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Ο ηξαηεγηθφο ηφρνο γηα ηνλ Σνκέα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ Πεξίνδν 2007 - 2013 είλαη:
«Η προζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αεηθορηθή δηατείρηζε ηοσ περηβάιιοληος
ώζηε λα αποηειέζεη ηο σπόβαζρο γηα ηελ προζηαζία ηες δεκόζηας
σγείας, ηελ άλοδο ηες ποηόηεηας δωής ηωλ ποιηηώλ θαζώς θαη βαζηθό
παράγοληα βειηίωζες ηες αληαγωληζηηθόηεηας ηες οηθολοκίας.»
Ο Σνκέαο Πεξηβάιινληνο απνηειεί γεληθά ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθά ζηε ρψξα καο
κε ηα ζπγθεθξηκέλα επλντθά θιηκαηνινγηθά θαη γεσκνξθνινγηθά δεδνκέλα
(αθηέο, λεζησηηθφο ρψξνο, πςειή βηνπνηθηιφηεηα θιπ), ην πεξηβάιινλ
απνηειεί ζεκαληηθφ θεθάιαην («απφζεκα»), ην νπνίν ρξήδεη πξνζηαζίαο,
αλαβάζκηζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν
κηαο πνηνηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ζεκαληηθά
άκεζα θαη έκκεζα νθέιε ζηνπο πνιίηεο.
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ηα άκεζα νθέιε ζπγθαηαιέγνληαη ε πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο
πγείαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ
πξννπηηθψλ αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ
(αηκφζθαηξα, λεξά, έδαθνο), ε πνηφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή
ππνβάζκηζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ηα έκκεζα νθέιε ζα πξέπεη λα
αλαθεξζνχλ ε βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν
πνηνηηθήο αλάπηπμεο (development) ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο άιισλ θησρφηεξσλ ζε νηθνινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
απφζεκα ρσξψλ.
Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ ζπλάδεη κε ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ, θαζψο ε εμηζνξξνπεκέλε θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε
ηνπ πεξηβάιινληνο πξνσζεί ηαπηφρξνλα ζηφρνπο πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε
ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε θαη ε
νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο εκπεξηέρνπλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη κε ηε
βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, κηα απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΑ. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, εηζάγεηαη ε ρσξηθή δηάζηαζε ζηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο
ρψξαο, θαζψο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πεξί ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζεψξεζε ηεο γεσγξαθηθήο – θπζηθήο δηάζηαζεο ηνπ
ρψξνπ.
Γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ
αθνξνχλ ζηνπο ζπλνιηθνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζην
ΔΣΠΑ θαη ζην Σακείν πλνρήο, ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
δξάζεσλ κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ηνπο ζηηο
Πεξηθέξεηεο (8 Πεξηθέξεηεο ακηγνχο ζηφρνπ ζχγθιηζεο θαη 5 Πεξηθέξεηεο
κεηαβαηηθήο ζηήξημεο – 3 phasing out, 2 phasing in), ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο
ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ζηα αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο Κνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε απηά,
θαζψο θαη ζηε ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο
Ληζαβφλαο.
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΗ
ΑΔΗΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ», κε ηξφπν ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο
ηνπ Σνκέα Πεξηβάιινληνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ιήθζεθαλ
ππφςε:
1.

Ζ αλαλεσκέλε ηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ε νπνία σο
βαζηθφ ζηφρν έρεη ηε «δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο γεο λα επλνεί ηε δσή ζε
φιε ηεο ηελ πνηθηιία, ηήξεζε ησλ νξίσλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε θαη
εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηελ πξφιεςε θαη κείσζε ηεο
ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε αεηθφξσλ πξνηχπσλ
θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ψζηε λα απνζπλδεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε
απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο».

2.

Οη Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΟΚΓ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρφιεζε ηεο ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΟΚΓ 14: «Να ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπλεξγίεο κεηαμχ ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο».
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3.

4.

Ζ 1ε Καηεπζπληήξηα γξακκή ησλ ηξαηεγηθψλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ
ηεο Κνηλφηεηαο (ΚΚΓ) «...λα γίλνπλ ε Δπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο πην
ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη απαζρφιεζε» θαη εηδηθφηεξα ε
παξάγξαθνο 1.1.2 «Δλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε» θαη 1.1.3 «Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο
εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε».
Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ

5.

Οη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θχξηνη ηνκείο δξάζεηο ηνπ ΔΑ – Σνκέαο
Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε

6.

Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ
επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΔΠΑ πεξί «αλάδεημεο ηεο
Διιάδαο σο κηαο εμσζηξεθνχο ρψξαο κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία: κηα
Διιάδα παξαγσγηθή θαη αληαγσληζηηθή κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα....»

7.

Οη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) φπσο απηνί
απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε».
Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013», έρνπλ επηιεγεί νχησο ψζηε λα ζπκβάινπλ
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ αθ‟ ελφο ηηο
αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία.
Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ
θπζηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Κέληξσλ (Γεληθφο ηφρνο 1)
πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Χο
πξνηεξαηφηεηα ζεσξνχληαη νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ θαη πγξψλ
απνβιήησλ, θαζψο απηφ επηηάζζνπλ νη αλάγθεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ
θνηλνηηθή λνκνζεζία, ελψ ζεκαληηθνχο ηνκείο απνηεινχλ ε χδξεπζε θαη ε
αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.
Ζ βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
(Γεληθφο ηφρνο 2) ελέρεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία θνξέσλ
δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία
ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα
ηελ πεξίνδν 2007-2013 έρεη σο εμήο:
ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 1



Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνύ
απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθώλ Κέληξσλ (Έδαθνο, Τδαηηθό Πεξηβάιινλ,
Αηκόζθαηξα, Φύζε)
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ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΥΟ 2


Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζην
ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε
ηεο απόθξηζεο ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη ιακβάλνληαο
ππφςε φηη:


ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα
πξνθχπηεη «κε βάζε κφλν ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά»,



ηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α. θαη απφ
ην Σακείν πλνρήο πξέπεη λα έρνπλ «δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο
Πξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε Σακείν» θαζψο θαη δηαθξηηή Σερληθή Βνήζεηα,

δηακνξθψζεθε ε δνκή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε επηά βαζηθέο
ζηξαηεγηθέο Πξνηεξαηφηεηεο – Δπηινγέο:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο – Δλίζρπζε «Πξάζηλσλ»
Μεηαθνξψλ - Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο. (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 6)
Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 2
θαη 7)
Πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ.
(Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 8)
Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ.
(Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4)
Πξνζηαζία Φχζεο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο. (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9)
Αλάπηπμε Θεζκψλ θαη Μεραληζκψλ γηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. (Άμνλαο
Πξνηεξαηφηεηαο 10)
Σερληθή Βνήζεηα (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 11)

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» αλά
Άμνλα πξνηεξαηφηεηαο.
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ΠΗΝΑΚΑ Υξεκαηνδνηηθό ρήκα Δ.Π. "Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε" αλά άμνλα πξνηεξαηόηεηαο
Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο ηηκέο
ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Νν

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
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Άμνλεο
Πξνηεξαηόηεηαο
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1
Πξνζηαζία
Αηκνζθαηξηθνχ
Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε
0
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
– Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο
Πξνζηαζία θαη
Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ
0
Πφξσλ
Πξφιεςε &
Αληηκεηψπηζε
0
Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ
Πξνζηαζία
Δδαθηθψλ
πζηεκάησλ –
0
Γηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ
Σερληθή Βνήζεηα
0
έξγσλ Σ..
Πξνζηαζία
Αηκνζθαηξηθνχ
Πεξηβάιινληνο –
18,400,000
Αληηκεηψπηζε
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Πξνζηαζία &
Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ 16,000,000
Πφξσλ
Πξφιεςε &
Αληηκεηψπηζε
32,000,000
Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ
Πξνζηαζία Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο &
107,610,000
Βηνπνηθηιφηεηαο
Θεζκνί &
41,990,000
Μεραληζκνί
Σερληθή Βνήζεηα
4,000,000
έξγσλ Δ.Σ.Π.Α.
220,000,000

ΔΚΣ Σακείν πλνρήο

ΤΝΟΛΟ

ΔΘΝΗΚΖ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟΤ
ΔΘΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΔΘΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
(Βάζε ππνι. Κνηλ.
πκκ.)

ΠΟΟΣΟ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
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8=4+5

9=4/8

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΑ
ΤΝΔΗΦΟΡΑ
ΔΣΔ

ΑΛΛΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΖΜΟΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

ύλνιν
11a + 11b

12=4+5+11a

99,760,000

99,760,000

439,997,500

80.000000%

290,230,000

290,230,000

1,280,005,000

395,000,000

80.000000%

0

0

395,000,000

44,845,000

224,225,000

80.000000%

65,770,000

65,770,000

289,995,000

5,152,500

5,152,500

25,762,500

80.000000%

0

0

25,762,500

18,400,000

4,600,000

4,600,000

23,000,000

80.000000%

0

0

23,000,000

0

16,000,000

4,000,000

4,000,000

20,000,000

80.000000%

0

0

20,000,000

0

0

32,000,000

8,000,000

8,000,000

40,000,000

80.000000%

0

0

40,000,000

0

0

107,610,000

26,902,500

26,902,500

134,512,500

80.000000%

45,490,000

45,490,000

180,002,500

0

0

41,990,000

10,497,500

10,497,500

52,487,500

80.000000%

17,750,000

17,750,000

70,237,500

0

0

4,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

80.000000%

0

0

5,000,000

1,580,000,000

1,800,000,000

450,000,000

450,000,000

2,250,000,000

80.000000%

519,000,000

519,000,000

2,769,000,000

2

3

4=1+2+3

5=6+7

6

0

272,190,000

272,190,000

68,047,500

68,047,500

340,237,500

80.000000%

0

791,820,000

791,820,000

197,955,000

197,955,000

989,775,000

0

316,000,000

316,000,000

79,000,000

79,000,000

0

179,380,000

179,380,000

44,845,000

0

20,610,000

20,610,000

0

0

0

εκείσζε: Χο βάζε ππνινγηζκνχ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ρξεζηκνπνηείηαη ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε (ζηήιε 8)
* άιινη εζληθνί πφξνη, πξνβιεπφκελα έζνδα, κε επηιέμηκεο δαπάλεο θ.α.
** πφξνη απφ ηδηψηεο, κε επηιέμηκεο δαπάλεο θ.α.
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10

11a*

11b**

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1.1 Πξόνδνο εθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» εγθξίζεθε κε ηελ
ππ‟ αξηζ. Δ(2007)5442/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ «για ηην έγκπιζη ηος επισειπηζιακού ππογπάμμαηορ ‘Πεπιβάλλον και
Αειθόπορ Ανάπηςξη’ για κοινοηική ενίζσςζη ζηιρ πεπιθέπειερ ηηρ Ελλάδαρ από ηο
Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ζηο πλαίζιο ηος ζηόσος ζύγκλιζηρ και
από ηο Ταμείο Σςνοσήρ», CCI 2007 GR 16 PO 005.
Ο Νφκνο 3614/2007 «Διασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή ηων αναπηςξιακών
παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007-2013» δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
267Α' ζηηο 3.12.2007. Με ηελ ηζρχ ηνπ Νφκνπ 3614/07, ε δηαρείξηζε ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» αζθείηαη απφ
ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ»
ηνπ ΚΠ 2000-2006, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Δπίζεο κε
βάζε ην άξζξν 5 παξ. 2. (ζη) ηνπ λ. 3614/2007, θαηαξγείηαη ε Eηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ ΚΠ URBAN ηνπ ΚΠ 2000-2006 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο
αλαιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ, εθδφζεθε ε ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‟ αξηζκ.
34576/11/5-1-2001 (ΦΔΚ 35 Β΄ 2001) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο χζηαζεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ,
κε ηίηιν «Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» κε
ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ Ν. 3614/2007.» (αξ.
πξση. νηθ. 121308/18.7.2008, ΦΔΚ 1499 Β΄ 30.7.2008). Αθνινχζεζε ε κε αξηζκ.
πξση. νηθ. 123170/23.9.2008 ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ‟ αξηζκ.
34577/12/5-1-2001 (ΦΔΚ 35 Β‟ 2001) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο “Καζνξηζκφο ησλ
ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηαθηλείηαη ή απνζπάηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2α ηνπ λ. 2860/2000 ζηελ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ»” ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» ( ΦΔΚ 2015 Β‟ 30.9.2008), ζπκπιεξψλνληαο ην
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΤΓ.
ηηο 1.4.2008 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 1 ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», θαηά ηελ
νπνία:
- Παξνπζηάζηεθε ε ζηξαηεγηθή θαη νη ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαζψο
θαη ν Νένο Νφκνο 3614 θαη φιν ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ.
- Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο
επάξθεηαο ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη ην ζρεδηαζκφ ελφο ειιεληθνχ πξνηχπνπ
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ.
- Δγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα έληαμεο πξάμεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» θαη εμνπζηνδνηήζεθε ε ΔΤΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ψζηε λα πξνβεί ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ζηηο ζρεηηθέο
πξνζθιήζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ.

εκαληηθφ βάξνο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο δφζεθε θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ
Δπηθνηλσληαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Γεκνζηφηεηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε».
ζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008, ε Δηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»
πξνρψξεζε ζε επαθέο κε ηνπο νλνκαηηζκέλνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο ησλ Μεγάισλ Έξγσλ, κε ζθνπφ ηελ
πξνεηνηκαζία Πξνζθιήζεσλ, θαη ηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ ηνπο.
Ήδε απφ ην 2007, είραλ δεηεζεί αλαιπηηθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2015
απφ νλνκαηηζκέλνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο φπσο ε Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ θαη
νη ζεκαηηθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ (πρ Γ/λζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ,
Γ/λζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Θνξχβνπ), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ
νη δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ. Αθφκα, απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ δεηήζεθε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα λα γίλεη ν
πξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ. ηε δηάξθεηα
ηνπ 2008, χζηεξα απφ ζεηξά επαθψλ κεηαμχ ηεο ΔΤΓ θαη ησλ δπλεηηθψλ Γηθαηνχρσλ,
κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία ησλ ρεδίσλ Γξάζεο, θαηαηέζεθαλ ηα ηειηθά ρέδηα
θαη νξηζηηθνπνηήζεθαλ.
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ην εκηλάξην « Μεγάια έργα θαη έργα
κε έζοδα: Μειέηες θόζηοσς-οθέιοσς».
Σν ζεκηλάξην δηνξγαλψζεθε απφ ηε ΜΟΓ α.ε, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο ΔΤΓ
ΔΠΠΔΡΑΑ θαη επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:
• επεμήγεζε ζρεηηθήο νξνινγίαο
•
κέζα αλάιπζεο θαη απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο
•
αλάπηπμε πεξηερνκέλσλ κίαο ηερληθννηθνλνκηθήο κειέηεο, κε δηάθξηζε ζηα δχν
βαζηθά ηεο κέξε: αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο θαη εηδηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε
(ηεθκεξίσζε ηνπ πνζνζηνχ Κνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο)
•
ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ Κνηλνηηθήο (ΔΔ) ζπκκεηνρήο (ΚΠ & ΔΠΑ)
– αλαθνξά ζηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο ΔΔ
•
εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Αίηεζε Δπηβεβαίσζεο ηνπ Πνζνζηνχ Κνηλνηηθήο
πκκεηνρήο (ΑΔΠΚ) γηα ηα κεγάια έξγα
Σν ζεκηλάξην είρε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζρεηηθψλ
γλψζεσλ ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ ησλ ΔΤΓ θαη ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, νη νπνίνη,
θαζέλαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαη ηε ζεζκηθή ηνπ αξκνδηφηεηα ζην πιαίζην ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο δηαρείξηζεο ηνπ ΚΠ θαη ηνπ ΔΠΑ, θαιείηαη λα επηβιέςεη ηηο
ππνβαιιφκελεο η/ν κειέηεο, νη νπνίεο ελ ηέιεη ρξήδνπλ ηεο εγθξηηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο
Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ (ΔΑ)/ΔΤ.
ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηαηέζεθε ζην ΤΠΟΗΟ ε Δμεηδίθεπζε ηνπ ΔΠΔΡΑΑ (αξ. πξση.
118133/3.12.2008), κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ.
Οη δείθηεο θνξκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΟΡΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Γείθηεο

Πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη
απφ έξγα
δηαρείξηζεο
πδαηηθψλ πφξσλ
(Αλαθέξεηαη
ζηνλ πιεζπζκφ
πνπ
εμππεξεηείηαη
απφ δίθηπα
χδξεπζεο πνπ
πξνβιέπνληαη
ζην
Πξφγξακκα.)
Δπηπξφζζεηνο
ηζνδχλακνο
πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη
απφ έξγα
δηαρείξηζεο
πγξψλ
απνβιήησλ
(Αλαθέξεηαη
ζηνλ
πξνβιεπφκελν
ηζνδχλακν
πιεζπζκφ πνπ
ζα εμππεξεηείηαη
απφ ΔΔΛ )
Αξηζκφο λέσλ
έξγσλ
δηαρείξηζεο
ζηεξεψλ
απνβιήησλ
(Αλαθέξεηαη
ζηνλ
πξνβιεπφκελν
αξηζκφ ΥΤΣΑ /
ΥΤΣΤ / ΜΑ)
Αξηζκφο λέσλ
έξγσλ
απνθαηάζηαζεο
πεξηνρψλ
(Αλαθέξεηαη
ζηνλ αξηζκφ ησλ
ΥΑΓΑ θαη
ινηπψλ
πεξηνρψλ πνπ
ζα
απνθαηαζηαζνχλ
)

Σηκή
Βάζεο
(2000 2006)
Οινθιήξσζε

2007

2008

Υσξίο
Τινπνίε
ζε

Υσξίο
Τινπν
ίεζε

2009

Αθεηεξία

Υσξίο
Τινπνίε
ζε

2013

2014

2015

Υσξίο
Τινπν
ίεζε
984.792

ηφρνο[1]
-

Οινθιήξσζε

Υσξίο
Τινπνίε
ζε

Υσξίο
Τινπν
ίεζε
48

ηφρνο[1]
-

Οινθιήξσζε

Υσξίο
Τινπνίε
ζε

Υσξίο
Τινπν
ίεζε
550

ηφρνο[1]
Αθεηεξία

2012

0

Οινθιήξσζε

Αθεηεξία

2011

448.613

ηφρνο[1]

Αθεηεξία

2010

-
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ύλνιν

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζηήιε πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε γηα ην έηνο 2008 είλαη
κεδεληθή, θαζ‟ φζνλ ην Πξφγξακκα βξηζθφηαλ ζηα πξνθαηαξθηηθά ηνπ ζηάδηα.
ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη
νη Άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο αλά πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο , φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ, θαζψο θαη νη
εηζξνέο ζην Πξφγξακκα απφ ην Σακείν πλνρήο θαη ην ΔΣΠΑ.






















Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 1
Σακείν πλνρήο
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 2
Σακείν πλνρήο
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 3
Σακείν πλνρήο
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 4
Σακείν πλνρήο
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 5
Σακείν πλνρήο
χλνιν Σ

Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 6
ΔΣΠΑ
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 7
ΔΣΠΑ
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 8
ΔΣΠΑ
Άμνλαο

πξνηεξαηφηεηαο 9
1

Γαπάλεο πνπ 
θαηαβιήζεθαλ
απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο θαη
ζπκπεξηιακβάλνλ
ηαη ζηηο αηηήζεηο
πιεξσκήο πνπ
απεζηάιεζαλ ζηε
δηαρεηξηζηηθή
αξρή
0


Αληίζηνη

ρε
δεκφζη
α
ζπλεηζθ
νξά

Ηδησηη
θέο
δαπά
λεο1

Γαπάλεο πνπ

θαηαβιήζεθαλ απφ
ην θνξέα πνπ είλαη
αξκφδηνο γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ
πιεξσκψλ ζηνπο
δηθαηνχρνπο





13.609.500

0







39.591.000

0







15.800.000

0







8.969.000

0







1.030.500







79.000.000

0







920.000

0







800.000

0







1.600.000

0







5.380.500

Ιζτύει μόνο για ηα επιτειρηζιακά προγράμμαηα ποσ εκθράζονηαι ζε ζσνολικό κόζηος.
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χλνιν ησλ
πιεξσκψλ πνπ
ειήθζεζαλ απφ
ηελ Δπηηξνπή
















ΔΣΠΑ
Άμνλαο
 0
πξνηεξαηφηεηαο
10
ΔΣΠΑ
Άμνλαο
 0
πξνηεξαηφηεηαο 11
ΔΣΠΑ
χλνιν ΔΣΠΑ 
Γεληθφ χλνιν  0
χλνιν ησλ

κεηαβαηηθψλ
πεξηνρψλ επί ηνπ
γεληθνχ ζπλφινπ
χλνιν ησλ κε 
κεηαβαηηθψλ
πεξηνρψλ επί ηνπ
γεληθνχ ζπλφινπ
Γαπάλεο ηχπνπ 
ΔΚΣ επί ηνπ
γεληθνχ ζπλφινπ
φηαλ ην
επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα
ζπγρξεκαηνδνηείη
αη απφ ην ΔΣΠΑ2
Γαπάλεο ηχπνπ 
ΔΚΣ επί ηνπ
γεληθνχ ζπλφινπ
φηαλ ην
επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα
ζπγρξεκαηνδνηείη
αη απφ ην ΔΚΣ







2.099.500







200.000













11.000.000
90.000.000


























Οη δαπάλεο είλαη φιεο κεδεληθέο γηα ην 2008, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε
πινπνίεζεο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην Πξφγξακκα.
χκθσλα κε ηνλ ΔΚ 1828/2006 ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πεδία ηνπ Πίλαθα
«σξεπηηθή αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ εηήζηα έθζεζε
πινπνίεζεο αλά θαηεγνξία» πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ην
έηνο 2008 δελ ππήξμε πινπνίεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ηα πεδία ηνπ Πίλαθα παξακέλνπλ
θελά.
Αξηζκφο αλαθνξάο ηεο Δπηηξνπήο: CCI 2007 GR 16 PO 005
Ολνκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
2

Το πεδίο ζσμπληρώνεηαι ανάλογα με ηο εάν ηο επιτειρηζιακό πρόγραμμα ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηο ΕΤΠΑ ή από ηο
ΕΚΤ, εάν γίνει τρήζη ηης επιλογής δσνάμει ηοσ άρθροσ 34 παράγραθος 2 ηοσ κανονιζμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
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Ζκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ην ζρεηηθφ επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα: 5/11/2007
πλδπαζκόο θσδηθώλ ησλ δηαζηάζεσλ 1 έσο 5
Κωδικόρ *
Διάζηαζη 1
Θέκα
προηεραηόηεηας

Κσδηθφο *
Γηάζηαζε 2
Μνξθή
ρξεκαηνδόηεζεο

Κσδηθφο *
Γηάζηαζε 3
Έδαθνο

Κσδηθφο *
Γηάζηαζε 4
Οηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα

Κσδηθφο *
Γηάζηαζε 5
Γεσγξαθηθή
πεξηνρή

Πνζφ**

ύλνιν

*
Οι καηηγοπίερ θα ππέπει να είναι κωδικοποιημένερ για κάθε διάζηαζη ζύμθωνα με ηην
ηςποποιημένη ηαξινόμηζη.
**

Χοπηγούμενο ποζό ηηρ κοινοηικήρ ζςνδπομήρ για κάθε ζςνδςαζμό καηηγοπιών

1.2 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζε κε ην Κνηλνηηθό Γίθαην
Σν ΔΠΠΔΡΑΑ θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην γηα ηα Γηαξζξσηηθά
Σακεία θαη ζπγθεθξηκέλα:


Σνλ Καλνληζκφ 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ „πεπί καθοπιζμού γενικών
διαηάξεων για ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο Εςπωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και ηο Ταμείο Σςνοσήρ και ηην καηάπγηζη ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ.
1260/1999’



Σνλ Καλνληζκφ 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην
ΔΣΠΑ



Σνλ Καλνληζκφ 1084/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Σακείνπ
πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1164/94



Σνλ Καλνληζκφ 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 1083/2006 θαη ηνπ θαλνληζκνχ 1080/2006
Ζ εθπφλεζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ έγηλε ζην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο ε
νπνία μεθίλεζε κε ηελ εζσηεξηθή δηαβνχιεπζε εληφο ησλ αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηέινο δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ
Αλάπηπμεο (ΔΑ) – Σνκέαο Πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ
αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο.
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Γεκφζηα δηαβνχιεπζε αθνινχζεζε θαη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε πξηλ ηελ ππνβνιή ζηελ
ΔΔ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
Δπίζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ εθαξκφζηεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο
2001/42/ΔΚ «ζσεηικά με ηην εκηίμηζη ηων πεπιβαλλονηικών επιπηώζεων οπιζμένων
ζσεδίων και ππογπαμμάηων» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. ηηο
10.8.2007 εθδφζεθε ε κε ΑΠ 127573 ΚΤΑ ΤΠΔΥΧΓΔ-ΤΠΟΗΟ γηα ηελ έγθξηζε ηεο
«ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ 2007 – 2013». Ζ ΔΤΓ
ΔΠΠΔΡ κε ην κε ΑΠ νηθ. 106911/10.8.2007 έγγξαθφ ηεο πξνέβε ζε δεκνζίεπζε
ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζε ηξεηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο εζληθήο εκβέιεηαο, θαζψο θαη
ζην δηθηπαθφ ηφπν www.epper.gr.
Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ζπκκφξθσζε κε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, ζεκεηψλεηαη φηη πνιιέο
απφ ηηο δξάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη λα εληαρζνχλ ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, αθνξνχλ
ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ην
πεξηβάιινλ.
1.3 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο
ην δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη σο ην ηέινο ηνπ 2008, δηαθάλεθαλ
ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα:

1. Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα δηθαηνύρσλ
ΔΠΗΒΔΒΑΗΩΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠΑ 2007 – 2013
A. Έθδνζε πξνηύπνπ δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε
δξάζεσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα



Με βάζε ηε ζχκβαζε κεηαμχ ΤΠΟΗΟ θαη ΔΛΟΣ νινθιεξψζεθε ε παξαγσγή ηεο
ζεηξάο ησλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ πνπ
πινπνηνχλ έξγα δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22
ηνπ Ν. 3614/07 θαη εηδηθφηεξα :
Σν Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ 1429 «Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ γηα ηελ
πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα – Απαηηήζεηο»



Σα Διιεληθά Πξφηππα ΔΛΟΣ 1431-1, 1431-2 θαη 1431-3 «Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα
νξγαληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα – Οδεγνί εθαξκνγήο γηα
νξγαληζκνχο πινπνίεζεο δεκνζίσλ ηερληθψλ έξγσλ / πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ /
ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ κε ίδηα κέζα»



Ζ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ 1432 «Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ γηα ηελ
πινπνίεζε έξγσλ δεκνζίνπ ραξαθηήξα – Απαηηήζεηο γηα δηεξγαζίεο αμηνιφγεζεο θαη
αμηνινγεηέο»
Ζ ζεηξά ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ νινθιεξψλεη ην πιαίζην ηεο επηβεβαίσζεο ηεο
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ κέζσ πηζηνπνηεηηθψλ νξγαληζκψλ
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(θνξέσλ επηβεβαίσζεο), νη νπνίνη δηαπηζηεχνληαη απφ ην Δζληθφ χζηεκα
Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ΑΔ.
Ήδε ε ζεηξά ησλ πξνηχπσλ έρεη απνζηαιεί ζην ΔΤΓ θαη παξάιιεια δηαηίζεηαη απφ
ηνλ ΔΛΟΣ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Δηδηθφηεξα ζηνπο ΟΣΑ άλσ ησλ
5.000 θαηνίθσλ, ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ηα Τπνπξγεία θαη ηνπο θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ θαζψο θαη ηα ΝΠΓΓ θαη ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ηα πξφηππα δηαηίζεληαη
δσξεάλ, κε βάζε ηε ζχκβαζε ΤΠΟΗΟ θαη ΔΛΟΣ.
Με βάζε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΔΤΓ, εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ ζα νινθιεξσζεί ε ζρεηηθή
πξνεηνηκαζία, ψζηε λα εθδνζνχλ νη πξψηεο δηαπηζηεχζεηο πηζηνπνηεηηθψλ
νξγαληζκψλ. Παξάιιεια νη θνξείο κπνξνχλ λα πξνεηνηκάζνπλ ην χζηεκα
Γηαρεηξηζηηθήο ηνπο Δπάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ΔΛΟΣ,
ψζηε εληφο ηνπ έηνπο λα απεπζχλνληαη ζηνπο δηαπηζηεπκέλνπο πηζηνπνηεηηθνχο
νξγαληζκνχο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο ζχκθσλα κε ην
πξφηππν.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή ε επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ, γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πξάμεσλ ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Ν. 3614/2007,
εηνηκάδεηαη λα εθδνζεί ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ). ηελ ΚΤΑ ζα
νξίδνληαη θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ην ρξφλν ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ επηβεβαίσζεο
ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ.
B. πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ
Με βάζε ηελ ΤΑ 1258/ΔΤ 281/11.1.08 θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ
νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επηβεβαίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πξάμεσλ
ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, δειαδή
κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ΔΛΟΣ. Ζ δηαδηθαζία απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε
θαη ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αθφινπζεο ελέξγεηεο :
 Έρνπλ πξνεγεζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ
ηφζν γηα ηα ζηειέρε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ φζν θαη γηα ηνπο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο

Έρνπλ πξνεηνηκαζηεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΤΠΟΗΟ πξφηππα εγρεηξίδηα γηα
δηάθνξεο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ (δήκνη, λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, πεξηθέξεηεο θ.α.)

Ήδε έρνπλ εθδνζεί άλσ ησλ 55 πξνζθιήζεηο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα ηελ
επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξκφδησλ
Δηδηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ γηα έληαμε πξάμεσλ.

Έρνπλ πξνζθιεζεί πάλσ απφ 850 θνξείο λα ππνβάιινπλ θαθέινπο – αηηήζεηο γηα
λα επηβεβαησζεί ε επάξθεηά ηνπο.

Έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο απφ 500 πεξίπνπ θνξείο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε
δηαδηθαζία εμέηαζεο.

Έρνπλ ήδε εθδνζεί έγγξαθα επηβεβαίσζεο ηεο επάξθεηαο γηα πάλσ απφ 180
θνξείο θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε. ‟ απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη
13 Πεξηθέξεηεο, 42 Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, 75 Γήκνη, 12 ΓΔΤΑ, 42 ινηπνί θνξείο.
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Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ήδε ζεκαληηθφο αξηζκφο θνξέσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα αλαιάβνπλ σο δηθαηνχρνη πξάμεηο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ.
Οη θνξείο απηνί δχλαηαη λα αλαιάβνπλ κέζσ Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο έξγα θαη
άιισλ θνξέσλ, νη νπνίνη δελ δχλαηαη λα θξηζνχλ δηαρεηξηζηηθά επαξθείο ζχκθσλα κε
ηα αλσηέξσ (ππφδεηγκα ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έρεη ήδε ζρεδηαζηεί θαη
δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα www.espa.gr).
Οη Γηθαηνχρνη ηεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-2013 ζα πξέπεη λα είλαη
δηαρεηξηζηηθά επαξθείο. Οξηζκέλνη φκσο νλνκαηηζκέλνη Γηθαηνχρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο
δχζθνια ζα απνθηήζνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη
νη ΟΣΑ κε πιεζπζκφ αηρκήο > 2.000 η.θ. νη νπνίνη ππνρξενχληαη απφ ηελ θνηλνηηθή
λνκνζεζία λα θαηαζθεπάζνπλ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, θαζψο θαη νη
Φνξείο Γηαρείξηζεο ησλ Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ. Γηα ην ιφγν απηφ
πξνηάζεθε/ζπδεηήζεθε ε δεκηνπξγία κηαο ΑΔ επνπηεπνκέλε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ε
νπνία λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ. Ζ αδπλακία
επάξθεηαο ησλ Γηθαηνχρσλ, θαιχθζεθε κε ηελ πξφβιεςε ζχλαςεο Πξνγξακκαηηθήο
χκβαζεο, κε θνξέα πνπ έρεη ιάβεη επάξθεηα.
Ζ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ ελεκέξσζε ηνπο νλνκαηηζκέλνπο δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο γηα ηελ
ππνρξέσζε ηνπο λα απνθηήζνπλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα θαη ηνπο θνηλνπνίεζε φιεο ηηο
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα απηφ.
Γηα ην ζέκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο, δηνξγαλψζεθε απφ ην ΤΠΟΗΟ, «Πξόγξακκα
θαηάξηηζεο γηα Αμηνινγεηέο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θνξέσλ πινπνίεζεο
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ», ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008. ην ζεκηλάξην, έγηλε
παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ επηβεβαίσζεο επάξθεηαο, γηα : Ννκαξρηαθή
Απηνδηνίθεζε, Πεξηθέξεηα/ Πεξηθεξεηαθφ Σακείν, Αλψλπκεο Δηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη
Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ.
ζνλ αθνξά ζηελ επηβεβαίσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ζηνπο Γπλεηηθνχο
Γηθαηνχρνπο, πνπ πινπνηνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα αξκνδηφηεηαο ΤΠΔΥΧΓΔ
θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013, ζα αλαηεζεί απφ ηελ Σερληθή Βνήζεηα
ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ζε χκβνπιν. ηφρνο
ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Γπλεηηθψλ
Γηθαηνχρσλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ :
 ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο επάξθεηαο, φπσο
απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ Δγθχθιην 4670/ΔΤ551/1-2-2006 θαη
 ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 1429/2008
ην θπζηθφ αληηθείκελν απηνχ ηνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ε ππνζηήξημε ησλ εμήο
Φνξέσλ – Οξγαληζκψλ (θαζψο θαη ησλ νξγάλσλ απηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ή ζα
εκπιαθνχλ ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ) :
1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ
(ΤΠΔΥΧΓΔ)

-

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Γηεχζπλζε Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ
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ΚΑΗ

ΓΖΜΟΗΧΝ

ΔΡΓΧΝ

-

Γηεχζπλζε Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Θνξχβνπ

-

Γηεχζπλζε Υσξνηαμίαο



ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ

-

Γηεχζπλζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ

-

Γηεχζπλζε Οηθηζηηθήο Πνιηηηθήο θαη Καηνηθίαο

-

Γηεχζπλζε Σνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ



ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ

-

Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο

-

Γηεχζπλζε Δηδηθψλ Έξγσλ Αλαβάζκηζεο Πεξηνρψλ



ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

-

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ

 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ / ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ
ΔΡΓΧΝ
-

Γηεχζπλζε Έξγσλ Όδξεπζεο & Απνρέηεπζεο (Γ6)
- Γηεχζπλζε Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7)
- ΔΤΓΔ ΚΑΡΛΑ
- Γηεχζπλζε Τδξαπιηθψλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

2. ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΤΠΔ)
3. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΑΣΧΝ (ΚΤΤ)
Ζ ππνζηήξημε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ζα θαιπθζεί επίζεο κε αλάζεζε έξγνπ ζε χκβνπιν.
ην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη, φηη ε ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζηηο 4-6-2008, απέζηεηιε
πξφζθιεζε γηα ππνβνιή θαθέινπ δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ζηνπο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ζηηο 18-6-2008, δηνξγάλσζε εκεξίδα γηα ηνλ ίδην
ζθνπφ.
Απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ, έρεη δνζεί πξνο ην παξφλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ζην
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ελψ ζε δηαδηθαζία απφθηεζεο, βξίζθνληαη : ε
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ., ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο θαη ην
ΔΚΠΑΑ.
2. ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ
Ζ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ θαιείηαη ηαπηφρξνλα λα νινθιεξψζεη ηα έξγα ηνπ ΔΠΠΔΡ 20002006 θαη λα μεθηλήζεη ην ΔΠΠΔΡΑΑ 2007-2013 κε ήδε κεησκέλν πξνζσπηθφ.
πσο αλαθέξζεθε ήδε, κε ην λ. 3614/2007, θαηαξγήζεθε ε Eηδηθή Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ ΚΠ URBAN ηνπ ΚΠ 2000-2006 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο
αλαιήθζεθαλ απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ. Με ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ γηα ηελ
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αλαδηάξζξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγήζεθε λέα Μνλάδα (Μνλάδα Δ) γηα ηελ
δηαρείξηζε ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο URBAN, θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηελ
κεηαθίλεζε ζηειερψλ ηεο πξψελ ΔΤΓ URBAN, ζηηο ππφινηπεο κνλάδεο ηεο ΔΤΓ
ΔΠΔΡΑΑ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπγρψλεπζεο ηνπ URBAN ζην ΔΠΔΡΑΑ
θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο, απνθαζίζηεθε ε ζηέγαζή ηεο ζε λέν θηίξην,
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο ρψξσλ.
Όζηεξα απφ ηελ ζπγρψλεπζε κε ηελ ΔΤΓ URBAN ΗΗ, ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΤΓ
ΔΠΠΔΡΑΑ αξηζκεί ζπλνιηθά 42 άηνκα. Ζ ΚΤΑ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ, πξνβιέπεη δπλακηθφ 56 αηφκσλ γηα ηελ ΔΤΓ ΔΠΔΡΑΑ, θαη γηα ηελ
θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, θηλήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν νξγαλφγξακκα ηεο
Τπεξεζίαο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ"
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Π ΑΡ ΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Δ.Π. ΠΔΡ. Α. Α.
Δπάγγεινο Μπαιηάο
ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΠΡΟΪΣΑΜ ΔΝΟ Δ.Τ.Γ.
Ζξαθιήο Αιεμόπνπ ινο

ΜΟΝΑΓΑ Α'
Πξνγξακκαηηζκνύ &
Αμηνιόγεζεο

ΜΟΝΑΓΑ Β'
Παξαθνινύζεζεο &
Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ

ΜΟΝΑΓΑ Γ'
Πξνεγθξίζεσλ &
Δπηηόπησλ
Δπαιεζεύζεσλ

ΜΟΝΑΓΑ Γ'
Οξγάλσζεο Τπνζηήξημεο

ΜΟΝΑΓΑ Δ'
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Κνηλ.
Πξσηνβνπιίαο URBAN II

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
Καηζανχλεο Απφζηνινο

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
Αλησλέινπ Μαξία

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
Μακαινχγθαο Νίθνο

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ
Καινγεξάθνπ Δχε

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
Σζηγθνπξάθνο Γηάλλεο

ΣΔΛΔΥΖ
Βνπξδνπκπά Σάληα
Μηραιφπνπινο Άγγεινο
Παπαζσηεξίνπ
Γεκήηξεο
Σζηβηιή Αλζνχια

ΣΔΛΔΥΖ
Αζεκάθε Βάλα
Γεξνγηαλλάθε νθία
Κπξηαδή Καηεξίλα
Κσζηνχια Θσκαή
Παπαδφπνπινο Εήζεο
αγαλάο Δπάγγεινο
θαιηζά Μφληθα
νιηδάθε Γήκεηξα
πειηνπνχινπ Γεσξγία
ηντιφπνπινο Βαζίιεο
Φπράξε Δχε

ΣΔΛΔΥΖ
Αιεμίνπ Γηψξγνο
Βιάρνπ Δχε
Παπνπηζάθεο Άγγεινο .
ίκνπ Γηψξγνο

ΣΔΛΔΥΖ
Γηδάο Υαξάιακπνο
Θενδσξίηζε Έθε
Μπθνληάηε Αλδξηάλα
Παλαγνχιηα Μαξία
Πεηεηλνχ Βάζσ
Ρνπλάθε Βίλε
σηεξνπνχινπ η.
Σζηηζνπνχινπ Αηθαηεξίλε

ΣΔΛΔΥΖ
Αγγειίδνπ Μαξία
Αγγειφπνπινο Γηψξγνο
Δπγεληθφο Πέηξνο
Μπέγιεξε Αηθαηεξίλε

ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Π..
Τπεύζπλνο
Φσηφπνπινο Αλδξέαο
ηειέρε
Μηραιαθνπνχινπ Μαξίλα
Σαξλαξάο Γεψξγηνο

ΟΔΗΓΟΣ
Γιδάς Χαράλαμπος............... 265

Γξαθείν Ζξαθιείνπ Κξήηεο
Σδηξάθε νθία

3.Ωξίκαλζε κεγάισλ έξγσλ
εκαληηθφο αξηζκφο απφ ηα κεγάια έξγα έρνπλ ρακειφ βαζκφ σξηκφηεηαο. Χο κέηξν
αληηκεηψπηζεο, ππήξμε ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο νξηζκέλσλ
έξγσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο Αηηηθήο απφ ηελ Σερληθή
Βνήζεηα ηνπ Σακείνπ πλνρήο ΗΗ. Γηα ηα ππφινηπα έξγα ηεο Αηηηθήο ρξεκαηνδνηείηαη ε
σξίκαλζε ηνπο απφ ην κέηξν 8.2 ηνπ ΔΠΠΔΡ 2000-2006, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην
ζπκπιήξσκα πξνγξακκαηηζκνχ. Γηα ηα ππφινηπα κεγάια έξγα ζρεδηάδεηαη λα
θαιπθζνχλ ηα έμνδα σξίκαλζεο απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο.
ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΡΓΩΝ
Π/Τ
Νν

ΔΗΓΟ ΔΡΓΟΤ

ΔΡΓΟΤ

ΓΗΚΑΗΟΤ

(ΔΚΑΣ.

ΥΟ

€)

ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΤΛΟΠΟΗΖ

ΩΡΗΜΟΣΖΣΑ

Ζ (ΔΣΖ)
Τςειόο βαζκόο

1

Ύδξεπζε Κέξθπξαο

153

Γ6/
ΤΠΔΥΩΓΔ

3,5

σξηκόηεηαο
Τπό έθδνζε ζρεηηθή
πξόζθιεζε

Έξγα ηακίεπζεο,
επεμεξγαζίαο,
2

κεηαθνξάο θαη
δηαλνκήο λεξνύ γηα

131,2

Γ6/
ΤΠΔΥΩΓΔ

Οη κειέηεο θαη ηα ηεύρε
2

δεκνπξάηεζεο ζα είλαη
έηνηκα ην 2010

ύδξεπζε Ν.
Υαιθηδηθήο
Έξγα νινθιήξσζεο
3

επαλαδεκηνπξγίαο

50

Λίκλεο Κάξιαο
4

Γηεπζέηεζε ιεθάλεο
απνξξνήο Ραθήλαο

52

Γ7/
ΤΠΔΥΩΓΔ
Γ10 /
ΤΠΔΥΩΓΔ

Σν έξγν είλαη γέθπξα από
4

ην Γ΄ ΚΠ θαη εμειίζζεηαη
θαλνληθά

4

Ζ πξνκειέηε ζα είλαη
έηνηκε ηνλ Ηνύιην ηνπ 2009
Έρνπλ εγθξηζεί ηκήκαηα

5

Γηεπζέηεζε ιεθάλεο
απνξξνήο Δξαζίλνπ

62,4

Γ10 /
ΤΠΔΥΩΓΔ

ηεο νξηζηηθήο κειέηεο .
2

Σεύρε δεκνπξάηεζεο ηνλ
Ηνύλην. Δηνηκάδεηαη έθδνζε
πξόζθιεζεο

Γηεπζέηεζε ξέκαηνο
Δζραηηάο - από ηελ
πιαηεία Ηιίνπ έσο θαη
6

ηελ Λεσθόξν
Καξακαλιή θαη

Οξηζηηθή κειέηε 1
101

Γ10 /
ΤΠΔΥΩΓΔ

3,75

έξγσλ ζπκβνιήο

ηκήκαηνο πξνο έγθξηζε.
Σεύρε δεκνπξάηεζεο ηνλ
Ηνύλην

ξέκαηνο
Πηθξνδαθλέδαο
7

Σειεζέξκαλζε
Φιώξηλαο

35

ΓΔΤΑ
Φιώξηλαο

1,75

νπ

Τςειόο βαζκόο
σξηκόηεηαο

Τπό έθδνζε ζρεηηθή
πξόζθιεζε
Σν έξγν δελ ζα εθηειεζηεί
σο «Μεγάιν Έξγν», δηόηη

8

ΔΔΛ θαη Γίθηπα

κεηά από έιεγρν ηεο

Απνρέηεπζεο

κειέηεο από ηε ΜΣΤ θαη

Οηθηζκώλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ

30

ΝΑ
ΦΩΚΗΓΑ

5

ππνδείμεηο γηα
ηξνπνπνίεζε απηήο, ν Π/Τ

ηακηεπηήξα ηνπ

ζα θπκαλζεί ζηα 5 εθ. επξώ.

Μόξλνπ

Αθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο
ηεο κειέηεο. ύληνκα ε λέα
πξνθήξπμε
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί κε
ην ζύζηεκα «κειέηε-

Δπέθηαζε Μεηξό
9

Θεζζαινλίθεο κέρξη

335

Καιακαξηά

ΑΣΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ Α.Δ.

9

θαηαζθεπή»
Τπό εθπόλεζε ε
πξνκειέηε. Τπό έθδνζε ε
πξόζθιεζε

ΤΝΟΛΟ

949,6

20

1. 4 Νέν ύζηεκα Γηαρείξηζεο
ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ ηνπ ΔΠΑ
Με ηελ απφθαζε κε αξ.12425 ζηηο 22/12/08, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην
χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ δεθαηξηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ηφρσλ «χγθιηζε» θαη
«Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε». Ζ έγθξηζε απηή απνηειεί κηα
ζεκαληηθή επηηπρία γηα ηελ Διιάδα, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ
πξψησλ ρσξψλ γηα ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ γηα ην
ζχλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ
θαη ην Σακείν πλνρήο. εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν είλαη φηη κε ηελ έγθξηζε απηή ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαηαβάιεη ηηο ελδηάκεζεο πιεξσκέο ησλ θνηλνηηθψλ
πφξσλ ζηε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ε έγθξηζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
Διέγρνπ απνηειεί ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε.
Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ είλαη θνηλφ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα ησλ ηφρσλ «χγθιηζε» θαη «Πεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Απαζρφιεζε» θαη πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ επί
κέξνπο Αξρψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο θαη ηεο Αξρήο Διέγρνπ,
πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα.
Δπίζεο, ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ φπσο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο,
ε Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ε Αξρή Διέγρνπ θαη ηα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο
νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα παξαηππίεο θαη
αλαθηήζεηο, ηνπο θαλφλεο ηήξεζεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.
ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
θαη Διέγρνπ ιεηηνπξγεί ειεθηξνληθφ γξαθείν ππνζηήξημεο (helpdesk) ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο /Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ /Δηδηθή Τπεξεζία
Θεζκηθήο Τπνζηήξημεο, ζηελ ηζηνζειίδα http://www.espa.gr ζην πεδίν «Πψο
πινπνηείηαη», ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα
δηαρείξηζεο ή εθαξκνγήο θαη ζηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. ηφρνο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο
ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο επί λνκηθψλ ζεκάησλ, ε άκεζε
αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
νκνηνγελνχο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ηνπ πζηήκαηνο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε εμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο νινθιεξψζεθε κε επηηπρία θαη ρσξίο πξνβιήκαηα,
γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ νινθιεξσκέλε θαη κεζνδηθή εξγαζία αιιά θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ειιεληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο
ζρεδίαζαλ, δηαβνπιεχηεθαλ θαη νινθιήξσζαλ ηελ έθδνζε ησλ επί κέξνπο
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εγρεηξηδίσλ, νδεγηψλ θαη εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο
Καλνληζκνχο.
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Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ην νπνίν
ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη
ηαπηνρξφλσο ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ. H έγθξηζε ηνπ
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ απνηειεί κφλνλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο.
Μέξηκλα θαη επζχλε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή
ησλ επί κέξνπο Πξνγξακκάησλ θαη ε επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ αλαπηπμηαθψλ
ζηφρσλ.
1.5 πκπιεξσκαηηθόηεηα κε άιια κέζα
πσο είλαη γλσζηφ ην πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφζεκα ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ
κεγάιν αξηζκφ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ε Δπξσπατθή Έλσζε
πξνβιέπεη ηελ ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ
κειψλ (Άξζξν 130 ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ). Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην απηφ, ηα
ζπλαξκφδηα ππνπξγεία ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ζηε
βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κέζσ ηεο
πινπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ.
ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ ην ΤΠΔΥΧΓΔ σο ν θνξέαο ράξαμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο ζηε ρψξα, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζα πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ ηα επφκελα ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηνπ Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη λα ζπκβάιεη
ζηελ νξγάλσζε ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ απηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο.
Με ην ΔΠΠΔΡΑΑ πινπνηείηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα, αιιά φπσο είλαη γλσζηφ,
ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ζε απηφ ππάξρνπλ:
ηα 5 Πεξηθεξεηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο
πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα δσήο, ηα νπνία ζα δξνπλ
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο Άμνλεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» ηνπ
Τπ. Αλάπηπμεο, ην νπνίν ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Π.1 & Α.Π.
6 (Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο - Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) θαη
Α.Π. 4 (Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ απνβιήησλ)
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο» ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ, ην νπνίν ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Π.1 & Α.Π. 6
(Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο - Αληηκεηψπηζε
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο θαζαξέο
ζπγθνηλσλίεο)
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ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ην νπνίν ζα
αμηνπνηήζεη ηεο λέεο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο «πξάζηλεο απαζρφιεζεο».
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Καη Γηα Βίνπ Μάζεζε» γίλεηαη εθηελήο
αλαθνξά ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ηνλίδνληαο φηη ε
εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (ΔΑΑ) απνηειεί κηα επξεία έλλνηα πνπ
πεξηιακβάλεη αιιειέλδεηα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη
δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», γίλεηαη αλαθνξά ζηελ
ζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο κέζσ ησλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη θνξείο ηεο νπνίαο, ζην επίπεδν ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο αιιά θαη ζηα επίπεδα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο,
αζθνχλ ξπζκηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο
πνιηηηθψλ, νη νπνίεο άκεζα ή έκκεζα ζπκβάιινπλ ζηνλ ζηφρν ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
ζα έρνπλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο ηνπ Τπ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κε πφξνπο ΔΓΣΑΑ
θαη ΔΣΑΛ αληίζηνηρα. Σα πξνγξάκκαηα απηά αλακέλεηαη λα δξάζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
ηνπ παξφληνο ζηνπο παξαθάησ άμνλεο
Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο - Αληηκεηψπηζε
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – κε έκθαζε ζε ζέκαηα κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ
Α.Π. 9 (Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο) κε έκθαζε ζε
αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ
Α.Π. 2 & Α.Π. 7 (Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ) κε έκθαζε ζηελ
πξνψζεζε νξζνινγηθψλ κεζφδσλ άξδεπζεο θαη κείσζε ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσξγία
Α.Π. 4 (Πξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ απνβιήησλ κε
έκθαζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ εδαθψλ απφ θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη εξήκσζεο
Με ζθνπφ λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο, έρνπλ
πξνβιεθζεί Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ.
Ο θχξηνο φγθνο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο
πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο
πεξηβάιινληνο, ζα θαιπθζεί απφ ην Σακείν πλνρήο (Σ) θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ε ελίζρπζε κεγάιεο θιίκαθαο επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ, ε πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο
πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε πξνψζεζε ηεο ςεθηαθήο ζχγθιηζεο, θαζψο θαη ε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζα
θαιπθζνχλ απφ ην ΔΣΠΑ, ελψ ε αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζα
θαιπθζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ).
Σα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.5 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
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Δζληθνί πφξνη αλακέλεηαη λα δνζνχλ γηα δξάζεηο νινθιήξσζεο δηαθφξσλ έξγσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε εμέιημε (π.ρ. ζπλνδά έξγα Κάξιαο) θαζψο θαη γηα νινθιήξσζε
παξάπιεπξσλ ζεκαληηθψλ δξάζεσλ (π.ρ. Κηεκαηνιφγην), δξάζεηο κε ρξεκαηνδφηεζε
ΔΣΔΡΠ (ίδηνη πφξνη ΤΠΔΥΧΓΔ), ελψ ζεηηθή ζπλέξγηα ζα αλαπηπρζεί θαη κε ηηο
δξάζεηο πνπ ζα πξνσζεζνχλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν
LIFE+.
Κεληξηθφ κέζν ζπληνληζκνχ γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
ζπλεξγηψλ, ηελ απαξαίηεηε ηεξάξρεζε αλαγθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, ηε δηαζθάιηζε
θάιπςεο αλαγθψλ θαη ζηφρσλ ησλ επηκέξνπο ζεκαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ
(π.ρ αζηηθά ιχκαηα, δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνζηαζία θχζεο θαη
βηνπνηθηιφηεηαο θιπ) κεηαμχ ησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ φια ηα παξαπάλσ ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ηελ παξαθνινχζεζε (ζε ζηξαηεγηθφ
επίπεδν) ησλ ζπλεπεηψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη
δξάζεσλ ηεο 4εο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε
πξφνδν ησλ απαξαίηεησλ θαηά πεξίπησζε ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ ελζσκάησζε
θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, εθαξκνγή επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ
θιπ), ζα απνηειέζεη ε λέα Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ησλ Γξάζεσλ Πεξηβάιινληνο
ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ
θαη ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ.
1.6 Ρπζκίζεηο παξαθνινύζεζεο
Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή δελ έιαβε θάπνην κέηξν παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, θαζ΄
φζνλ ζ‟ απηή ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε πινπνίεζεο, δελ ππήξρε απηή ε απαίηεζε.
ην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ην ΤΠΟΗΟ απνθάζηζε ηε ζχζηαζε
Γίθηπνπ Αμηνιφγεζεο, κε ζηφρν ηελ ζπλεξγαζία κε ηηο Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο, γηα ηελ
νξγάλσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ βεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
αμηνινγήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ησλ Δ. Π. ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Ζ
νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ Αμηνιφγεζεο απνηειεί ηελ επζχλε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ
(Δ.Τ...Α.Α.Π.). Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Γηθηχνπ, απεζηάιε ζρεηηθή εγθχθιηνο απφ ην
ΤΠΟΗΟ, κε ζέκα ηνλ νξηζκφ ππεχζπλνπ ζηειέρνπο απφ ηελ ΔΤΓ γηα ηα ζέκαηα
αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Καηφπηλ απηνχ, ε ΔΤΓ φξηζε
ππεχζπλν γηα ηα ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηνλ
Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Α θαη αλαπιεξσηή, ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο Α.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΑΝΑΛΤΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΠΑ, ΣΟ
ΔΘΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ
ΛΗΑΒΟΝΑ
2.1 πλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην ΔΠΑ
Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο
Λπκάησλ, ΥΤΣΑ θιπ.), ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο αεηθνξηθήο
δηαρείξηζεο ηφζν ησλ αζηηθψλ θέληξσλ φζν θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, θαζψο
θαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη
ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα απμήζνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο
σο πξνο ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, ζπκβάιινληαο έηζη έκκεζα ζηελ
επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 1 ηνπ ΔΠΑ πεξί αχμεζεο ησλ εηζξνψλ Ξέλσλ Άκεζσλ
Δπελδχζεσλ
Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ απνζεκάησλ φπσο ε βηνπνηθηιφηεηα θαη ε
πξνζηαζία θαη αλάδεημε πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ζπκβάινπλ
έκκεζα ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 3 ηνπ ΔΠΑ πεξί δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή ππάξρεη έκκεζε
ζπκβνιή θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 2 ηνπ ΔΠΑ.
Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα αλαβαζκίζεη
νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ
επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 12 ηνπ ΔΠΑ.
Οη Γεληθνί ηφρνη 14, 15, 16 ηνπ ΔΠΑ (πεξί αζθαινχο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ,
αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηεο ρψξαο θαη άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο αληίζηνηρα), ζηελ νπζία ηαπηίδνληαη κε ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ, ζπλεπψο ε ζπλέξγηα είλαη άκεζε.
Σέινο, ε βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ρψξσλ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο,
αξραηνινγηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο, ζπκβάιινληαο έηζη έκκεζα ζηελ επίηεπμε ηνπ
Γεληθνχ ηφρνπ 17 ηνπ ΔΠΑ πεξί αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.
Ζ ζπλάθεηα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΠΔΡ
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ
θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθώλ θέληξσλ (έδαθνο,
πδαηηθό πεξηβάιινλ, αηκόζθαηξα, θύζε)
Γεληθνί ηόρνη ΔΠΑ
1. Αχμεζε ηεο εζσζηξέθεηαο θαη ησλ εηζξνψλ Ξέλσλ
Άκεζσλ Δπελδχζεσλ
2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο
3. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο
ρψξαο
4. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησ
επελδχζεσλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο
5. Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη
πξνψζεζε ηεο Καηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο
σο βαζηθφ παξάγνληα αλαδηάξζξσζεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία
ηεο γλψζεο
6. Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ
ελζσκάησζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)
ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο
7. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
8. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε
9. Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο,
δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη πξφιεςε ησλ θαηλνκέλσλ
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ
10. Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά
βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, πνπ ζα πξνζθέξεη
πνηνηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο
πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ
ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη θξνληίδαο
11. Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ
θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο
εζληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε –
απαζρφιεζε – θνηλσληθή ζπλνρή)
12. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο γηα
ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ

(●)

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο
ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο
(●)

(●)
(●)

(*)

(*)

●
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΠΔΡ
Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέζσλ, ηνπ
θπζηθνύ απνζέκαηνο θαη ησλ αζηηθώλ θέληξσλ (έδαθνο,
πδαηηθό πεξηβάιινλ, αηκόζθαηξα, θύζε)

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απόθξηζεο
ηεο Κνηλσλίαο θαη ησλ Πνιηηώλ ζε ζέκαηα
Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο

Γεληθνί ηόρνη ΔΠΑ
θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο
13. Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ
ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο
14. Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε
γλψκνλα ηελ αεηθνξία
15. Αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
16. Άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο
17. Αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο

●
(●)

●

(●)

●
●

●
●
(●)

Δθηηκψκελε άκεζε ζπλέξγηα
Δθηηκψκελε έκκεζε ζπλέξγηα
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2.2 πλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Δζληθό Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ
πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ιήθζεθαλ
ππφςε νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) φπσο απηνί
απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Πεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε».
χκθσλα κε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ
Απαζρφιεζε, πξνσζνχληαη κηα ζεηξά απφ κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα
πεξηβαιινληηθά βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Μεγάιν κέξνο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα
ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2.3 πλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβόλαο
χκθσλα κε ην ζεκαηνιφγην ηεο Ληζαβφλαο, ηα θξάηε κέιε θαη νη Πεξηθέξεηεο ζα
πξέπεη λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο
ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο. Ζ
αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ηα
Δζληθά Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ δίλνπλ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηελ Αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε. Ζ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο απαηηείηαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ
πξνγξακκάησλ θαη ησλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Σν ΔΠΠΔΡΑΑ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ηηο Κνηλνηηθέο ηξαηεγηθέο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο επηδξψληαο άκεζα ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 1.1.2 «Δλίζρπζε ησλ
ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε» θαη 1.1.3
«Αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εληαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο παξαδνζηαθψλ πεγψλ
ελέξγεηαο».
Έκκεζε επίδξαζε έρεη ζηηο γξακκέο 1.3.5 «Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ»
θαη 2.2 «Τπνζηήξημε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ
πεξηνρψλ αιηείαο θαη ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθά πιενλεθηήκαηα».
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα δίλεηαη κηα ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο πλδξνκήο αλά
ζέκα πξνηεξαηφηεηαο, φπσο απηφ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην εγθεθξηκέλν ΔΠΠΔΡΑΑ.
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ΠΗΝΑΚΑ Δλδεηθηηθή θαηαλνκή θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλά ζέκα πξνηεξαηόηεηαο
Όια ηα πνζά είλαη ζε €, ηξέρνπζεο ηηκέο
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ

ΚΩΓΗΚΟ

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Αλαλεψζηκε ελέξγεηα - Ζιηαθή

40

7.570.000

Αλαλεψζηκε ελέξγεηα - Βηνκάδα

41

5.680.000

Αλαλεψζηκε ελέξγεηα - Ζδξνειεθηξηθή,
γεσζεξκηθή, θ.α.

42

18.920.000

Δλεξγεηαθή απφδνζε, ζπκπαξαγσγή,
δηαρείξηζε ελέξγεηαο

43

32.790.000

Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ
απνβιήησλ

44

173.190.000

Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή λεξνχ (πφζηκν
λεξφ)

45

222.730.000

Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)

46

585.090.000

Πνηφηεηα ηνπ αέξα

47

18.400.000

Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ
θαη κνιπζκέλεο γεο

50

6.190.000

Πξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνρψλ
ηνπ Natura 2000)

51

107.610.000

Πξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ
κεηαθνξψλ

52

207.230.000

Πξφιεςε θηλδχλσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο
θαη εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα
ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ
θηλδχλσλ)

53

348.000.000

Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε
θηλδχλσλ

54

41.990.000

Αμηνιφγεζε θαη κειέηεο· ελεκέξσζε
θαη επηθνηλσλία

86

24.610.000

ΤΝΟΛΑ

1.800.000.000
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2.4 Παξαθνινύζεζε ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Αμηνιόγεζεο
ην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο, ε παξαθνινύζεζε (monitoring)
απνηειεί κηα βαζηθή παξάκεηξν αθνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ λα ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξαγκαηηθά πξνθαινχκελεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ΠΔ θαζψο θαη ε
ζχλδεζή ηεο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Δ.Π. ηέζεθαλ ζηε ζρεηηθή Δγθχθιην, πνπ θαηαξηίζηεθε
απφ ηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ (ΔΤΑΑΠ) (Παξαθνινχζεζε ηεο ηξαηεγηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ 2007-2013, Α.Π.: 26673/ΔΤΑΑΠ 1485, 10.6.2008).
Σα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ «πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε» ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Πξνγξακκάησλ ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ είλαη:
i.

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

ii. Οη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
iii. Ζ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ θαη
iv. Σα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ΔΠ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ
δεηθηψλ πινπνίεζεο.
Ζ παξαθνινχζεζε ζα δηεμάγεηαη κέζσ εηήζησλ θαη ζπγθξηηηθώλ εθζέζεσλ, φπσο νξίδεηαη
ζηηο

ΚΤΑ έγθξηζεο ησλ ΜΠΔ ησλ ΔΠ. Οη εηήζηεο εθζέζεηο πεξηβαιινληηθήο

παξαθνινχζεζεο ζα αθνξνχλ ηα πεπξαγκέλα θάζε έηνπο θαη ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα
ππνβάιινληαη εληφο ηνπ επνκέλνπ έηνπο έσο θαη 30 Απξηιίνπ. Οη εθζέζεηο απηέο ζα
ππνβάιινληαη ζηελ Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ ηνπ ΤΠΟΗΟ, θαζψο θαη ζηελ αξκφδηα εηδηθή
ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, πνπ ζα ζπληνλίδεη θαη ζα παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ
πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ ελψ παξάιιεια ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ.
Ζ πξώηε εηήζηα έθζεζε παξαθνινχζεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ζα
αθνξά ην έηνο 2008 πεξηιακβάλνληαο θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ 2007 θαη θαη΄ εμαίξεζε ζα
ππνβιεζεί κέρξη 30ε επηεκβξίνπ 2009 αθνχ νξηζηηθνπνηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο
θαηάξηηζεο ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ.
Ζ πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε ησλ ΔΠ απνηειεί επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο κε ηε
ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο, πνπ ελδερνκέλσο ζπκκεηέρνπλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα.
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Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο αλαηέζεθε ην 2009 απφ
ηελ ΔΑ (ΔΤΑΑΠ) ζε εκπεηξνγλψκνλα ην έξγν ηεο ππνζηήξημεο ηεο Δζληθήο Αξρήο
πληνληζκνχ

ζε

ζρέζε

κε

ηελ παξαθνινχζεζε

ηεο

ηξαηεγηθήο

Πεξηβαιινληηθήο

Αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013. Σέινο, εληφο ηνπ 2009 ζπγθξνηήζεθε
Οκάδα Δξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο ΔΑ κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΑ κέζσ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ, πξνηάζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζηα ζρεηηθά ζέκαηα.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ
3.
ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

ΣΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΑΝΑ

ΑΞΟΝΑ

Γεδνκέλνπ φηη ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»
βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθφ ζηάδην, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θπζηθή θαη ηελ
νηθνλνκηθή πξφνδν ησλ Αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ην δηάζηεκα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2008 :
1. Δθδφζεθε ε ΚΤΑ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
2. πλεθιήζε ε 1ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
3. Δθδφζεθαλ: ε ΚΤΑ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ θαζψο θαη ε ΚΤΑ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
4. Οξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο πξάμεσλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο.
5. Σαπηφρξνλα, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» πξνρψξεζε ζε επαθέο κε ηνπο νλνκαηηζκέλνπο
δπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο ησλ Μεγάισλ
Έξγσλ, κε ζθνπφ λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ην λέν δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα
απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ σξίκαλζε θαη έληαμε ησλ έξγσλ ηνπο.
ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ
πνπ αθνξνχλ ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη ηηκέο ησλ εθξνψλ
είλαη κεδεληθέο ζηα έηε, θαζ΄ φζνλ δελ ππήξμε πινπνίεζε έξγσλ.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1 Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο – Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000-2006

ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2007

2008

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο
πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ή
εμνηθνλνκείηαη απφ
ηειεζέξκαλζε
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
Υηιηφκεηξα Γξακκήο Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο
ηαζκψλ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

350MW

350MW

14,6ΥΛΜ
/ 18
ηαζκνί

14,6ΥΛΜ /
18 ηαζκνί

430.000
Άηνκα

430.000
Άηνκα

240 MW
(Κνδάλε
140MW –
Πηνιεκαΐδα
75 MW –
Ακχληαην 25
MW)

ηφρνο
Αθεηεξία

2009

9,6ΥΛΜ / 13
ηαζκνί

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Οινθιήξσζε
Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο
εκεξεζίσο

Πνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

250.000
Άηνκα
0,003%
0%
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0,003%

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000-2006

ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ
Οηθηζκνί Γ' Πξνηεξαηφηεηαο πνπ
θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο
91/271 (εμππεξεηνχληαη απφ
ιεηηνπξγηθέο ΔΔΛ)

2007

2008

2009

2010

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

370

370

1.636.029

1.636.029

100%

100%

448.613

448.613

140

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ'
πξνηεξαηφηεηαο (Οδεγία 91/271/ΔΔ)
πνπ εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο
Λπκάησλ

Πνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ
εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο ΔΔΛ Α,
Β θαη Γ Πξνηεξαηφηεηαο
Πιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν βειηηψλεηαη
ε επάξθεηα ζε λεξφ χδξεπζεο
(θάηνηθνη)

Οινθιήξσζε
ηφρνο

Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

651.237(ζηνηρεία ηνπ
2006
ζπλππνινγηδφκελσλ
ησλ ελ εμειίμεη έξγσλ
ηεο πεξηφδνπ 2000 –
2006)

86,30%

0

ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3
Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε Πεξηβαιινληηθνύ Κηλδύλνπ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000-2006

ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

Μήθνο θαηαζθεπαδφκελσλ αγσγψλ
αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο

2007

2008

2009

2010

Οινθιήξσζε
ηφρνο

Αθεηεξία

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

Υ+63

Υ+63

Φ+539
2
Km

Φ+539 Km

Υ (δελ
ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Οινθιήξσζε
Καιππηφκελε έθηαζε πξνζηαηεπφκελεο
ιεθάλεο απνξξνήο

ηφρνο

Αθεηεξία

Φ(δελ
ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα)

ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4

Πξνζηαζία Δδαθηθώλ πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000-2006

ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2007

2008

2009

2010

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ
απνθαζίζηαληαη

Αθεηεξία
Οινθιήξσζε

Αθεηεξία

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

613

613

61 ΥΤΣΑ /
ΥΤΣΤ/
Μηθξνί
ΥΤΣΑ

61 ΥΤΣΑ /
ΥΤΣΤ/
Μηθξνί
ΥΤΣΑ

5023645
(100%)

5023645
(100%)

63(Πεξηθέξεηεο
Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο,
ηεξεάο
Διιάδαο,
Αηηηθήο, Ννηίνπ
Αηγαίνπ)

ηφρνο
Τθηζηάκελα θαη πινπνηνχκελα
έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ

2011

38 ΥΤΣΑ /
ΥΤΣΤ / Μηθξνί
ΥΤΣΑ
(Πεξηθέξεηεο
ηεξεάο
Διιάδαο,
Αηηηθήο, Ννηίνπ
Αηγαίνπ,
Ζπείξνπ)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Δμππεξεηνχκελνο Πιεζπζκφο
απφ έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ (πεξηθεξεηψλ
παξέκβαζεο)

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

4584726
(91,20%)

ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ..
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
20002006

ΓΔΗΚΣΔ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο & Γεκνζηφηεηαο
Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ
ζπλεπεηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

1

1

3

3

1

1

0

0

0

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 6

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο – Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ

ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ
ηαζκνί κέηξεζεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο
θαη πιεξφηεηα δεδνκέλσλ *

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε

Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ ζνξχβνπ &
ζρεδίσλ δξάζεο ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 7
θαη 8 ηεο Οδεγίαο 49/2002

100% ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο Οδεγίαο

ηφρνο
Αθεηεξία

0
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
(*)
Ρύπος

Θέζεης

Πιερόηεηα δεδοκέλωλ%
ηότος
(2015)
17

Αζήλα

Περηθέρεηα

SO2

Υπάρτοσζα
θαηάζηαζε
23

60-95

12 - 63

ηότος
(2015)
90

NO2

27

24

82-100

10 - 53

90

pM10

18

24

55-94

19-52

90

CO

16

8

50-100

55-92

90

Βελδφιην

1

9

91

-

90

Ο3

19

19

81-100

48-75

90

ΠΑΤ:
Πνιπθπθιηθνί
Αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθεο (Βέλδν-α- ππξέλην)
Me : Βαξέα κέηαιια

0

6

-

-

33

0

1

-

-

33

37

100% ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο Οδεγίαο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
7

Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000-2006

ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

Οινθιήξσζε

Θέζπηζε Πξνγξακκάησλ Μέηξσλ ζχκθσλα κε ην
Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο
60/2000

ηφρνο

Αθεηεξία

ρέδηα Γηαρείξηζεο ζε
επίπεδν ιεθάλεο
απνξξνήο πνηακνχ θαηά
ην Άξζξν 13, παξ. 7 ηεο
Οδεγίαο 60/2000

100% κε
βάζε ηηο
απαηηήζεηο
ηεο
Οδεγίαο
έσο ην
2009
47%(Νεξά
θνιχκβεζεο,
Αζηηθά ιχκαηα,
Νηηξνξχπαλζε,
Σνμηθέο νπζίεο
ζηα λεξά)

Οινθιήξσζε
ηφρνο

Αθεηεξία

Παξαθνινχζεζε
(monitoring) κε βάζε ην
Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο
60/2000 (*)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Λεηηνπξγηθή ζπκκφξθσζε
ηεο Διιάδαο κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο
60/2000

Οινθιήξσζε

100% κε βάζε
ηηο απαηηήζεηο
ηεο Οδεγίαο
έσο ην 2009

45

45

3(Αρειψνο,
ηπκθαιία,
Απνζειέκεο Κξήηε)

100%
ιεηηνπξγηθή
ζπκκφξθσζε

ηφρνο

38

100%
ιεηηνπξγηθή
ζπκκφξθσζε

Αθεηεξία

0%

Οινθιήξσζε

Δθαξκνγή πνιηηηθψλ
ηηκνιφγεζεο ρξήζεσλ
πδάησλ

ηφρνο
Αθεηεξία

100% κε
βάζε ηηο
απαηηήζεηο ηεο
Οδεγίαο
60/2000
0%

(*)
Αζηηθά Λχκαηα (Οδεγία 271/1991/ΔΟΚ):
Σηκή Βάζεο Α Πξνηεξ.: 18 ΔΔΛ
Σηκή ηφρνο Α Πξνηεξ.: 19 ΔΔΛ
Σηκή Βάζεο Β Πξνηεξ.: 67 ΔΔΛ
Σηκή ηφρνο Β Πξνηεξ.: 75 ΔΔΛ
Σηκή Βάζεο Γ Πξνηεξ.: 128 ΔΔΛ
Σηκή ηφρνο Γ Πξνηεξ.: 148 θαη επηπιένλ απηνί πνπ
ζα θαηαζθεπαζηνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ησλ 163 νηθηζκψλ Γ‟ Πξνηεξαηφηεηαο

Τπφγεηα Όδαηα (Οδεγία 676/1991)
Σηκή Βάζεο: 366 ζεκεία
Σηκή ηφρνο: 366 ζεκεία

39

Σνμηθά – Βηνκεραληθά (Οδεγία
464/1976)
Σηκή Βάζεο: 0%
Σηκή ηφρνο: 100% ησλ
βηνκεραληψλ κε πγξά απφβιεηα

100% κε βάζε
ηηο απαηηήζεηο
ηεο Οδεγίαο
60/2000

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 8

Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε Πεξηβαιινληηθνύ Κηλδύλνπ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
20002006

ΓΔΗΚΣΔ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Δλίζρπζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηα
Πεξηθεξεηαθά Γηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ
Μειέηεο Γηεξεχλεζεο & Αμηνιφγεζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ κεγάια
βηνκεραληθά αηπρήκαηα
Μειέηε / ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο ζε ζρέζε κε
εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ
βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

8

8

6
πεξηνρέο

6 πεξηνρέο

1

1

0

0

0

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιόηεηαο
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000ΓΔΗΚΣΔ
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012 2013 2014
ΔΚΡΟΔ

2015

ΤΝΟΛΟ

Οινθιήξσζε
Δλίζρπζε 27
πθηζηάκελσλ
Φνξέσλ θαη
ίδξπζε 3 λέσλ
Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο

Αξηζκφο Φνξέσλ Πξνζηαηεπφκελσλ
Πεξηνρψλ πνπ ηδξχνληαη ή εληζρχνληαη
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε

27

Πνζνζηφ % έθηαζεο πεξηνρψλ
NATURA γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί
Φνξείο Γηαρείξηζεο

Οινθιήξσζε έξγνπ αλαζχζηαζεο
Λίκλεο Κάξιαο

ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

Δλίζρπζε 27
πθηζηάκελσλ Φνξέσλ
θαη ίδξπζε 3 λέσλ
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο

31,50% θαηά
πξνζέγγηζε
(Ζ έθηαζε
θαζνξίδεηαη κε
ηελ έθδνζε
ηεο
δηνηθεηηθήο
πξάμεο πνπ
νξίδεη θαη ην
θαζεζηψο
πξνζηαζίαο)

31,50% θαηά
πξνζέγγηζε (Ζ έθηαζε
θαζνξίδεηαη κε ηελ
έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο
πξάμεο πνπ νξίδεη θαη
ην θαζεζηψο
πξνζηαζίαο)

1

1

50%

50%

30%

0

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Έθηαζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ
NATURA νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζε
θαζεζηψο πξνζηαζίαο

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

17%
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Θεζκνί & Μεραληζκνί
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
20002006

ΓΔΗΚΣΔ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Οινθιήξσζε
Ίδξπζε / ελίζρπζε Τπεξεζηψλ Τδάησλ
(Κεληξηθήο θαη Πεξηθεξεηαθψλ)
Δλίζρπζε ζε Τπνδνκέο θαη Μειεηεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Πεξηβάιινληνο & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
(ΔΚΠΑΑ), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ηεο λέαο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο πληνληζκνχ
Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ θαη ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο - Φνξείο πνπ
εληζρχνληαη

ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο

Αθεηεξία
Οινθιήξσζε

9 (1 Κεληξηθή, 8
Πεξηθεξεηαθέο)

7

7

1 (ΚΤΤ)

3
2 Γεληθά / 10
Θεκαηηθά
Πξνγξάκκαηα
Δπαηζζεηνπνίεζεο

Γηελέξγεηα γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ
Πξνγξακκάησλ Δπαηζζεηνπνίεζεο
ηφρνο
Αθεηεξία

9 (1 Κεληξηθή, 8
Πεξηθεξεηαθέο)

1

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην
Δ.Π.
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2 Γεληθά / 10
Θεκαηηθά
Πξνγξάκκαηα
Δπαηζζεηνπνίεζεο

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 -2013
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Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α.
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
2000-

ΓΔΗΚΣΔ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο & Γεκνζηφηεηαο
Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ
ζπλεπεηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν

Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία
Οινθιήξσζε
ηφρνο
Αθεηεξία

1

1

0
3

3

0
1
0

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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1

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΛΟΗΠΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
4.1 Γηαζθάιηζε ηεο πξναγσγήο ηεο ”ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη
κε δηάθξηζεο” θαη ησλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκόηεηαο ησλ Αηόκσλ κε αλαπεξία
Ζ ζηξαηεγηθή, νη ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ πεξηιακβάλνπλ
ελζσκαησκέλεο ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ, ηεο κε δηάθξηζεο θαη ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, θαη‟ απαίηεζε ηνπ Άξζξνπ 16 ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα ν νπνηνζδήπνηε ζηφρνο / κέηξν / πξνηεξαηφηεηα ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ ζα κειεηεζεί θαη ζα πινπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κε νπνηαδήπνηε
ηδηφηεηα θαη αλ ηα άηνκα απηά κπνξεί λα ζπζρεηηζζνχλ κε ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο /
κέηξα / πξνηεξαηφηεηεο
Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη ηελ
απνηξνπή δηαθξίζεσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΠΠΔΡΑΑ
πεξηιακβάλνπλ:
(i) Σελ ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηή θξαηηθψλ αξρψλ πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο θαζψο θαη θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ εηδηθψλ
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία, Γίθηπν ROM
θιπ)
(ii) Σε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ
εηδηθφηεξσλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηά ην
δπλαηφ επξχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε. ηα
κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε απνζηνιή ησλ πξνθεξχμεσλ ζε
φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ αιιά θαη ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ επξεία δηάδνζε ηφζν
ησλ επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
ιήςε ηεο.
(iii) Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠ
θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κέζσ ηεο εηήζηαο έθζεζεο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ
έρνπλ ιεθζεί ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο.
(iv) Σε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαηά ηελ
δηαδηθαζία επηινγήο πξάμεσλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, θιήζεθαλ
εθπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο αηφκσλ κε Αλαπεξία, θαη ηνπο δεηήζεθε ε
ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο Πξάμεσλ.

4.2 Σερληθή Βνήζεηα
Γεδνκέλνπ φηη ηα Πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Σ.Π.Α. θαη απφ ην
Σακείν πλνρήο πξέπεη λα έρνπλ δηαθξηηή Σερληθή Βνήζεηα, ζην ΔΠΠΔΡΑΑ, ππάξρνπλ
2 Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο γηα Σερληθή Βνήζεηα. Ο Άμνλαο 5 ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Σ.. θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 25.762.500 ΔΤΡΧ ελψ ν Άμνλαο 11 ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην ΔΣΠΑ θαη έρεη πξνυπνινγηζκφ 5.000.000 ΔΤΡΧ.
44

Ζ Σερληθή βνήζεηα ζπληειεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ππνινίπσλ
Πξνηεξαηνηήησλ. Τπνζηεξίδεη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο
Σειηθνχο Γηθαηνχρνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
Οη ελέξγεηεο ηερληθήο βνήζεηαο - ζηήξημεο αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην
ζρεδηαζκφ, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ αμηνιφγεζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε
δεκνζηφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξάμεσλ
πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο (Π.Γ.4/2002).
4.3 Πιεξνθόξεζε θαη Γεκνζηόηεηα
Ζ δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ εθπφλεζε επηθνηλσληαθφ ζρέδην ζχκθσλα κε ηνλ
Δθαξκνζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ ζην νπνίν
πεξηιακβάλνληαη:


νη ζηφρνη θαη ην ζηνρνζεηνχκελν θνηλφ·



ε ζηξαηεγηθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ ζα
ιακβάλνληαη απφ ην θξάηνο κέινο ή ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη ηα νπνία ζα
πξννξίδνληαη γηα δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, δηθαηνχρνπο θαη ην θνηλφ, φζνλ αθνξά ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν·



ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ·



ηα δηνηθεηηθά ηκήκαηα ή νη δηνηθεηηθνί θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο·



ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο ζα αμηνινγνχληαη
φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή θαη ηε γλψζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ
ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε Κνηλφηεηα.
Σν Δπηθνηλσληαθφ ρέδην απεζηάιε ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη κεηά
απφ ηηο ζρεηηθέο ππνδείμεηο ησλ ελ ιφγσ Τπεξεζηψλ, δηνξζψζεθε θαη απεζηάιε εθ
λένπ.
Σν αξρηθφ Δπηθνηλσληαθφ ρέδην παξνπζηάζηεθε ζηελ 1ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο.
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Annex I.
Specify
Objective
(required only
in the case of
Multi Obj
programmes)

Code Dimension 1 Priority Theme

Code Dimension 2 Form of Finance

Code Dimension 4 Economic
Activity

Code Dimension 3 Territory

Code Dimension 5 Location

EU contribution in € allocated to selected
operations
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