (µε ελληνικό λιµένα ως home port) κλπ.
Σχετικά µε τα βασικά µακροοικονοµικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά που παρουσιάσθηκαν στον Πίνακα 1 του Κεφαλαίου 1.2, πέραν των αναφεροµένων στο κεφάλαιο
αυτό, παρατηρούνται επίσης τα εξής:

•

Το ελληνικό ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 1995) αυξήθηκε κατά την περίοδο 1999-2004
κατά 24,3%, έναντι αντίστοιχης αύξησης 10,6% για το ΑΕΠ της Ε.Ε. των 15 και
11,0% για το ΑΕΠ της Ε.Ε. των 25. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ελληνικού
ΑΕΠ την περίοδο 1996-2002 ήταν 3,8%, υψηλότερος κατά 50% του µέσου ρυθµού
της Ευρωζώνης, µε τη χώρα στη 2η θέση, πίσω από την Ιρλανδία. Το 2003 ο ρυθµός
ανήλθε στο 4,7% (µε την Ελλάδα στην 1η θέση), το 2004 στο 4,2%, ενώ η αύξηση του
2005 εκτιµάται στο επίπεδο του 3,7%.

•

Σχετικά µε τους αναφερόµενους σηµαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τα εξής:

♦

Εν µέρει, η επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ βασίσθηκε και στην επέκταση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους.

♦

Στην ανάπτυξη του τοµέα των κατασκευών συνέβαλαν σηµαντικά η προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η επέκταση της στεγαστικής πίστης και η
εισροή Κοινοτικών πόρων.

•

Ενώ η χώρα έχει χαµηλές επιδόσεις στον τοµέα των ξένων άµεσων επενδύσεων, αξιόλογες είναι αντίθετα οι ελληνικές επενδύσεις κυρίως σε γειτονικές χώρες (Κύπρο,
Βουλγαρία, Ρουµανία, FYROM, Σερβία, Αλβανία, Τουρκία) στις τηλεπικοινωνίες, στις
τραπεζικές υπηρεσίες, στη µεταλλουργία και στη βιοµηχανία τροφίµων.

•

Η Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση στην Ε.Ε. ως προς την ανά ώρα παραγωγικότητα της εργασίας, κυρίως λόγω των χαµηλών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, των χαµηλών βαθµών διάχυσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, του περιορισµένου ανταγωνισµού στις υπηρεσίες δικτύων και της έλλειψης επιχειρηµατικού δυναµισµού.

•

Βασική αιτία της ανεργίας στην Ελλάδα είναι ότι «παραδοσιακοί» κλάδοι έχουν περιορισµένες δυνατότητες απορρόφησης εργατικού δυναµικού και ότι οι Έλληνες εργαζόµενοι εµφανίζουν χαµηλή ευελιξία στην µεταβολή κλάδου και τόπου απασχόλησης
– παράλληλα µε τις αδυναµίες της χώρας στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων βάσης στις νέες τεχνολογίες.
Εντονότερα προβλήµατα ανεργίας εµφανίζουν οι Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, Ιόνιων Νησιών, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερο πρόβληµα είναι η µακροχρόνια ανεργία που είναι υψηλότερη των Κοινοτικών µέσων όρων σε όλες τις περιφέρειες, µε εξαίρεση το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά – δηλαδή τις περισσότερο αναπτυγµένες τουριστικά περιφέρειες της χώρας.
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Η ανεργία εξακολουθεί να παραµένει υψηλή στις γυναίκες (παρά τη χαµηλή συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας) και στους νέους.

•

Η Ελλάδα γενικά υστερεί ως προς τους στόχους της Λισσαβόνας για την απασχόληση, αλλά εµφανίζει πρόοδο την περίοδο 2000-2004, όταν η σχετική απόσταση από
την Ε.Ε. µειώθηκε: Ο δείκτης του ελληνικού ποσοστού ως προς το µέσο Κοινοτικό
αυξήθηκε από 89% σε 91% ως προς την Ε.Ε. των 15 και από 92% σε 94% ως προς
την Ε.Ε. των 25.

•

Το 2003 ο αγροτικός τοµέας εξακολουθούσε στην Ελλάδα να µετέχει στο ΑΕΠ και στη
συνολική απασχόληση µε ποσοστά (6,6% και 14,6% αντίστοιχα) σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχα µέσα της Ε.Ε. των 15 (2,0% και 3,9%) και της Ε.Ε. των 25
(2,1% και 5,2%).
Αντίθετα, η Ελλάδα υστερεί στα ποσοστά των δύο άλλων τοµέων και κυρίως:

♦

Ως προς το ΑΕΠ, στο ποσοστό της βιοµηχανίας (δευτερογενή τοµέα).
Αυτό συνδυάζεται µε τη σχετική στασιµότητα (αύξηση µόλις 0,5%) της βιοµηχανικής παραγωγής (πλην κατασκευών) στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2004,
έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 1,2% για την Ε.Ε. των 15 και 2,4% για την Ε.Ε.
των 25.

♦

•

Ως προς την απασχόληση, στο ποσοστό των υπηρεσιών (τριτογενή τοµέα).

Το 57% των εισαγωγών της χώρας (σε αξία το 2004) προέρχεται από κράτη-µέλη της
Ε.Ε. των 25, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις εξαγωγές είναι 52%. Γενικά, η συµµετοχή της χώρας στο εξωτερικό εµπόριο της Ε.Ε. είναι χαµηλή – 1,4% της αξίας των
εισαγωγών και µόλις 0,4% της αξίας των εξαγωγών της Ε.Ε. των 25 το 2004.
Στο πλαίσιο αυτό, ο βαθµός κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές µειώνεται τα
τελευταία χρόνια – από 38% το 1999 σε 30% το 2004 – ενώ παραµένει σταθερά χαµηλός ο βαθµός εξωστρέφειας της οικονοµίας, µε τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ
να µειώνονται από 9% το 1999 σε 8% το 2004.

•

Το 2002, έτος διαθεσιµότητας στοιχείων και για το σύνολο της Ε.Ε., οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 53,1 εκατοµµύρια, 4,1% του αντίστοιχου
συνόλου της Ε.Ε. των 15 και 3,8% του συνόλου της Ε.Ε. των 25. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η κίνηση των αλλοδαπών τουριστών της χώρας.
Στο πλαίσιο της γενικότερης τουριστικής ανάπτυξης, η Ελλάδα είναι µεταξύ των σηµαντικότερων χωρών στην υποδοχή αλλοδαπών τουριστών που το 2004 αναλογούσαν στο 74,3% του συνόλου των διανυκτερεύσεων. Το 2002 η Ελλάδα αναλογούσε
στο 7,1% του συνόλου των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών στην Ε.Ε. των
15 και στο 6,4% του αντίστοιχου συνόλου της Ε.Ε. των 25. Υπήρξαν χρόνια κατά το
παρελθόν που τα ποσοστά αυτά ήταν ακόµη υψηλότερα – π.χ. 1995 και 2000, όταν
ανήλθαν σε 7,9% και 7,2% αντίστοιχα.

Η κατανοµή των βασικών κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών στις περιφέρειες της χώρας παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.1 κατωτέρω. Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι το 55%
περίπου του ΑΕΠ της χώρας είναι συγκεντρωµένο στην Αττική και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως πέριξ της Θεσσαλονίκης), ενώ το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ
εµφανίζεται στο νοµό-δορυφόρο της Αττικής, το Νόµο Βοιωτίας (λόγω συγκέντρωσης οικο-
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νοµικών δραστηριοτήτων στα Οινόφυτα). Υψηλό κατά κεφαλή ή σχετικά υψηλή συγκέντρωση ΑΕΠ εµφανίζεται σε Περιφέρειες µε έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως στο Νότιο
Αιγαίο και στην Κρήτη.
Οι φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας είναι διαχρονικά οι Περιφέρειες Ηπείρου µε κατά κεφαλή Α.Ε.Π. σε µονάδες PPS ίσο µε 57,9% του µέσου όρου της Ε.Ε.25 και 52,8% του µέσου όρου της Ε.Ε.15, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης µε 58,3% και 53,2%, ∆υτικής Ελλάδας µε 58,5% και 53,4%, Θεσσαλίας µε 65,9% και 60,1% και Ιονίων Νήσων µε 66,4% και
60,6% αντίστοιχα (Πίνακας Π.2).
Μεταξύ των περιφερειών διακρίνονται ορισµένοι νοµοί (εκτός της Αττικής) για τους εξής λόγους:

•

Νοµός Θεσσαλονίκης: Αναλογεί στο 56% του πληθυσµού, στο 67% του ΑΕΠ και στο
52% των αφίξεων τουριστών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – στην οποία το
47% των διανυκτερεύσεων τουριστών καταγράφεται στο Νοµό Χαλκιδικής.

•

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νοµού Βοιωτίας είναι µακράν το υψηλότερο µεταξύ όλων
των νοµών της χώρας, 2,6 φορές περίπου όσο το µέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων στην περιοχή των Οινοφύτων, κατά κύριο λόγο εξ αιτίας των κινήτρων (επιχορηγήσεων κλπ.) που επί δεκαετίες ισχύουν εκεί (έστω και σε χαµηλότερο βαθµό από
άλλες περιοχές της χώρας), παράλληλα µε τις απαγορεύσεις που ισχύουν µακροπρόθεσµα για την ίδρυση νέων και τις επεκτάσεις παραγωγικών µονάδων της βιοµηχανίας στην Αττική. Σχεδόν το σύνολο, όµως, των επιχειρηµατιών των µονάδων αυτών και το µεγαλύτερο µέρος των σχετικά απασχολουµένων εδράζονται στην Αττική –
µε τα Οινόφυτα ουσιαστικά να λειτουργούν ως «δορυφόρος» της Πρωτεύουσας.
Αυτό έχει σηµασία, δεδοµένου του υψηλού ποσοστού (41%) µε το οποίο ο Νοµός
Βοιωτίας µετέχει στο συνολικό ΑΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – η οποία κατά
τη διαχειριστική περίοδο 2007-2013 µετατίθεται στις περιφέρειες «phasing in».
Παρόµοια – αν και σε µικρότερη κλίµακα – είναι η κατάσταση όσον αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη και στο κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νοµού Κορινθίας.

Θετικά στοιχεία που µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώρας είναι:

•

Η συµµετοχή της Ελλάδας στην ευρωζώνη που δηµιουργεί προϋποθέσεις για αυξηµένη οικονοµική σταθερότητα και βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας, ως µέλος µιας
ευρύτερης εσωτερικής αγοράς µε δυνατότερες αντιστάσεις στις εξωτερικές πιέσεις.

•

Η Ελλάδα είναι το νοτιοανατολικό χερσαίο σύνορο της Ε.Ε. µε σηµαντικότατες προσβάσεις στη Μέση Ανατολή (τόσο δια θαλάσσης όσο και δια ξηράς µε την Εγνατία
Οδό) και στην Αφρική (δια θαλάσσης). Το πλεονέκτηµα αυτό ενισχύεται µε την πρόσφατη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε., οπότε και αποκαθίσταται η άµεση χερσαία σύνδεση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ήδη έχουν τεθεί οι βάσεις για βελτίωση των προσβάσεων στην Τουρκία, την Π.Γ.∆.Μ. και
την Κροατία, καθώς και µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής.
Τα πλεονεκτήµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στη χώρα να αποτελέσει διαµετακοµιστικό κέντρο της περιοχής.
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•

Μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται προς άλλες χώρες του εξωτερικού (κυρίως σε χώρες της Βαλκανικής και στην Κύπρο) στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών,
των τραπεζικών υπηρεσιών, της µεταλλουργικής βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας
τροφίµων, χωρίς να περιορίζουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα.

•

Ο τουρισµός σηµειώνει αυξητικές τάσεις παρά τον έντονο ανταγωνισµό από νέους
προορισµούς, ενώ γίνεται σηµαντική προσπάθεια για την αναδιαµόρφωση και προσαρµογή του τουριστικού προφίλ και των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας στις διεθνείς τάσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τόσο σε κορεσµένους όσο και σε νέους
προορισµούς να αναδειχτούν – πάντα σε συνδυασµό µε τη βελτίωση των προσβάσεων.
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Πίνακας Π.1
Βασικά Στοιχεία ανά Περιφέρεια

Πληθυσµός
2001
Αν.Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Νοµός Θεσσαλονίκης
Νοµός Χαλκιδικής
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Νοµός Βοιωτίας
Πελοπόννησος
Νοµός Κορινθίας
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Σύνολο Χώρας
Αν.Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Νοµός Θεσσαλονίκης
Νοµός Χαλκιδικής
∆υτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Ήπειρος
Ιόνια Νησιά
∆υτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Νοµός Βοιωτίας
Πελοπόννησος
Νοµός Κορινθίας
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Σύνολο Χώρας

Α.Ε.Π. 2003
Κατά
Σύνολο Κεφαλή Εκατ. €
€

Τουριστική Κίνηση
Ξενοδοχειακών
Καταλυµάτων 2004
∆ιανυκτεΑφίξεις
ρεύσεις

611.067
1.874.632
1.057.825
107.156
301.539
753.848
353.820
212.984
740.351
605.254
131.085
638.942
154.624
3.761.810
206.016
302.686
601.131

Μεγέθη
6.570
26.070
17.404
1.555
4.136
9.386
3.919
2.819
7.945
11.266
4.605
8.082
2.931
59.169
2.873
4.701
8.489

10.842
13.681
15.699
15.556
14.039
12.722
11.545
12.967
10.896
20.116
36.639
13.464
20.077
15.063
14.110
15.560
14.162

541.382
1.251.796
653.656
300.486
189.915
625.785
275.127
635.711
589.518
490.278
45.023
829.776
219.241
2.405.102
292.089
1.876.802
1.877.054

1.392.571
4.231.813
1.335.811
1.978.725
353.470
1.519.111
599.737
4.466.290
1.346.862
1.246.973
73.504
2.048.790
613.707
5.859.656
1.686.968
13.684.442
13.153.110

10.964.080

155.425

14.100

11.880.335

51.589.793

Ποσοστό Συνόλου Χώρας
5,6%
4,2%
76,9%
17,1%
16,8%
97,0%
9,6%
11,2%
111,3%
1,0%
1,0%
110,3%
2,8%
2,7%
99,6%
6,9%
6,0%
90,2%
3,2%
2,5%
81,9%
1,9%
1,8%
92,0%
6,8%
5,1%
77,3%
5,5%
7,2%
142,7%
1,2%
3,0%
259,9%
5,8%
5,2%
95,5%
1,4%
1,9%
142,4%
34,3%
38,1%
106,8%
1,9%
1,8%
100,1%
2,8%
3,0%
110,4%
5,5%
5,5%
100,4%

4,6%
10,5%
5,5%
2,5%
1,6%
5,3%
2,3%
5,4%
5,0%
4,1%
0,4%
7,0%
1,8%
20,2%
2,5%
15,8%
15,8%

2,7%
8,2%
2,6%
3,8%
0,7%
2,9%
1,2%
8,7%
2,6%
2,4%
0,1%
4,0%
1,2%
11,4%
3,3%
26,5%
25,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Πίνακας Π.2
Σύγκριση περιφερειακού κατά κεφαλή ΑΕΠ σε PPS
1995
ΕΕ15
Ήπειρος
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
∆υτική Ελλάδα
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Βόρειο Αιγαίο
Πελοπόννησος
Κρήτη
Κεντρική Μακεδονία
∆υτική Μακεδονία
Αττική
Νότιο Αιγαίο
Στερεά Ελλάδα

100
48,0
53,8
54,8
58,3
56,0
54,9
59,5
65,1
64,2
66,3
71,3
71,4
98,8

1996
100
47,2
52,9
54,7
58,1
55,9
55,5
58,9
66,3
67,3
65,5
68,1
74,1
100,8

1997

1998

1999

2000

2001

100
51,2
52,3
53,4
59,3
61,1
58,6
62,6
65,9
68,7
70,0
67,7
78,1
98,8

100
51,7
51,9
53,0
60,4
59,5
58,5
63,7
64,9
67,5
70,2
67,9
76,3
96,4

100
52,7
51,8
50,8
59,1
59,4
60,6
63,0
65,2
67,0
68,3
68,3
77,8
90,9

100
52,6
51,4
50,2
56,5
58,7
63,7
64,5
64,5
67,3
67,8
69,9
77,9
92,7

100
53,5
52,1
51,4
59,2
61,3
62,8
63,4
64,8
67,4
66,6
70,7
77,8
94,7

2002

2003

100
57,7
55,0
54,4
63,2
64,9
68,3
66,8
68,6
69,4
72,4
75,5
79,5
100,1

100
60,9
57,2
57,5
67,1
68,4
74,4
71,0
74,7
72,1
74,1
79,5
82,0
106,0

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται στοιχεία των δικτύων και µέσων µεταφορών,
για τα οποία υπάρχουν διάφορες αναφορές στο Κεφάλαιο 1.1 της Ενότητας 1, µε συγκριτική θεώρηση της Ελλάδας και της Ε.Ε. των 15 και των 25. Συγκεκριµένα:

•

Στον Πίνακα Π.3 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για τα οδικά κυκλοφορούντα οχήµατα.

•

Στον Πίνακα Π.4 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για το µεταφορικό έργο
των οδικών οχηµάτων (επιβατοχιλιόµετρα και τοννοχιλιόµετρα).
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Πίνακας Π.3
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Κυκλοφορούντα Οδικά Οχήµατα
Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Ε.Ε. - αριθµός
Αριθµός
Των 15
Των 25
Των 15
Των 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σύνολο (000)
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Αριθµός ανά 1.000 κατοίκους
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004

227
863
1.735
2.811
3.156
3.424
3.646
3.840

14
13
12
11
11
11
11
11

18
17
15
13
13
13
13
12

62.477
104.284
143.946
175.349
179.020
183.695
187.163
189.672

64.370
111.052
156.215
194.926
199.587
204.968
209.360
212.496

26
89
170
258
289
312
331
348

15
15
15
15
15
15
15
15

19
20
19
21
21
20
20
20

183
293
394
465
473
486
493
495

158
259
355
431
440
452
461
465

1η Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Αριθµός

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Σουηδία
Γαλλία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο

15.107
25.870
35.502
42.324
42.840
43.772
44.383
44.657
45.023
283
354
483
608
622
633
641
650
659

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ-ΠΟΥΛΜΑΝ
Σύνολο (000)
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Αριθµός ανά 1.000 κατοίκους
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004

10,5
18,0
21,4
26,8
28,0
27,1
27,2
27,1

8
7
6
6
6
6
6
6

8
12
11
7
7
7
7
7

331,6
437,6
479,4
519,4
529,7
538,4
543,6
549,1

1,20
1,88
2,12
2,47
2,57
2,48
2,48
2,46

6
2
1
2
2
3
3
3

8
8
7
7
8
8
8

0,98
1,23
1,32
1,38
1,41
1,42
1,44
1,45

685,9
699,0
706,0
714,9
719,4

1,52
1,55
1,56
1,58
1,59

Ην.Βασίλειο
Γερµανία
Γερµανία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ην.Βασίλειο
Ην.Βασίλειο
Ην.Βασίλειο
Σουηδία
Εσθονία
Εσθονία
Λετονία
Λετονία
Λετονία
Λετονία
Λετονία
Λετονία

84,2
95,8
100,4
85,8
88,0
89,9
92,3
96,1
99,8
1,78
4,35
5,03
4,82
4,83
4,78
4,76
4,71
4,63

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Σύνολο (000)
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Αριθµός ανά 1.000 κατοίκους
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004

105,0
401,0
743,2
1.010,0
1.043,0
1.085,8
1.109,1
1.131,0

12
7
7
7
7
7
7
7

12
7
7
8
8
8
8
8

7.710,6
10.975,6
17.784,9
20.930,1
21.775,3
22.846,8
23.557,6
24.177,0

11,96
41,84
73,43
92,99
95,66
99,33
100,94
102,65

15
4
4
3
3
2
2
3

5
5
5
5
4
4
5

22,68
30,95
48,90
55,71
57,77
60,36
62,26
63,71

26.489,4
27.700,1
28.978,0
29.909,0
30.702,5

58,78
61,31
63,92
66,02
67,67

Ην.Βασίλειο
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία

1.749,0
2.457,0
4.670,0
4.763,0
4.781,0
4.814,0
4.881,0
4.926,0
4.976,0

∆ανία
Αυστρία
Κύπρος
Κύπρος
Πορτογαλία
Πορτογαλία
Πορτογαλία
Πορτογαλία

49,93
68,53
129,79
162,75
167,36
176,45
182,73
187,53

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT
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Πίνακας Π.4
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικές Μεταφορές –
Επιβατοχιλιόµετρα και Τοννοχιλιόµετρα
Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Ε.Ε. - αριθµός
Αριθµός
Των 15
Των 25
Των 15
Των 25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Επιβατοχιλιόµετρα ανά
Μικρό Επιβατικό Όχηµα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Χιλιάδες επιβατοχιλιόµετρα ανά
Λεωφορείο - Πούλµαν
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Χιλιάδες επιβατοχιλιόµετρα ανά
τετρ. χλµ. επιφάνειας 2003

3,8
14,5
29,0
47,0
53,0
57,0
61,0
64,0

14
13
13
13
13
13
11
11

433
1.513
2.865
4.327
4.861
5.214
5.552
5.808

15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
13
13

1.552,5
2.226,9
3.114,1
3.836,3
3.902,2
3.971,5
4.055,3
4.071,9

19
18
18
18
18

4.566
6.281
8.562
10.211
10.352
10.492
10.718
10.730

16.748
14
24.849
16.809
14
21.354
16.715
12
21.633
16.720
13
18
21.878
16.793
13
18
21.798
16.649
13
18
21.620
16.730
13
18
21.667
16.669
13
18
21.468
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΟΥΛΜΑΝ
9,4
15,6
17,7
21,5
21,7
22,0
22,4
22,5

7
6
6
6
6
6
6
6

1.073
1.630
1.751
1.979
1.990
2.014
2.034
2.042

6
3
4
2
2
2
2
2

894
867
827
802
775
812
820
829
170

4.160,0
4.238,4
4.316,2
4.413,7
4.444,0

1η Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Αριθµός

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία

394,6
513,7
683,1
853,7
836,4
856,4
866,5
854,1

Σουηδία
Γαλλία
Λουξεµβούργο
Γαλλία
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο

7.009
8.422
10.546
11.960
12.915
13.212
13.287
13.384

21.341
21.236
21.058
21.082
20.913

Φινλανδία
Φινλανδία
∆ανία
∆ανία
∆ανία
∆ανία
∆ανία
∆ανία

33.287
28.385
30.063
32.116
31.890
31.287
31.713
32.196

474,4
480,6
484,8
481,0
483,0

Γερµανία
Γερµανία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία

1.053
1.064
1.069
1.062
1.065

Λουξεµβούργο
Εσθονία
Σλοβενία
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο

2.068
2.486
3.228
2.317
2.306
2.301
2.297
2.298
1.640
1.653
2.079
1.498
1.496
1.495
1.610
1.598

9.230
9.380
9.521
9.743
9.795

7
7
7
7
7

269,3
347,8
374,6
397,5
402,7
406,9
405,7
407,7

2
2
2
2
2

792
981
1.030
1.058
1.068
1.075
1.072
1.074

9
10
9
8
9
7
7
7

10
10
8
8
8

812
795
781
765
760
756
746
742

692
688
687
673
671

Ιρλανδία
Ιρλανδία
Σλοβενία
Αυστρία
Αυστρία
Αυστρία
Αυστρία
Αυστρία

9

11

126

122

Μάλτα

67,7
90,0
84,0
92,2
93,3
94,8
96,5
97,6

525

Σελίδα 244 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Πίνακας Π.4 (συνέχεια)
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικές Μεταφορές –
Επιβατοχιλιόµετρα και Τοννοχιλιόµετρα

Αριθµός

Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Των 15
Των 25

Ε.Ε. - αριθµός
Των 15
Των 25

1η Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Αριθµός

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Σύνολο-δισεκατ.τοννοχιλιόµετρα
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Τοννοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Τοννοχιλιόµετρα ανά Φορτηγό
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Χιλιάδες Τοννοχιλιόµετρα
ανά Τετρ.Χλµ. Επιφανείας 2004

21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
22,0

13
13
13
13
13
13

15
15
15
15
15
15

1.277,6
1.321,4
1.345,8
1.376,1
1.375,5
1.460,4

1.444,0
1.490,8
1.521,0
1.562,7
1.574,9
1.683,7

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία

278,4
280,7
289,0
285,2
290,8
303,8

1.970
1.972
1.976
1.975
1.979
1.993

15
15
15
15
15
15

20
21
22
22
22
23

3.400
3.505
3.555
3.637
3.625
3.812

3.204
3.299
3.355
3.450
3.471
3.683

Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο

14.772
17.548
19.818
20.671
21.515
21.202

21.188
20.614
19.893
19.565
19.275

15
15
15
15
15

23
23
23
23
23

61.042
60.682
58.905
58.416
56.892

54.514
53.818
52.489
52.249
51.296

Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο

279.794
308.469
330.748
340.556
345.340
336.840

167

13

20

451

424

Λουξεµβούργο

3.683

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT.
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•

Στον Πίνακα Π.5 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για τα ατυχήµατα µε τραυµατισµούς στο οδικό δίκτυο.
Πίνακας Π.5
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Οδικά Ατυχήµατα µε Τραυµατισµούς
Κατάταξη κατά Φθίνουσα Σειρά Ατυχηµάτων

Αριθµός
Σύνολο (000)
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά εκατοµµύρια κατοίκους
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 100.000
µικρά επιβατικά αυτοκίνητα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 100 εκατοµ.επιβατοχιλ.
µικρών & µεγάλων επιβατικών οχηµ.
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003

Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Των 15
Των 25

18,3
18,2
19,6
24,2
23,0
19,7
16,8
15,8

11
10
10
10
10
10
10
10

2.083
1.902
1.937
2.231
2.109
1.800
1.530
1.430

13
11
13
10
9
11
13
13

8.061
2.114
1.130
862
729
575
461
410

1
2
5
6
6
7
9
10

13.829
6.053
4.197
3.537
3.079
2.489
2.017
1.821

2
5
6
5
6
8
10
10

13
12
12
12
12
12

17
14
12
16
20
21

8
7
11
13
18
19

11
13
17
19
19

Ε.Ε. - αριθµός
Των 15
Των 25
1.388,5
1.400,1
1.342,8
1.329,4
1.286,3
1.284,4

4.084
3.949
3.692
3.538
3.412
3.393

2.222
1.343
933
758
719
699

7.622
5.438
3.849
3.140
2.988
2.933

1η Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Αριθµός

1.471,4
1.461,5
1.417,6
1.415,6

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία

378
413
389
396
383
375
362
355

3.355
3.243
3.137
3.123

Βέλγιο
Βέλγιο
Βέλγιο
Αυστρία
Αυστρία
Αυστρία
Αυστρία
Σλοβενία

7.968
6.165
6.277
5.305
5.264
5.370
5.371
5.853

Ελλάδα
Πορτογαλία
Κύπρος
Βέλγιο
Βέλγιο
Σλοβενία
Σλοβενία
Σλοβενία

8.061
2.670
1.776
1.126
1.049
1.066
1.167
1.313

Βέλγιο
Πορτογαλία
Πορτογαλία
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Κύπρος
Σλοβενία

15.255
9.258
8.880
7.485
6.968
6.666
6.438
7.049

942
750
710
691

3.154
3.004
2.949

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT.
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•

Στον Πίνακα Π.6 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για σιδηροδροµικά οχήµατα.

•

Στον Πίνακα Π.7 παρουσιάζονται τα στοιχεία και οι δείκτες για το µεταφορικό έργο
του σιδηροδρόµου σε επιβατοχιλιόµετρα και τοννοχιλιόµετρα.
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Πίνακας Π.6
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Σιδηροδροµικά Οχήµατα

Αριθµός
Σιδηροδροµικές Γραµµές Έλξης
ή Αυτοκινούµενες
Αριθµός Συνολικά
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 1.000.000 Κατοίκους
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 1.000 Τετρ. Χλµ. 2003
Σιδηροδροµικά Οχήµατα Μεταφοράς
Επιβατών (βαγόνια, αυτοκινούµ.κ.α.)
Αριθµός Συνολικά
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 1.000.000 Κατοίκους
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 1.000 Τετρ. Χλµ.
2001
2003
Σιδηροδροµικά Βαγόνια Μεταφοράς
Εµπορευµάτων (χιλιάδες)
Αριθµός Συνολικά
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 1.000.000 Κατοίκους
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
Αριθµός ανά 1.000 Τετρ. Χλµ.
2001
2002
2003

Ελλάδα
Θέση στην ΕΕ
Των 15
Των 25

514
313
400
244
290
278
237

12
13
13
13
14

58,5
32,7
39,5
22,4
26,5
25,3
21,5
1,8

14
15
15
15
15
15
15
14

574
660
810
475
509
660
457

13
13
12
12
13
12
12

65
69
80
44
47
60
41

15
15
15
15
15
15
15

23
23
23
23

3,9
3,5

13
13

21
21

9,0
10,9
11,0
3,5
3,5
3,5
3,5

14
11
10
12
11
11
12

1.028
1.134
1.084
317
324
322
315

15
12
12
14
13
14
14

22
21
22
22

26,8
26,8
26,3

14
13
13

22
21
21

Ε.Ε. – Αριθµός
Των 15
Των 25

16

45.891
41.753
43.710

60.347

20
22

36.628
35.519

49.099
47.944

23
23
23
23
23
22

135
118
120

138

97
94
11,0

108
106
12,1

97.726
95.907
15
18
19
16
18

78.705

100.450

287
270
208

222

24,3

25,3

1.540,6
1.205,5
825,4
19
19
20

503,3
471,5

764,2
693,7

4.531
3.400
2.269
1.329
1.246

1.686
1.531

156
146

192
175

1η Χώρα ΕΕ 25
Όνοµα
Αριθµός

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λετονία
Τσεχία
Τσεχία
Τσεχία
Τσεχία
Λουξεµβούργο

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία

14.071
14.086
14.703
9.656
9.514
9.149
9.533
281
234
277
350
339
323
321
54,2

31.506
29.118
24.139
21.097
21.139
21.728
20.992

Αυστρία
Αυστρία
Αυστρία
Τσεχία
Τσεχία
Τσεχία
Τσεχία

553
533
483
511
509
500
498

Βέλγιο
Βέλγιο

114
110

Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία
Γερµανία

459,0
476,4
366,7
189,6
182,8
179,0
176,8

Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Πολωνία
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Εσθονία

12.496
10.043
7.245
6.056
6.556
6.963
12.858

Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο
Λουξεµβούργο

1.107
1.189
1.280

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT
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Πίνακας Π.7
Συγκριτικά Στοιχεία της Ε.Ε.: Σιδηροδροµικές Μεταφορές
Επιβατοχιλιόµετρα και Τοννοχιλιόµετρα
Ε.Ε.
Ελλάδα

Ελλάδα % Ε.Ε.
Των 15
Των 25

Των 15

Των 25

2,0
1,5
2,0
1,6
1,9
1,7
1,8
1,6
1,7

220,2
246,9
268,8
294,1
304,1
307,9
306,3
304,2
310,9

302,4
335,7
381,6
337,7
350,4
352,7
349,0
345,2
350,6

0,89%
0,59%
0,74%
0,54%
0,62%
0,57%
0,60%
0,52%
0,55%

0,65%
0,44%
0,52%
0,47%
0,54%
0,50%
0,53%
0,46%
0,48%

222
153
195
146
173
160
167
143
154

648
696
739
783
807
814
810
802
812

743
788
870
749
775
778
770
761
767

34%
22%
26%
19%
21%
20%
21%
18%
19%

30%
19%
22%
19%
22%
21%
22%
19%
20%

0,7
0,8
0,6
0,3
0,4
0,4
0,3
0,5
0,6

282,5
289,8
254,9
237,4
249,4
242,2
239,9
240,6
254,3

494,3
559,0
461,7
357,7
374,2
358,7
358,0
363,9
379,5

0,2%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%

78
85
60
30
39
35
30
41
53

831
817
701
632
662
640
634
634
664

1.215
1.312
1.053
794
828
791
790
802
830

9%
10%
9%
5%
6%
5%
5%
7%
8%

6%
6%
6%
4%
5%
4%
4%
5%
6%

4,5

78,6

95,5

6%

5%

ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Σύνολο-δισεκατ.επιβατοχιλιόµετρα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Επιβατοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σύνολο-δισεκατ.τοννοχιλιόµετρα
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Τοννοχιλιόµετρα ανά Κάτοικο
1970
1980
1990
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Χιλιάδες Τοννοχιλιόµετρα
ανά Τετρ.Χλµ. Επιφανείας 2004

Πηγή: ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES 2005, European Commission, Directorate General for Energy
and Transport in Co-operation with EUROSTAT

•

Η αντίστοιχη εξέλιξη των ποσοτήτων εµπορευµάτων που µεταφέρθηκαν µε σιδηρόδροµο ήταν (σύµφωνα µε τη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας του 2005) η εξής:

♦

1971: 3.358 χιλιάδες τόννοι.
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•

♦

1981: 2.995 χιλιάδες τόννοι.

♦

1991: 3.542 χιλιάδες τόννοι.

♦

2001: 2.784 χιλιάδες τόννοι.

♦

2002: 2.027 χιλιάδες τόννοι.

♦

2003: 2.592 χιλιάδες τόννοι.

Στον Πίνακα Π.8 παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για το έργο των θαλάσσιων µεταφορών στην Ελλάδα.
Πίνακας Π.8
Βασικά Στοιχεία Σύνθεσης της Κίνησης Ελληνικών Λιµένων 2001-2004
2001
Κατάπλοι Πλοίων
Αριθµός
ΚΚΧ (000)
Κίνηση Ακτοπλοΐας
Επιβάτες (000)
Αποβιβάσεις
Επιβιβάσεις
Σύνολο
Εµπορεύµατα (000 τόννοι)
Εκφορτώσεις
Φορτώσεις
Σύνολο
Κίνηση Εξωτερικού
Επιβάτες (000)
Αποβιβάσεις
Επιβιβάσεις
Σύνολο
Εµπορεύµατα (000 τόννοι)
Εκφορτώσεις
Φορτώσεις
Σύνολο
Τοπικά Πορθµεία
Επιβάτες (000)
Τροχοφόρα (000)
Σύνολο
Επιβάτες (000)
Εµπορεύµατα (000 τόννοι)

2002

2003

2004

278.568
333.873

484.915
453.264

513.599
512.634

546.643
575.238

13.852
13.852
27.704

13.124
13.124
26.248

14.905
14.905
29.810

17.306
17.306
34.612

34.578
34.578
69.156

37.596
37.596
75.192

41.820
41.820
83.640

40.174
40.174
80.348

1.514
1.375
2.889

1.505
1.363
2.868

1.471
1.311
2.782

1.236
1.111
2.347

46.902
22.977
69.879

50.861
21.806
72.667

52.350
26.025
78.375

51.938
24.448
76.386

35.852
10.387

36.022
10.346

34.883
10.400

31.233
9.879

66.445
139.035

65.138
147.859

67.475
162.015

68.192
156.734

Πηγή: ΕΣΥΕ
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Π.

Α) Ο δείκτης αποτελέσµατος ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως
εξής:
Για τον ∆είκτη Εκροών 1: Μήκος τµηµάτων ∆Ο∆ πλην Αυτοκινητοδρόµων
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των υφιστάµενων
τµηµάτων του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν στο πλαίσιο
του Ε.Π.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ Λαµία-Ιτέα-Αντίρριο και Τρίπολη-Βυτίνα-Ολυµπία, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων
διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ.
µέση ταχύτητα 45χµλ/ώρα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των αξόνων}.

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των τµηµάτων
του ∆Ο∆ που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα)
και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}.

Για τον ∆είκτη Εκροών 2: Μήκος Αυτοκινητόδροµων του ∆Ο∆
Η χρονοαπόσταση υπολογίζεται µε ανάλογο τρόπο µε τον προηγούµενο δείκτη εκροών. ∆ηλαδή:
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των υφιστάµενων
τµηµάτων του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν / αναβαθµισθούν σε αυτοκινητοδρόµους στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ ΠΑΘΕ: τµήµα Κόρινθος-Πάτρα και βόρεια ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ τµήµα: Αντίρριο-Ιωάννινα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές
συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα και 45χλµ/ώρα αντίστοιχα) και διάνυση του
υφιστάµενου µήκους των αξόνων.}

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των αυτοκινητοδρόµων του ∆Ο∆ που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 100χµλ/ώρα)
και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}.

Για τον ∆είκτη Εκροών 3: Μήκος νέων / αναβαθµιζόµενων Οδών του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των υφιστάµενων
τµηµάτων του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου που πρόκειται να κατασκευασθούν /
αναβαθµισθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. Για τον υπολογισµό της τιµής βάσης του δείκτη
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χρησιµοποιείται το υφιστάµενο µήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου οδικού τµήµατος, που πρόκειται να κατασκευασθεί / αναβαθµισθεί (µεταξύ διαδοχικών ή
µη κόµβων) και η υφιστάµενη µέση λειτουργική ταχύτητα κάθε τµήµατος.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες Ε.Ο. 77
ΧΑΛΚΙ∆Α - ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ (κατά τµήµατα) και Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τµήµατα), προσδιορίζονται τα αυτοτελή λειτουργικά τµήµατα του κάθε
άξονα, όπου λαµβάνουν χώρα παρεµβάσεις (π.χ. Χαλκίδα – Ψαχνά, Ψαχνά – Μαντούδι, Μαντούδι – Αγ. Άννα, Αγ. Άννα – Ιστιαία, Ιστιαία – Αιδηψός και αντίστοιχα Λάρισα – Τύρναβος, Τύρναβος – Ελασσόνα, Ελασσόνα – Σέρβια, Σέρβια – Κοζάνη) και
υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις
σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 45χλµ/ώρα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των λειτουργικά αυτοτελών οδικών τµηµάτων.
Σηµειώνεται ότι τα αυτοτελή λειτουργικά τµήµατα µπορεί να ορίζονται και µεταξύ µικρότερων πόλεων και οικισµών ανάλογα µε την διασπορά των σχεδιαζόµενων παρεµβάσεων κατά µήκος των οδικών αξόνων.
Επίσης σηµειώνεται ότι τα λειτουργικά αυτοτελή τµήµατα των αξόνων, όπου δεν λαµβάνουν χώρα παρεµβάσεις δεν περιλαµβάνονται στους υπολογισµούς.}

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η τίθεται η διάρκεια διάνυσης του συνόλου των
τµηµάτων του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου, που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π. Για τον υπολογισµό της τιµής στόχου του δείκτη χρησιµοποιείται το νέο µήκος κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς ενιαίου οδικού τµήµατος που
πρόκειται να κατασκευασθεί / αναβαθµισθεί (µεταξύ διαδοχικών ή µη κόµβων) και η
νέα µέση λειτουργική ταχύτητα κάθε τµήµατος.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται το άθροισµα των χρόνων διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα)
και διάνυση του νέου µήκους των λειτουργικά αυτοτελών οδικών τµηµάτων}.

Εποµένως για τον σωστό υπολογισµό της τιµής βάσης και της τιµής στόχου
του δείκτη αποτελέσµατος «Χρονοαπόσταση» είναι αναγκαία η εξ’ αρχής
γνώση της έκτασης των παρεµβάσεων κατά µήκος του κάθε οδικού άξονα, στο
πλαίσιο του ΕΠ.

Β) Ο δείκτης αποτελέσµατος ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως
εξής:
Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του αθροίσµατος των αποστάσεων επί ευθείας γραµµής (αεροπορική απόσταση) των κοµβικών σηµείων που συνδέουν τους οδικούς άξονες,
δια του συνολικού απαιτούµενου χρόνου για τη διάνυση του πραγµατικού µήκους των συνδέσµων των κοµβικών σηµείων µε βάση τη µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας κάθε
συνδέσµου / οδικού τµήµατος.

Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τους αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις νέες /
αναβαθµιζόµενες οδούς.
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Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως εξής:

Για τον ∆είκτη Εκροών 1: Μήκος τµηµάτων ∆Ο∆ πλην Αυτοκινητοδρόµων
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των υφιστάµενων τµηµάτων
του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ Λαµία-Ιτέα-Αντίρριο και Τρίπολη-Βυτίνα-Ολυµπία, υπολογίζονται κατ’ αρχήν τα µήκη επί
ευθείας γραµµής από αρχή τµήµατος στη Λαµία έως τέλος τµήµατος στο Αντιρρίο και
αντίστοιχα για τον άξονα Τρίπολη – Ολυµπία από αρχή τµήµατος στην Τρίπολη έως
τέλος τµήµατος στην Ολυµπία. Τα µήκη αυτά αθροίζονται και δίδουν το συνολικό µήκος επί ευθείας γραµµής.
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε υφιστάµενου οδικού άξονα
χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο φυσικό µήκος και την υφιστάµενη µέγιστη λειτουργική
ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό χρόνο διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 45χµλ/ώρα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των αξόνων}.
Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκους
επί ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου. Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων}.

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των νέων τµηµάτων του ∆Ο∆
που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε νέου οδικού άξονα
χρησιµοποιώντας το νέο φυσικό µήκος και τη νέα µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό χρόνο διάνυσης των
διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα
70χµλ/ώρα) και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}.
Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκος επί
ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.
Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων}.

Για τον ∆είκτη Εκροών 2: Μήκος Αυτοκινητόδροµων του ∆Ο∆
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των υφιστάµενων τµηµάτων
του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν στο πλαίσιο του Ε.Π.
σε αυτοκινητόδροµους.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ ΠΑΘΕ: τµήµα Κόρινθος-Πάτρα και βόρεια ΙΟΝΙΑ Ο∆ΟΣ τµήµα: Αντίρριο-Ιωάννινα, υπολογίζονται κατ’ αρχήν για τον ΠΑΘΕ τα µήκη επί ευθείας γραµµής από αρχή τµήµατος στην Κόρινθο έως
τέλος τµήµατος στην Πάτρα και αντίστοιχα για την ΙΟΝΙΑ Ο∆Ο τα µήκη επί ευθείας
γραµµής από αρχή τµήµατος στο Αντίρριο έως τέλος τµήµατος στον Α/Κ Ιωαννίνων
της Εγνατίας Οδού. Τα µήκη αυτά αθροίζονται και δίδουν το συνολικό µήκος επί ευθείας γραµµής.
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Στη συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε υφιστάµενου οδικού άξονα
χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο φυσικό µήκος και την υφιστάµενη µέγιστη λειτουργική
ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό χρόνο διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα και 45χλµ/ώρα αντίστοιχα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των αξόνων.
Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκους
επί ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.
Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο
δίκτυο αυτοκινητοδρόµων ∆Ο∆, που θα συνοδεύει το ΕΠ}.

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των νέων αυτοκινητοδρόµων
του ∆Ο∆ που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε νέου οδικού άξονα
χρησιµοποιώντας το νέο φυσικό µήκος και τη νέα µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό χρόνο διάνυσης των
διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα
100χµλ/ώρα) και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}.
Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκος επί
ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.
Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο
δίκτυο αυτοκινητοδρόµων ∆Ο∆, που θα συνοδεύει το ΕΠ}.

Για τον ∆είκτη Εκροών 3: Μήκος νέων / αναβαθµιζόµενων Οδών του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των υφιστάµενων τµηµάτων
του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου που πρόκειται να κατασκευασθούν / αναβαθµισθούν στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες Ε.Ο. 77
ΧΑΛΚΙ∆Α - ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ (κατά τµήµατα) και Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τµήµατα), υπολογίζονται κατ’ αρχήν για τον την Ε.Ο 77 τα µήκη επί ευθείας γραµµής από αρχή τµήµατος στη Χαλκίδα έως τέλος τµήµατος στην Αιδηψό και
αντίστοιχα από αρχή τµήµατος στη Λάρισα έως τέλος τµήµατος στην Κοζάνη. Τα µήκη
αυτά αθροίζονται και δίδουν το συνολικό µήκος επί ευθείας γραµµής.
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε υφιστάµενου οδικού άξονα
χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο φυσικό µήκος και την υφιστάµενη µέγιστη λειτουργική
ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό χρόνο διάνυσης των διαδροµών αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα 70χµλ/ώρα και 45χλµ/ώρα αντίστοιχα) και διάνυση του υφιστάµενου µήκους των αξόνων.
Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκους
επί ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.
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Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο
περιφερειακό οδικό δίκτυο, που θα συνοδεύει το ΕΠ}.

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η ΙΤΕΓ του συνόλου των αξόνων του Εθνικού / Περιφερειακού ∆ικτύου που κατασκευάζονται / αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται ο χρόνος διάνυσης του κάθε νέου οδικού άξονα
χρησιµοποιώντας το νέο φυσικό µήκος και τη νέα µέγιστη λειτουργική ταχύτητα κυκλοφορίας. Οι χρόνοι αυτοί αθροίζονται και δίδουν το συνολικό χρόνο διάνυσης των
διαδροµών αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες (π.χ. µέση ταχύτητα
70χµλ/ώρα) και διάνυση του νέου µήκους των αξόνων}.
Η ΙΤΕΓ για τους δύο άξονες προκύπτει ως το πηλίκο των δύο αθροισµάτων: µήκος επί
ευθείας γραµµής δια του συνολικού χρόνου.
Σε επίπεδο προγράµµατος, υπολογίζονται αντίστοιχα αθροίσµατα για όλους τους οδικούς άξονες των παρεµβάσεων µε βάση τους συνδέσµους των κοµβικών σηµείων στο
περιφερειακό δίκτυο, που θα συνοδεύει το ΕΠ}.

Εποµένως για τον σωστό υπολογισµό της τιµής βάσης και της τιµής στόχου του
δείκτη αποτελέσµατος «Προσπελασιµότητα» είναι αναγκαία η εξ’ αρχής γνώση της
έκτασης των παρεµβάσεων κατά µήκος του κάθε οδικού άξονα, στο πλαίσιο του ΕΠ,
καθώς και ο καθορισµός των κοµβικών σηµείων και των συνδέσεών τους στο Βασικό και Περιφερειακό Οδικό ∆ίκτυο της χώρας.

Γ)

Ο δείκτης αποτελέσµατος ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΜΜ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ υπολογίζεται µε βάση την πυκνότητα κατοικίας περί την περιοχή
των νέων σταθµών/στάσεων που ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του ΕΠ και σε προκαθορισµένη ακτίνα για κάθε µέσο σταθερής τροχιάς (π.χ. για Μετρό 600µ., για Τραµ
200µ κλπ.)

∆)

Ο δείκτης αποτελέσµατος ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΜΜΜ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ υπολογίζεται για παράδειγµα, σε διαδροµή που συνδέει το κέντρο της Αθήνας
(Οµόνοια, Σύνταγµα κλπ.) µε τον πιο αποµακρυσµένο από το κέντρο σταθµό/στάση,
που ολοκληρώνεται στο πλαίσιο του ΕΠ.

Ε)

Ο δείκτης ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ υπολογίζεται µε βάση προκαθορισµένο εύρος διακύµανσης της επικινδυνότητας ανά λειτουργική κατηγορία οδού σε συνδυασµό µε το
βαθµό βελτίωσης των λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε τµήµατος. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία οδικής ασφάλειας ανά κατηγορία
οδού µε βάση τους παρατηρηµένους δείκτες ατυχηµάτων (∆ιεθνής Βάση ∆εδοµένων
Οδικής Κυκλοφορίας και Ατυχηµάτων - IRTAD).
Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στη συνέχεια:
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∆είκτης Αριθµού Θανάτων
ανά 106 οχηµατοχιλιόµετρα σε αυτοκινητόδροµους
Χώρα

∆είκτης

Αυστρία

0,52

Βέλγιο

0,45

∆ανία

0,30

Φιλανδία

0,42

Γαλλία

0,35

Γερµανία

0,36

Μέσος Όρος

0,40

Αντίστοιχοι δείκτες επικινδυνότητας µε βάση στοιχεία της FHWA των ΗΠΑ είναι:
∆είκτης Αριθµού Θανάτων
ανά 100Χ106 οχηµατοµίλια σε διάφορους τύπους οδών
Τύπος Άξονα

∆είκτης

Κλειστοί Αυτοκινητόδροµοι

0,46

Αστικοί Αυτοκινητόδροµοι

0,49

Κύριες Αρτηρίες

1,03

Σύνολο ∆ικτύου

0,40

Με βάση τα παραπάνω διαµορφώθηκαν οι δείκτες επικινδυνότητας που χρησιµοποιήθηκαν
για τον υπολογισµό του ∆είκτη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ, που φαίνονται στον επόµενο Πίνακα:
∆ιατοµή

Υπεραστικό ∆ίκτυο

Αστικό ∆ίκτυο

2Χ2 + ΛΕΑ & 2Χ3 + ΛΕΑ

0,40 – 0,50

0,50 – 0,60

2Χ2 & 2Χ3

0,50 – 0,60

0,60 – 0,70

2Χ1 + ΛΕΑ

0,60 – 0,70

0,70 – 0,80

2Χ1 (ΠΕΟ)

0,70 – 0,80

0,80 – 1,20

2Χ1 (Επαρχιακό)

1,00

1,00 – 1,20

Σελίδα 256 από 257

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τους αυτοκινητόδροµους και ξεχωριστά για τις
νέες/αναβαθµιζόµενες οδούς.
Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για κάθε δείκτη εκροών ως εξής:

Για τον ∆είκτη Εκροών 1: Μήκος τµηµάτων ∆Ο∆ πλην Αυτοκινητοδρόµων
Ως τιµή βάσης του δείκτη τίθεται η επικινδυνότητα του συνόλου των υφιστάµενων
τµηµάτων του ∆Ο∆ που πρόκειται να κατασκευασθούν/αναβαθµισθούν στο πλαίσιο
του Ε.Π.
{Για παράδειγµα, εάν κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται οι οδικοί άξονες του ∆Ο∆ Λαµία-Ιτέα-Αντίρριο και Τρίπολη-Βυτίνα-Ολυµπία, υπολογίζεται η επικινδυνότητα των
τµηµάτων αυτών µε βάση τις σηµερινές λειτουργικές συνθήκες, ως ο σταθµισµένος µέσος όρος της επικινδυνότητας των επιµέρους τµηµάτων:
π.χ οδός 2Χ1 χωρίς ενδιάµεση νησίδα και πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά σε µήκος 200χλµ δείκτης 1,2, οδός 2Χ1 µε ΛΕΑ σε µήκος 50χλµ δείκτης 0,9, οδός 2Χ2 χωρίς ενδιάµεση νησίδα σε µήκος 20χλµ δείκτης 0,6
Σταθµ. µέσος όρος = 200/270 Χ 1,2 + 50/270 Χ 0,9 + 20/270 Χ 0,6 = 1,1}.

Ως τιµή στόχος του δείκτη τίθεται η επικινδυνότητα του συνόλου των νέων τµηµάτων
του ∆Ο∆ που κατασκευάζονται/αναβαθµίζονται στο πλαίσιο του Ε.Π.
{Για το ίδιο παράδειγµα, υπολογίζεται υπολογίζεται η επικινδυνότητα των τµηµάτων
αυτών µε βάση τις νέες λειτουργικές συνθήκες, ως ο σταθµισµένος µέσος όρος της επικινδυνότητας των επιµέρους τµηµάτων:
π.χ οδός 2Χ1 χωρίς ενδιάµεση νησίδα και πτωχά γεωµετρικά χαρακτηριστικά σε µήκος 200χλµ αναβαθµίζεται σε οδό 2Χ1 µε ΛΕΑ δείκτης 0,9, οδός 2Χ1 µε ΛΕΑ σε µήκος
50χλµ αναβαθµίζεται σε οδό 2Χ2 χωρίς ενδιάµεση νησίδα δείκτης 0,6, οδός 2Χ2 χωρίς
ενδιάµεση νησίδα σε µήκος 20χλµ σε οδό 2Χ2 + ΛΕΑ δείκτης 0,5
Σταθµ. µέσος όρος = 200/270 Χ 0,9 + 50/270 Χ 0,6 + 20/270 Χ 0,5 = 0,81}.
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