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Ππληνληζκνχ
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ΞΝΗΑΛ.

Δπίζεο,

ειήθζεζαλ

ππφςε

νη
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Δηήζηαο
Δπηηξνπή

Ξαξαθνινχζεζεο:27/06/2011

Ν Πηξαηεγηθφο Πηφρνο γηα ηνλ Ρνκέα ηνπ Ξεξηβάιινληνο θαη ηεο Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο φπσο έρεη δηαηππσζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηελ Ξεξίνδν 2007 2013 είλαη:
«Η πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ώζηε λα απνηειέζεη ην ππόβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο,

1

ηελ άλνδν ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη βαζηθό παξάγνληα
βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο.»
Ν Ρνκέαο Ξεξηβάιινληνο 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.
Πηα 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. Υο 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 ζε βάξνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα.
Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ φρη κφλν ζπλάδεη, αιιά
ηαπηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΠΞΑ, 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 ΔΠΞΑ. Κε
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 Ξξνγξάκκαηνο ιήθζεθαλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ
ζηνπο ζπλνιηθνχο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζην ΔΡΞΑ θαη
πξνζεγγίδνπλ θαηά έλα βαζκφ ηελ, ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ, ηζφξξνπε
θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο, ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο
ησλ δξάζεσλ κε βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζηηο
Ξεξηθέξεηεο

(8

Ξεξηθέξεηεο

ακηγνχο

ζηφρνπ

ζχγθιηζεο

θαη

5

Ξεξηθέξεηεο

κεηαβαηηθήο ζηήξημεο – 3 phasing out, 2 phasing in), ζηε δπλαηφηεηα έληαμεο
ζεκαληηθψλ δξάζεσλ ζηα αληίζηνηρα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα
δεδνκέλεο ηεο θαηαλεκεκέλεο Θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο ζε απηά, θαζψο θαη ζηε

2

ζπλνιηθή δέζκεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβφλαο.
Κε βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ», κε
ηξφπν

ψζηε

λα

αληηκεησπίδνληαη

νη

αλαπηπμηαθέο

αλάγθεο

ηνπ

Ρνκέα

Ξεξηβάιινληνο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ιήθζεθαλ ππφςε:
1. Ζ αλαλεσκέλε Πηξαηεγηθή 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. Νη Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο (ΝΘΓ) γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρφιεζε ηεο ΔΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΝΘΓ 14: «Λα ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπλεξγίεο κεηαμχ ηεο
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο».
3. Ζ 1ε Θαηεπζπληήξηα γξακκή ησλ Πηξαηεγηθψλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ ηεο
Θνηλφηεηαο (ΘΠΘΓ) «...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».
4. Ζ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Γθέηεκπνξγθ
5. Νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θχξηνη ηνκείο δξάζεηο ηνπ ΔΠΞΑ – Ρνκέαο
Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε
6. Ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ
νξάκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΔΠΞΑ πεξί «αλάδεημεο ηεο Διιάδαο σο κηαο
εμσζηξεθνχο ρψξαο κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία: κηα Διιάδα παξαγσγηθή θαη
αληαγσληζηηθή κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα....»
7. Νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΞΚ), φπσο απηνί
απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε».
Νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε

2007-2013»,

πξνζδηνξίζζεθαλ

νχησο ψζηε

λα

ζπκβάινπλ ζηελ

επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ, αθ’ ελφο ηηο αλάγθεο
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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 Θέληξσλ (Γεληθφο Πηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε
δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Υο πξνηεξαηφηεηα γηα ην
ΔΞΞΔΟΑΑ, ζεσξνχληαη θπξίσο νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, αιιά
θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη νη
ππνδνκέο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 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
Πηφρνο 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 θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ελψ παξάιιεια αληηκεησπίδεηαη ε ζεζκηθή
θαη ηερληθή πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο δηνίθεζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο
ηεο Δ.Δ.
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013
έρεη σο εμήο:
ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 1
► Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο
θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Έδαθνο, δαηηθφ Ξεξηβάιινλ, Αηκφζθαηξα, Φχζε)
ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2
► Ζ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε βειηίσζε ηεο απφθξηζεο ηεο
Θνηλσλίαο θαη ησλ Ξνιηηψλ ζε ζέκαηα Ξεξηβαιινληηθήο Ξξνζηαζίαο
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ιακβάλνληαο ππφςε
φηη:
• ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πξνθχπηεη
«κε βάζε κφλν ζεκαηηθά θξηηήξηα θαη φρη ρσξηθά»,
• ηα Ξξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δ.Ρ.Ξ.Α. θαη απφ ην Ρακείν
Ππλνρήο πξέπεη λα έρνπλ «δηαθξηηνχο ζεκαηηθνχο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο γηα θάζε
Ρακείν», θαζψο θαη δηαθξηηή Ρερληθή Βνήζεηα,
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δηακνξθψζεθε ε δνκή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ην νπνίν δηαξζξψλεηαη ζε επηά βαζηθέο
ζηξαηεγηθέο Ξξνηεξαηφηεηεο – Δπηινγέο:
1) Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο – Δλίζρπζε «Ξξάζηλσλ» Κεηαθνξψλ
- Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο. (Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο 1 θαη 6)
2) Ξξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 2 θαη 7)
3) Ξξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ. (Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο 3 θαη 8)
4) Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. (Άμνλαο
Ξξνηεξαηφηεηαο 4)
5) Ξξνζηαζία Φχζεο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο. (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 9)
6) Αλάπηπμε

Θεζκψλ

πεξηβαιινληηθήο

θαη

πνιηηηθήο

Κεραληζκψλ
θαη

γηα

επαηζζεηνπνίεζεο

απνηειεζκαηηθή
ησλ

πνιηηψλ.

άζθεζε
(Άμνλαο

Ξξνηεξαηφηεηαο 10)
7) Ρερληθή Βνήζεηα (Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 5 θαη 11)
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ

1.

ΔΞΗΠΘΝΞΖΠΖ

ΡΖΠ

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ

ΡΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
0. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ Δ.Π.
ΣΟΤ ΔΠΑ
Κε ηελ ππ’ αξηζκ. 12425/22-12-2008 απφθαζε, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε
ην

Πχζηεκα

Γηαρείξηζεο

θαη

Διέγρνπ

ησλ

δεθαηξηψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ Πηφρσλ
«Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Απαζρφιεζε». Κε ηελ
έγθξηζε απηή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα θαηαβάιεη ηηο ελδηάκεζεο
πιεξσκέο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ζηε ρψξα καο, δεδνκέλνπ φηη ε έγθξηζε ηνπ
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε.
Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ είλαη θνηλφ γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά
Ξξνγξάκκαηα ησλ Πηφρσλ «Πχγθιηζε» θαη «Ξεξηθεξεηαθή Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Απαζρφιεζε» θαη πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη ησλ επί
κέξνπο Αξρψλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο ζε θάζε Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο Αξρήο Ξηζηνπνίεζεο θαη ηεο Αξρήο
Διέγρνπ, πνπ είλαη θνηλέο γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. Απνηειεί έλα
νινθιεξσκέλν πιαίζην, ην νπνίν ζέηεη ηνπο φξνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο
δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ
Θνηλνηηθψλ Θαλνληζκψλ.
Δπίζεο, ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ
πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Δθαξκνζηηθφ Θαλνληζκφ φπσο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, νη Δλδηάκεζνη Φνξείο
Γηαρείξηζεο, ε Αξρή Ξηζηνπνίεζεο θαη ε Αξρή Διέγρνπ θαη ηα έληππα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε
ησλ

θαζεθφλησλ

εθαξκφδνληαη

γηα

ηνπο,

ηνπο

παξαηππίεο

θαλφλεο
θαη

επηιεμηκφηεηαο,

ηηο

αλαθηήζεηο,

ηνπο

ηεο

εθαξκνγήο

δηαδηθαζίεο

θαλφλεο

πνπ

ηήξεζεο

ηνπ

Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.
Πην

πιαίζην

ηεο

παξαθνινχζεζεο

νξζήο

ηνπ

Ππζηήκαηνο

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ιεηηνπξγεί ειεθηξνληθφ γξαθείν ππνζηήξημεο (helpdesk)
ζηελ Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνχ /Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο, ζηελ
ηζηνζειίδα
απεπζχλεηαη

http://www.espa.gr
ζηηο

ζην

πεδίν

«Ξψο

Δηδηθέο πεξεζίεο πνπ αζθνχλ

πινπνηείηαη»,
θαζήθνληα

ην

νπνίν

δηαρείξηζεο ή

εθαξκνγήο θαη ζηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο. Πηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
γξαθείνπ είλαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο επί λνκηθψλ ζεκάησλ, ε άκεζε
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αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
νκνηνγελνχο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαλφλσλ ηνπ Ππζηήκαηνο.
Ρν εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηεο Ξεξηφδνπ 2007-2013 πεξηιακβάλεη ην Λφκν 3614/2007
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΘ 267Α' / 3.12.2007), φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λφκν 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ
Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53Α' / 31.03.2010).
Κε ηελ ηζρχ ηνπ Λφκνπ 3614/07, ε δηαρείξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Ξεξηβάιινλ

θαη

Αεηθφξνο

Αλάπηπμε»

αζθείηαη

απφ

ηελ

Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ» ηνπ ΘΞΠ 20002006, ε νπνία κεηνλνκάδεηαη ζε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε». Δπίζεο κε βάζε ην άξζξν 5
παξ. 2. (ζη) ηνπ λ. 3614/2007, θαηαξγείηαη ε Eηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ
ΘΞ URBAN ηνπ ΘΞΠ 2000-2006 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ
ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Λφκνπ,
εθδφζεθε ε ΘΑ «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 34576/11/5-1-2001 (ΦΔΘ 35 Β΄
2001) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Πχζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζην πνπξγείν
Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε ηίηιν «πεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ» κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζή ηεο
ζχκθσλα

κε

ηα

άξζξα

3

θαη

5

ηνπ

Λ.

3614/2007.»

(αξ.

πξση.

νηθ.

121308/18.7.2008, ΦΔΘ 1499 Β΄ / 30.7.2008). Αθνινχζεζε ε κε αξηζκ. πξση.
νηθ. 123170/23.9.2008 ΘΑ «Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ.
34577/12/5-1-2001

(ΦΔΘ

35

Β’

/

2001)

Θνηλήο

πνπξγηθήο

Απφθαζεο

“Θαζνξηζκφο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
κεηαθηλείηαη ή απνζπάηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2α ηνπ λ. 2860/2000 ζηελ
πεξεζία

Γηαρείξηζεο

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

«Ξεξηβάιινλ»

ηνπ

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» ( ΦΔΘ 2015 Β’ /
30.9.2008), ζπκπιεξψλνληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓ. Κε ηελ 2876/09
Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ (ΦΔΘ 2234/09), δεκηνπξγήζεθε ην πνπξγείν
Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ), ην νπνίν ελζσκάησζε
έλα κέξνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ελψ κε ην Ξ.Γ. 189/2009 (ΦΔΘ 221/Α/5.11.09),
θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ ΞΔΘΑ.
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1.1 ΔΠΙΣΔΤΞΗ

ΚΑΙ

ΑΝΑΛΤΗ

ΣΗ

ΠΡΟΟΓΟΤ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΟΤ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» εγθξίζεθε κε
ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5442/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ «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 161 PO 005.
Θαηά

ην

έηνο

2010

επηηεχρζεθε

ε

νπζηαζηηθή

έλαξμε

εθαξκνγήο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε εληάμεηο ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ψξηκσλ έξγσλ,
νξηζκέλα απφ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πινπνίεζεο.
Ξαξάιιεια,

φκσο,

ππνβάιινληαλ

πξνηάζεηο

πξάμεσλ

απφ

δηθαηνχρνπο

αληαπνθξηλφκελσλ, είηε ζε ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο ηνπ έηνπο 2009, είηε ζε
πξνζθιήζεηο πνπ εθδφζεθαλ / δεκνζηεχζεθαλ ην έηνο 2010. Πην πιαίζην δε ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ πξνζθιήζεσλ πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο, ζπλερίζηεθε
ε ζπλεξγαζία ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κε Φνξείο θαη πεξεζίεο ελ δπλάκεη δηθαηνχρνπο
πξάμεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ, αθ’ ελφο λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία
πιήξνπο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, αθ’ εηέξνπ λα ελζσκαησζνχλ ζην
Ξξφγξακκα νη λέεο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο ηνπ ΞΔΘΑ. Νη λέεο πεξηβαιινληηθέο
πνιηηηθέο ηνπ ΞΔΘΑ εμεηδηθεχζεθαλ ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, κε ζηφρν ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη δεκηνπξγψληαο κηα λέα ηαπηφηεηα
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνπ ζηφρνπ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ
ηνπ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ζπλάδνπλ κε ην ζηξαηεγηθφ ηνπ ζηφρν.

1.1.1 Δλεκέξσζε σο πξνο ηελ θπζηθή πξόνδν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Ζ θπζηθή πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο εθθξάδεηαη κε ηελ πξφνδν επίηεπμεο ησλ
ηηκψλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ εθξνψλ (πξαγκαηνπνίεζεο) θαη απνηειεζκάησλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, είηε απηνί είλαη δείθηεο θνξκνχ, είηε δείθηεο ζε Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο.
Γηα λα εμεηαζζεί ε πξφνδνο ησλ δεηθηψλ, είηε Θνξκνχ, είηε θαη ησλ Αμφλσλ
Ξξνηεξαηφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε νη αθφινπζεο παξάκεηξνη:
α) Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, είλαη δχζθνιν έσο θαη
αλέθηθην λα απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή πξφνδνο πινπνίεζεο κέρξη θαη ηε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ιακβάλνληαο ππφςε ην ρακειφ επίπεδν πινπνίεζεο.
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Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ Γείθηε «Κνλάδεο Δπεμεξγαζίαο
Ιπκάησλ», γηα ηνλ νπνίν πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πινπνίεζή ηνπ, ζα πξέπεη
λα απνηππσζεί κε ηζνδχλακν πινπνίεζεο.
β) Πεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη

απνηχπσζε

ηεο πξνφδνπ

εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη ν βαζκφο / επίπεδν εηζαγσγήο ησλ
ζηνηρείσλ ησλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ (εμακεληαία Γειηία) ζην
ΝΞΠ, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη άκεζα ε εγθπξφηεηα θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ
ζηνηρείσλ πινπνίεζεο πνπ εμάγνληαη απφ ην ζχζηεκα.
Υο εθ ηνχηνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα, φζνλ αθνξά ζηε
θπζηθή πξφνδν ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη φπσο απηή απνηππψλεηαη κε ηνπο δείθηεο
Θνξκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο ζην Ξξφγξακκα θαη ηα
πινπνηνχκελα ππνέξγα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γηα ην δείθηε: «Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ
πφξσλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα χδξεπζεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξφγξακκα)» κε θσδηθφ ΝΞΠ 1024, ν νπνίνο είλαη
δείθηεο απνηειεζκάησλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε
12.000. Γελ παξνπζηάδεηαη πξφνδνο σο πξνο ηελ πινπνίεζε, θαζψο ηα
πεξηζζφηεξα ζρεηηθά έξγα δελ είραλ ππνγεγξακκέλεο λνκηθέο δεζκεχζεηο,
κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010. Ν ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ
αληηπξνζσπεχεη ην 2,7% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε κε ην πέξαο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.



Ν δείθηεο: «Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα
δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ηζνδχλακν
πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ΔΔΙ) κε θσδηθφ ΝΞΠ 26, ν νπνίνο θαη
απηφο είλαη δείθηεο απνηειεζκάησλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ παξαθνινχζεζεο θαη
πινπνίεζεο ηνπ ΝΞΠ, εκθαλίδεηαη λα κελ παξνπζηάδεη πξφνδν, ηφζν σο πξνο
ηελ ηηκή ζηφρν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, φζν θαη σο πξνο ηελ πινπνίεζε, κε
δεδνκέλν φηη απνηππψλεηαη κε απηή ηελ πεξηγξαθή ζηα Ρερληθά Γειηία ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ. πάξρεη σζηφζν ζηα Ρερληθά Γειηία ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ν αληίζηνηρνο δείθηεο απνηειεζκάησλ «Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ’
πξνηεξαηφηεηαο (Νδεγία 91/271/ΔΔ) πνπ εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ» κε θσδηθφ ΝΞΠ 1022, ν νπνίνο
ελλνηνινγηθά αλαθέξεηαη ζε επηπξφζζεην πιεζπζκφ θαη ν νπνίνο παξνπζηάδεη
πξφνδν σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπ. Ζ ηηκή ζηφρνο αλέξρεηαη ζε 409.076
άηνκα ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ, κε πινπνίεζε 15.000. Δθηηκάηαη φηη ν δείθηεο
είλαη ππνεθηηκεκέλνο, κε ηελ ηηκή ζηφρν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ λα αλέξρεηαη
ζε 496.967 θαη ηελ πινπνίεζε ζε 67.746 κνλάδεο ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ.
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Σξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε απηφ θαη γλσξίδνληαο ηελ ηηκή βάζεο, έκκεζα
ππνινγίδεηαη

ε πξφνδνο ηνπ δείθηε θνξκνχ «Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο

πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ».


Γηα

ην δείθηε:

«Αξηζκφο

λέσλ έξγσλ

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ

(αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ)», κε θσδηθφ ΝΞΠ
1001 θαη 1042, ν νπνίνο είλαη δείθηεο εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ αλέξρεηαη ζε 7, ήηνη 15% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015, ελψ
δελ παξνπζηάδεηαη πξφνδνο πινπνίεζεο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δεηθηψλ ηνπ
ΝΞΠ. Δθηηκάηαη φκσο, φηη ππάξρεη θάπνηα, κηθξή έζησ, πξφνδνο πινπνίεζεο, ε
νπνία αλέξρεηαη ζε 2 (ηζνδχλακν πινπνίεζεο).


Γηα ην δείθηε: «Αξηζκφο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ (αλαθέξεηαη
ζηνλ αξηζκφ ησλ ΣΑΓΑ θαη ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ)» κε
θσδηθφ ΝΞΠ 1002, ν νπνίνο είλαη δείθηεο εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 130 θαη ε πινπνίεζε είλαη ίζε κε 9,
αληηπξνζσπεχνληαο, ν κελ δείθηεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ην 24% ηνπ ζηφρνπ
πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015, ε δε πινπνίεζή ηνπο, ην 2% ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ πνπ
έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε, κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ πινπνίεζε φκσο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ελδερνκέλσο λα είλαη ππνεθηηκεκέλε, θαζψο ηα
ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ΝΞΠ κάιινλ δελ απνηππψλνπλ
ηελ πξαγκαηηθή πξφνδν ησλ έξγσλ θαη απαηηείηαη δηφξζσζή ηνπο. Υο εθ
ηνχηνπ, εθηηκάηαη, βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, φηη ε
πξφνδνο πινπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο 103
ΣΑΓΑ, ήηνη ζην 17% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξφνδνο ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε
εμ΄νινθιήξνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο (2010) θαη ηφζν ε αλαιπηηθή απνηίκεζή
ηνπο, φζν θαη ε απνηχπσζε ησλ ηηκψλ βάζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε
ζπλεξγαζία ηνπ Ππκβνχινπ Αμηνιφγεζεο εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2011). Βάζεη
δε ησλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ ζην ΝΞΠ ζηνηρείσλ δεηθηψλ, ε πξφνδνο εθαξκνγήο
απηψλ ησλ δεηθηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί:

10

Ξίνακαρ 1.1: Γείκηερ Θοπμού

Ριμή βάζηρ
(2000-2006)

Γείκηερ
Ξιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα
Νινθιήξσζε
δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (αλαθέξεηαη ζηνλ
Πηφρνο
πιεζπζκφ πνπ εμππεξεηείηαη απφ δίθηπα
χδξεπζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Ξξφγξακκα)
Αθεηεξία
Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ
Νινθιήξσζε
εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν
Πηφρνο
ηζνδχλακν πιεζπζκφ πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ
ΔΔΙ)
Αθεηεξία
Αξηζκφο λέσλ έξγσλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ (αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν
αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ)

Αξηζκφο λέσλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο πεξηνρψλ
(αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ΣΑΓΑ θαη ινηπψλ
πεξηνρψλ πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πύνολο

0
-

-

448.613

0
0
-

-

984.792

0

Νινθιήξσζε
Πηφρνο

-

Αθεηεξία

-

-

48
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Νινθιήξσζε
Πηφρνο

-

Αθεηεξία

-

-

550

ΠΖΚΔΗΩΠΖ: ΝΗ ΡΗΚΔΠ ΒΑΠΖΠ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΓΗΑΘΔΠΗΚΔΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ 2011, ΚΔ ΡΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΡΝ ΠΚΒΝΙΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
ΡΝ ΔΞΞΔΟΑΑ
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1.1.2 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Όζνλ αθνξά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία
ζπλδέεηαη θαηά έλα βαζκφ κε ηε θπζηθή πξφνδν, ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ
εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη γηα ην έηνο 2010, απνηππψλεηαη σο εμήο: Πηνλ Ξίλαθα
1.2, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε
ζρέζε κε ηηο πξνζθιήζεηο, ηηο εληάμεηο έξγσλ, ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη ηηο
δαπάλεο κέρξη 31/12/2010, ελψ ζηνλ Ξίλαθα 1.2.α παξνπζηάδνληαη, ηα αληίζηνηρα
ζηνηρεία δηαθξηηά γηα ην έηνο 2010. Απφ απηνχο ηνπο Ξίλαθεο παξαηεξείηαη φηη:
 Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη θαη 31.12.10 εθδφζεθαλ
απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ εβδνκήληα ηξεηο (73) πξνζθιήζεηο χςνπο 3.066,71
εθαη.€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ απηέο, δέθα (10)
αθνξνχζαλ

ζε

εθρσξήζεηο

δηαρείξηζεο

πξάμεσλ,

χςνπο

255,39

εθαη.€

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ πξνζθιήζεσλ,
ην 2010 εθδφζεθαλ πελήληα (50) πξνζθιήζεηο, χςνπο 1.346,21 εθαη. €.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 1.214,16 εθαη. € εθ ησλ
νπνίσλ, έξγα κε πξνυπνινγηζκφ 1.151,36 εθαη. €, ήηνη ην 95% ηνπ ζπλφινπ
ησλ

εληαγκέλσλ,

εληάρζεθαλ

εληφο

ηνπ

2010.

Απφ

απηά

ηα

πνζά,

ν

πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ησλ εθρσξεζέλησλ ζηηο
ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ, αλέξρεηαη ζε 84,85 εθαη. € θαη εληάρζεθαλ φια ην έηνο 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο) αλέξρνληαη ζε 347,08 εθαη. €, πνζφ ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 29% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ζην 15%
ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ, κε πξνυπνινγηζκφ
χςνπο 340,86 εθαη. € ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ 2010. Πηα έξγα ησλ νπνίσλ ε
δηαρείξηζε έρεη εθρσξεζεί ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, νη
ζπκβάζεηο γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο, ηαπηίδνληαη κε ην έηνο
αλαθνξάο (2010) θαη αλέξρνληαη ζε 63,34 εθαη. €. Ρν 71% ησλ ζπκβάζεσλ
απηψλ αθνξνχλ ζε έξγα εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζηελ Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ
Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΝΗΑΛ θαη ζηελ ΔΓ ΔΞΑΔ.
 Νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε
168,40 εθαη. €, ήηνη ην 49% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 14% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ην 7% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

Αληίζηνηρα,

νη

πιεξσκέο

πξνο

ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 157,77 εθαη. €, πνζφ ην νπνίν απνηειεί ην
45% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 13% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ. Πρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ νη παξαπάλσ δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2010, θζάλνληαο ηα 164,05 εθαη. € (απνδεθηφ
δηαρείξηζεο) θαη ηα 153,41 εθαη. € σο πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε. Ρα
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έξγα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εθρσξεζέληα θνλδχιηα θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο
ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, παξνπζίαζαλ δαπάλεο χςνπο
47,75

εθαη.

€

(απνδεθηφ

δηαρείξηζεο)

θαη

ηζφπνζεο

πιεξσκέο

πξνο

ζπγρξεκαηνδφηεζε, εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010. Ρν 73,3% απηνχ ηνπ πνζνχ
πιεξσκψλ απνδεθηνχ δηαρείξηζεο θαη πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε, αθνξά ζε έξγα
εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζηε Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΝΗΑΛ
θαη ζηελ ΔΓ ΔΞΑΔ.

Αθνινπζνχλ νη Ξίλαθεο 1.2 θαη 1.2.α, φπνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πξφνδνο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθά κέρξη 31/12/2010 θαη δηαθξηηά γηα ην έηνο 2010.
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Ξίνακαρ 1.2 : Ξπόοδορ ηος Ξπογπάμμαηορ μέσπι 31/12/2010
ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Προϋπολογιζμός προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ

Πιεζνο
Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι. Πξνο
Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ

Ννκηθέο δεζκεχζεηο

ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

2.250.000.000

3.066.709.768

73

-816.709.768

1.214.157.769

347.078.480

168.401.084,72

157.766.437,45

1

Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος –
Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής –
Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας

340.237.500,00

790.000.000,00

11

-449.762.500,00

232.378.885,13

135.168.333,71

67.231.390,64

58.826.776,55

2

Προζηαζία και Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν

989.775.000,00

1.436.021.933,00

13

-446.246.933,00

563.833.149,84

108.705.964,33

52.946.322,20

51.189.006,67

395.000.000,00

342.612.000,00

5

52.388.000,00

198.000.000,00

0,00

0,00

0,00

224.225.000,00

213.409.410,75

10

10.815.589,25

62.135.709,03

34.658.837,54

18.288.105,23

18.288.105,23

25.762.500,00

10.858.500,00

10

14.904.000,00

7.169.885,00

1.277.635,00

170.986,10

170.986,10

3
4
5

Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού
Κινδύνοσ
Προζηαζία Δδαθικών σζηημάηφν –
Γιατείριζη ηερεών Αποβλήηφν
Σετνική Βοήθεια έργφν Σ..

6

Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος –
Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής

23.000.000,00

37.992.080,00

5

-14.992.080,00

37.122.200,00

25.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

7

Προζηαζία & Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν

20.000.000,00

11.709.950,00

3

8.290.050,00

10.380.798,86

0,00

0,00

0,00

Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού
8
Κινδύνοσ
Προζηαζία Φσζικού Περιβάλλονηος &
9
Βιοποικιλόηηηας
10
Θεζμοί & Μητανιζμοί
11
Σετνική Βοήθεια έργφν Δ.Σ.Π.Α.
ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

40.000.000,00

25.479.758,00

3

14.520.242,00

24.945.619,84

0,00

0,00

0,00

134.512.500,00

151.333.926,00

4

-16.821.426,00

77.279.271,28

42.115.459,00

6.612.030,57

6.139.312,93

52.487.500,00
5.000.000,00
431.000.000

44.612.210,00
2.680.000,00
255.386.521

7
2
10

7.875.290,00
2.320.000,00
175.613.479

150.000,00
762.250,00
84.847.904

0,00
152.250,00
63.343.770

0,00
152.249,98
47.748.229

0,00
152.249,98
47.748.229

1

Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος –
Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής –
Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας

30.000.000,00

30.000.000,00

1

0,00

29.851.203,75

29.851.203,75

22.264.491,20

22.264.491,20

2

Προζηαζία και Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν

59.500.000,00

55.000.000,00

2

4.500.000,00

16.795.920,00

10.436.761,24

4.390.853,96

4.390.853,96

28.000.000,00

28.000.000,00

2

0,00

298.500.000,00

127.386.520,75

4

171.113.479,25

23.200.780,71

8.055.804,98

6.092.883,87

6.092.883,87

0

0,00
15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Ννκηθέο δεζκεχζεηο

ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

3
4
5

Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού
Κινδύνοσ
Προζηαζία Δδαθικών σζηημάηφν –
Γιατείριζη ηερεών Αποβλήηφν
Σετνική Βοήθεια έργφν Σ..

6

Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος –
Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής

7

Προζηαζία & Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν

8
9
10
11

Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού
Κινδύνοσ
Προζηαζία Φσζικού Περιβάλλονηος &
Βιοποικιλόηηηας
Θεζμοί & Μητανιζμοί
Σετνική Βοήθεια έργφν Δ.Σ.Π.Α.

ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΑΜΔΙΟ
ΔΠΠΔΡΑΑ
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
ΔΣΠΑ
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
ΔΣΠΑ

0,00
15.000.000,00

15.000.000,00

1

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Προϋπολογιζμός προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ

Πιεζνο
Πξνζθι.

Τπφινηπ. Πξνυπνι. Πξνο
Πξφζθιεζε

2.250.000.000,00
1.975.000.000,00
275.000.000,00
431.000.000,00
416.000.000,00
15.000.000,00

3.066.709.767,75
2.792.901.843,75
273.807.924,00
255.386.520,75
240.386.520,75
15.000.000,00

73,00
49,00
24,00
10,00
9,00
1,00

-816.709.767,75
-817.901.843,75
1.192.076,00
175.613.479,25
175.613.479,25
0,00

1.214.157.768,98
1.063.517.629,00
150.640.139,98
84.847.904,46
69.847.904,46
15.000.000,00

347.078.479,58
279.810.770,58
67.267.709,00
63.343.769,97
48.343.769,97
15.000.000,00

168.401.084,72
138.636.804,17
29.764.280,55
47.748.229,03
32.748.229,03
15.000.000,00

157.766.437,45
128.474.874,55
29.291.562,91
47.748.229,03
32.748.229,03
15.000.000,00
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Ξίνακαρ 1.2.α : Ξπόοδορ ηος Ξπογπάμμαηορ καηά ηο έηορ 2010
ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2010
Προϋπολογιζμός
Πξνυπνινγηζκφο
προζκληζεων
Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκε Σσγτρημαηοδοηούμ
ενη Δ.Δ
λε Γ.Γ

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

ΔΠΠΔΡΑΑ
1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο

2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ

3
4
5

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ
Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε
ηεξεψλ Απνβιήησλ
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ..

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
6
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
7
Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
8
Κηλδχλνπ
Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο &
9
Βηνπνηθηιφηεηαο
10
Θεζκνί & Μεραληζκνί
11
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α.
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
1
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ
Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε
ηεξεψλ Απνβιήησλ
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Σ..
Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ
Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο &
Βηνπνηθηιφηεηαο
Θεζκνί & Μεραληζκνί
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Σ.Π.Α.

ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΣΑΜΔΙΟ

ΔΠΠΔΡΑΑ
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
ΔΣΠΑ
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
ΔΣΠΑ

Πιεζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
Πξνο Πξφζθιεζε πργξεκαηνδνηνπκ
ελε Γ.Γ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ
Η

2.250.000.000

1.346.209.835

50

-816.709.768

1.151.362.210

340.859.650

164.045.622,25

153.410.974,98

340.237.500,00

258.000.000,00

8

-449.762.500,00

232.378.885,13

135.168.333,71

67.231.390,64

58.826.776,55

989.775.000,00

788.000.000,00

7

-446.246.933,00

517.155.117,52

104.454.661,58

48.695.019,45

46.937.703,92

395.000.000,00

38.500.000,00

2

52.388.000,00

198.000.000,00

0,00

0,00

0,00

224.225.000,00

105.209.410,75

6

10.815.589,25

47.985.709,03

34.658.837,54

18.288.105,23

18.288.105,23

25.762.500,00

10.608.500,00

9

14.904.000,00

7.169.885,00

1.277.635,00

170.986,10

170.986,10

ΔΣΠΑ

23.000.000,00

26.516.080,00

3

-14.992.080,00

37.122.200,00

25.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

ΔΣΠΑ

20.000.000,00

11.709.950,00

2

8.290.050,00

10.380.798,86

0,00

0,00

0,00

ΔΣΠΑ

40.000.000,00

939.758,00

2

14.520.242,00

24.945.619,84

0,00

0,00

0,00

ΔΣΠΑ

134.512.500,00

71.433.926,00

3

-16.821.426,00

75.311.744,74

40.147.932,46

6.507.870,85

6.035.153,21

ΔΣΠΑ
ΔΣΠΑ

52.487.500,00
5.000.000,00
128.000.000

32.612.210,00
2.680.000,00
179.186.521

6
2
8

7.875.290,00
2.320.000,00
175.613.479

150.000,00
762.250,00
84.847.904

0,00
152.250,00
63.343.770

0,00
152.249,98
47.748.229

0,00
152.249,98
47.748.229

30.000.000,00

30.000.000,00

1

0,00

29.851.203,75

29.851.203,75

22.264.491,20

22.264.491,20

59.500.000,00

55.000.000,00

2

4.500.000,00

16.795.920,00

10.436.761,24

4.390.853,96

4.390.853,96

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.500.000,00

79.186.520,75

2

171.113.479,25

23.200.780,71

8.055.804,98

6.092.883,87

6.092.883,87

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΣΠΑ

15.000.000,00

15.000.000,00

1

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

ΔΣΠΑ

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΣΠΑ

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΣΠΑ

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΣΠΑ
ΔΣΠΑ

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ
Η

ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ

ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ
ΣΑΜΔΙΟ
ΤΝΟΥΗ

Προϋπολογιζμός
Πξνυπνινγηζκφο
προζκληζεων
Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκε Σσγτρημαηοδοηούμ
ενη Δ.Δ
λε Γ.Γ
2.250.000.000,00
1.975.000.000,00
275.000.000,00
128.000.000,00
113.000.000,00
15.000.000,00

1.346.209.834,75
1.200.317.910,75
145.891.924,00
179.186.520,75
164.186.520,75
15.000.000,00

Πιεζνο
Πξνζθι.
50
32
18
8
7
1

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
Πξνο Πξφζθιεζε πγρξεκαηνδνηνχκ
ελε Γ.Γ
-816.709.767,75
-817.901.843,75
1.192.076,00
175.613.479,25
175.613.479,25
0,00

1.151.362.210,12
1.002.689.596,68
148.672.613,44
84.847.904,46
69.847.904,46
15.000.000,00

340.859.650,29
275.559.467,83
65.300.182,46
63.343.769,97
48.343.769,97
15.000.000,00

164.045.622,25
134.385.501,42
29.660.120,83
47.748.229,03
32.748.229,03
15.000.000,00

153.410.974,98
124.223.571,80
29.187.403,19
47.748.229,03
32.748.229,03
15.000.000,00
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Δπηπξφζζεηα, ζηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη, ζχκθσλα κε ηνλ Θ(ΔΘ)
1828/2006, κε βάζε ην δεχηεξν Ξίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XVIII θαη φπσο
αλαθέξεηαη

ζηελ

ζπκπιεξσκαηηθέο
Ξξνγξακκάησλ

Δγθχθιην
νδεγίεο

ηνπ

ΔΠΞΑ

γηα
ππ’

23288/ΔΠΠΑΑΞ
ηε

ζχληαμε

αξηζκ.

1332/23-5-2008

ησλ

Δηήζησλ

15060/ΔΠΠΑΑΞ

θαη

ζηηο

Δθζέζεσλ

720/8-4-2010,

ησλ
ηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Πηνπο Ξίλαθεο 1.3 θαη 1.3α πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
πξφνδνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά κε:
α) ηηο πηζηνπνηεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο
(απφιπην πνζφ)
β) ηηο πηζηνπνηεζείζεο επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ δηθαηνχρνπο, σο
πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο [Ππλνιηθή
ρξεκαηνδφηεζε

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

(Έλσζε

θαη

Δζληθφ

επίπεδν)].
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Ξίνακαρ 1.3: Σπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ξπογπάμμαηορ
έυρ 31/12/2010

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (ζε Δπξψ)

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο

πλνιηθή
πλνιηθφ πνζφ ησλ
Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πηζηνπνηεζεηζψλ
ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο
Δπηρεηξεζηαθνχ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ
(Γεκφζην ή ζπλνιηθφ
Πξνγξάκκαηνο (Έλσζε
πνπ θαηαβιήζεθαλ
θφζηνο)
θαη Δζληθφ επίπεδν)
απφ δηθαηνχρνπο

α

β

γ

Αληίζηνηρε
δεκφζηα
ζπλεηζθνξά

Πνζνζηφ
πινπνίεζεο

δ

ε=γ/α

ΑΠ 1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Σακείν
πλνρήο)

439.997.500,00

340.237.500,00

68.882.145,41

67.231.390,64

16%

ΑΠ 2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
(Σακείν πλνρήο)

1.280.005.000,00

989.775.000,00

52.946.322,20

52.946.322,20

4%

ΑΠ 3

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο)

395.000.000,00

395.000.000,00

ΑΠ 4

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ –
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν
πλνρήο)

289.995.000,00

224.225.000,00

ΑΠ 5

Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο)
ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ

ΑΠ 6
ΑΠ 7
ΑΠ 8
ΑΠ 9
ΑΠ 10
ΑΠ 11

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δ.Σ.Π.Α)
Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
(Δ.Σ.Π.Α)
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ (Δ.Σ.Π.Α)
Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο &
Βηνπνηθηιφηεηαο (Δ.Σ.Π.Α)
Θεζκνί & Μεραληζκνί (Δ.Σ.Π.Α)
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Δ.Σ.Π.Α)
ΤΝΟΛΟ Δ.Σ.Π.Α.
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

0%

18.291.845,53

18.288.105,23

6%

25.762.500,00

25.762.500,00

170.986,10

170.986,10

1%

2.430.760.000,00

1.975.000.000,00

140.291.299,24

138.636.804,17

6%

23.000.000,00

23.000.000,00

25.000.000,00

23.000.000,00

109%

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0%

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0%

180.002.500,00

134.512.500,00

6.612.030,57

6.612.030,57

4%

70.237.500,00
5.000.000,00
338.240.000,00
2.769.000.000,00

52.487.500,00
5.000.000,00
275.000.000,00
2.250.000.000,00

152.249,98
31.764.280,55
172.055.579,79

152.249,98
29.764.280,55
168.401.084,72

0%
3%
9%
6%

Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη κέρξη 31/12/2010:
 Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη ζε
172,06 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ 140,29 εθαη. € ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 15 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη 31,76 ζηνπο Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ.
 Ρν πνζνζηφ πινπνίεζεο, ήηνη ην ζπλνιηθφ πνζφ πηζηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πξνο
ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θζάλεη ην 6%. Ρν ίδην πνζνζηφ
θζάλεη ζην 6% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 9% γηα ηνπο Άμνλεο

Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ.
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Ξίνακαρ 1.3α: Σπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ξπογπάμμαηορ
έηοςρ 2010
Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (ζε Δπξψ)

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο

πλνιηθή
πλνιηθφ πνζφ ησλ
Βάζε ππνινγηζκνχ ηεο
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
πηζηνπνηεζεηζψλ
ελσζηαθήο ζπλεηζθνξάο
Δπηρεηξεζηαθνχ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ
(Γεκφζην ή ζπλνιηθφ
Πξνγξάκκαηνο (Έλσζε
πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ
θφζηνο)
θαη Δζληθφ επίπεδν)
δηθαηνχρνπο
α

β

γ

Αληίζηνηρε
δεκφζηα
ζπλεηζθνξά

Πνζνζηφ πινπνίεζεο

δ

ε=γ/α

ΑΠ 1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Σακείν
πλνρήο)

439.997.500,00

340.237.500,00

68.882.145,41

67.231.390,64

16%

ΑΠ 2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
(Σακείν πλνρήο)

1.280.005.000,00

989.775.000,00

48.695.019,45

48.695.019,45

4%

ΑΠ 3

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο)

395.000.000,00

395.000.000,00

0,00

0,00

0%

ΑΠ 4

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ –
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν
πλνρήο)

289.995.000,00

224.225.000,00

18.291.845,53

18.288.105,23

6%

ΑΠ 5

Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο)
ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΙΟΤ ΤΝΟΥΗ

ΑΠ 6
ΑΠ 7
ΑΠ 8
ΑΠ 9
ΑΠ 10
ΑΠ 11

25.762.500,00

25.762.500,00

170.986,10

170.986,10

1%

2.430.760.000,00

1.975.000.000,00

136.039.996,49

134.385.501,42

6%

23.000.000,00

23.000.000,00

25.000.000,00

23.000.000,00

109%

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0%

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0%

180.002.500,00

134.512.500,00

6.507.870,85

6.507.870,85

4%

70.237.500,00
5.000.000,00
338.240.000,00
2.769.000.000,00

52.487.500,00
5.000.000,00
275.000.000,00
2.250.000.000,00

0,00
152.249,98
31.660.120,83
167.700.117,32

0,00
152.249,98
29.660.120,83
164.045.622,25

0%
3%
9%
6%

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Δ.Σ.Π.Α)
Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
(Δ.Σ.Π.Α)
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ (Δ.Σ.Π.Α)
Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο &
Βηνπνηθηιφηεηαο (Δ.Σ.Π.Α)
Θεζκνί & Μεραληζκνί (Δ.Σ.Π.Α)
Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Δ.Σ.Π.Α)
ΤΝΟΛΟ Δ.Σ.Π.Α.
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ην 2010:
 Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη ζε
167,70 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ 136,04 εθαη. € ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 15 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη 31,66 ζηνπο Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ.
 Ρν πνζνζηφ πινπνίεζεο, ήηνη ην ζπλνιηθφ πνζφ πηζηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ πξνο
ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θζάλεη ην 6%. Ρν ίδην πνζνζηφ
θζάλεη ζην 6% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 9% γηα ηνπο Άμνλεο

Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ.
Πηνλ Ξίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά έηνο:
Ξίνακαρ 1.4: Διζποέρ Θοινοηικήρ Πςνδπομήρ ηος Ξπογπάμμαηορ ανά έηορ
και ανά Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ
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ΑΞΟΝΑ

ΔΠ

01
02
03
04
05
06
01
07
08
09
10
11
ύνολο

ΔΣΟ
2007

2008

2009

2010

ΩΡΔΤΣΙΚΑ ΜΔΥΡΙ
ΚΑΙ 31/12/2010
(περιλαμβ. η
προκαηαβολή)

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ

5.443.800,00

8.165.700,00

6.804.750,00

15.148.081,83

35.562.331,83

20.414.250,00

15.836.400,00
6.320.000,00
3.587.600,00
412.200,00
368.000,00
320.000,00
640.000,00
2.152.200,00
839.800,00
80.000,00
36.000.000,00

23.754.600,00
9.480.000,00
5.381.400,00
618.300,00
552.000,00
480.000,00
960.000,00
3.228.300,00
1.259.700,00
120.000,00
54.000.000,00

23.196.542,20
7.900.000,00
4.484.500,00
515.250,00
460.000,00
400.000,00
800.000,00
2.773.577,78
1.049.750,00
100.000,00
48.484.369,98

20.301.017,34

83.088.559,54
23.700.000,00
15.597.075,87
1.545.750,00
19.780.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
8.154.077,78
3.149.250,00
300.000,00
194.477.045,02

59.386.500,00
23.700.000,00
13.453.500,00
1.545.750,00
1.380.000,00
1.200.000,00
2.400.000,00
8.070.750,00
3.149.250,00
300.000,00
135.000.000,00

2.143.575,87
18.400.000,00

55.992.675,04

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη έρεη εηζξεχζεη ζηε Σψξα ην 10,8% ησλ
πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην 7,5% αθνξά
ζε πξνθαηαβνιή.

.
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1.1.3 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ Σακείσλ
Πηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδνληαη ηα εληαγκέλα ζην Ξξφγξακκα
έξγα, κέρξη 31-12-2010, ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα ΗΗ, κέξνο Γ ηνπ Θ (ΔΘ)
1828/2006, αλά Θεκαηηθή Ξξνηεξαηφηεηα, Κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, Θαηεγνξία
Ξεξηνρήο, Νηθνλνκηθή Γξαζηεξηφηεηα θαη Γεσγξαθηθή Ξεξηνρή. Ρα πνζά ηνπ
Ξίλαθα αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζε Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή.
Ρν ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ζε Θνηλνηηθή Ππλδξνκή,
αλέξρεηαη ζε 971,33 εθαη. €. Ππλνπηηθά, σο πξνο ηηο εληάμεηο έξγσλ, βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ

Ξίλαθα,

ε

θαηαλνκή

ησλ

εληαγκέλσλ

έξγσλ

θαη

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο αλά Γηάζηαζε, έρεη σο εμήο:


Ανά κυδικό ηηρ Γιάζηαζηρ 1- Θεμαηική πποηεπαιόηηηα:


Πηνλ ΘΘΞ 40 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-ειηαθή» είλαη εληαγκέλα 24 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 23,88 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 43 «Δλεξγεηαθή απφδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο»
είλαη

εληαγκέλα

8

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ

110,65

εθαη.€

Θνηλνηηθή

Ππλδξνκή


Πηνλ ΘΘΞ 44 «Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ» είλαη
εληαγκέλα 23 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 38,39 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 45 «Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή χδαηνο (πφζηκν λεξφ)» είλαη
εληαγκέλα 52 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 67,68 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)» είλαη εληαγκέλα 73 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 391,70 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

ΘΘΞ

47

«Ξνηφηεηα

ηνπ

αέξα»

είλαη

εληαγκέλα

14

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 9,70 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ ΘΘΞ 50 «Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο»
είλαη εληαγκέλν 1 έξγν πξνυπνινγηζκνχ 11,32 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 51 «Ξξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο»είλαη εληαγκέλα 21 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 61,82 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 52 «Ξξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ» είλαη εληαγκέλα 2
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 71,37 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 53 «Ξξφιεςε θηλδχλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο
θαη εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ)» είλαη εληαγκέλα 5 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 178,36 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή
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Πηνλ ΘΘΞ 54 «Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξφιεςε θηλδχλσλ» είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 0,12 εθαη.€
Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 85 «Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε, ελεκέξσζε»
είλαη εληαγκέλα 13 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 1,65 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 86 «Αμηνιφγεζε θαη κειέηεο, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία» είλαη
εληαγκέλα 22 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 4,69 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή.



Ανά κυδικό ηηρ Γιάζηαζηρ 2- Κοπθή σπημαηοδόηηζηρ:


Πηνλ Θσδηθφ 01 «Κε επηζηξεπηέα ελίζρπζε», είλαη εληαγκέλα έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 959,33 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

03

«Δπηρεηξεκαηηθά

θεθάιαηα

(ζπκκεηνρή,

θεθάιαηα

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ)», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 12,0
εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή.


Ανά κυδικό ηηρ Γιάζηαζηρ 3-Έδαθορ:


Πηνλ Θσδηθφ 01 «Αζηηθή πεξηνρή», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
503,20 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 02 «Νξεηλή πεξηνρή», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
45,94 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

03

«Λεζηψηηθε

πεξηνρή»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 119,75 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

04

«Αξαηνθαηνηθεκέλεο

θαη

πνιχ

αξαηνθαηνηθεκέλεο

πεξηνρέο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 38,81 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ 05 «Αγξνηηθέο πεξηνρέο» (εθηφο απφ νξεηλέο, λεζηψηηθεο ή
αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη πνιχ αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο), είλαη εληαγκέλα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 225,16 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



πάξρνπλ επίζεο εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 38,47 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή ζηνλ Θσδηθφ 00 «Άλεπ αληηθεηκέλνπ».



Ανά κυδικό ηηρ Γιάζηαζηρ 4- Νικονομική δπαζηηπιόηηηα:


Πηνλ Θσδηθφ 08 «Ξαξνρή ειεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη δεζηνχ
χδαηνο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 106,49 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 09 «Ππιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή χδαηνο», είλαη
εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 45,93 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή
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Πηνλ

Θσδηθφ

15

«Δλδηάκεζνη

ρξεκαηνπηζησηηθνί

νξγαληζκνί»,

είλαη

εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 12,00 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ 21 «Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ», είλαη
εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 792,56 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 22 «Άιιεο κε θαηνλνκαδφκελεο ππεξεζίεο», είλαη εληαγκέλα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 14,35 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή.



Ανά κυδικό ηηρ Γιάζηαζηρ 5- Γευγπαθική Ξεπιοσή:


Πηνλ Θσδηθφ GR11 «Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο», είλαη εληαγκέλα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 34,27 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

GR12

«Θεληξηθήο

Καθεδνλίαο»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 57,82 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR13

«Γπηηθήο

Καθεδνλίαο»,

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 128,49 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ GR14 «Θεζζαιίαο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
102,77 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ GR21 «Ζπείξνπ», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
37,16 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

GR22

«Ηνλίσλ

Λήζσλ»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 43,61 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR23

«Γπηηθήο

Διιάδαο»,

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 110,12 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR24

«Πηεξεάο

Διιάδαο»,

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 26,18 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR25

«Ξεινπνλλήζνπ»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 56,38 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ GR30 «Αηηηθήο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
256,84 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

GR41

«Βνξείνπ

Αηγαίνπ»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 22,62 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR42

«Λνηίνπ

Αηγαίνπ»

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 24,93 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ GR43 «Θξήηεο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 63,17
εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 2,43 εθαη.€
Θνηλνηηθή Ππλδξνκή, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε.
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1.1.4 πλδξνκή αλά νκάδεο ζηόρν
Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013»
δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε νκάδεο, ηνκείο, ή πεξηνρέο εηδηθνχ ζηφρνπ.

1.1.5 Αλάθηεζε ή εθ λένπ ρξήζε ηεο ζπλδξνκήο
Γελ έρνπλ γίλεη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο θαη δελ ππάξρνπλ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληα γηα ην έηνο 2010, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Θ(ΔΘ)
1083/2006.

1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ
ΓΙΚΑΙΟ
Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο ηνπ έηνπο 2009, ην ΔΞΞΔΟΑΑ
θαηαξηίζζεθε θαη δνκείηαη ζχκθσλα κε ην Θνηλνηηθφ Γίθαην γηα ηα Γηαξζξσηηθά
Ρακεία, φπσο απηφ εθθξάδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Θαλνληζκνχο.
Θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ θαη φζνλ αθνξά ζην έηνο 2010, ειήθζεζαλ
ππφςε νη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 1083/2006 γηα ηα
Γηαξζξσηηθά Ρακεία θαη ζπγθεθξηκέλα:


Ν Θ(ΔΘ) 284/2009 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Θαλνληζκνχ 1083/2006 πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ
Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ην
Ρακείν Ππλνρήο, ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε
δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε»



Ν Θ(ΔΘ) 539/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ κε ηνλ
νπνίν

ηξνπνπνηνχληαη

αξθεηά

άξζξα

ηνπ

Θ(ΔΘ)

1083/2006,

ηα

νπνία

αλαθέξνληαη ζηα εμήο:


Πηνλ νξηζκφ ησλ κεγάισλ έξγσλ, ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη
ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηηο δηαδηθαζίεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα κεγάια
έξγα.



Πηε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο κέζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο θαη
δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπο.



Πηηο

ππνρξεψζεηο

θαη

δπλαηφηεηεο

αμηνιφγεζεο

ησλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ, ζε ζρέζε κε ηελ αλαζεψξεζή ηνπο.


Πηηο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ έξγσλ πνπ παξάγνπλ
έζνδα.



Πηελ επηιεμηκφηεηα θαηεγνξίαο δαπαλψλ.



Πηε δηάξθεηα ησλ πξάμεσλ.
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Πηα πεξηερφκελα θαη δνκή ηεο εηήζηαο έθζεζεο πινπνίεζεο.



Πηε δηαδηθαζία θαη ζηνηρεία δήισζεο δαπαλψλ.



Πηα πνζνζηά πιεξσκήο ηεο πξνρξεκαηνδφηεζεο.



Πηνπο φξνπο απηφκαηεο απνδέζκεπζεο.



Πηελ πεξίνδν δηαθνπήο γηα ηα κεγάια έξγα θαη θαζεζηψηα ελίζρπζεο.

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηηο εμειίμεηο ζε εζληθφ επίπεδν, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζην ηέινο ηνπο 2009 δεκηνπξγήζεθε
αλεμάξηεην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ),
κε θνξκφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πξψελ ΞΔΣΥΓΔ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο πνιηηηθέο
πεξηβάιινληνο θαη ρσξνηαμίαο, ζην νπνίν, ζηηο αξρέο ηνπ 2010, κεηαθέξζεθαλ νη
αξκνδηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο πνπ αλήθαλ:
α) ζην ηέσο πνπξγείν Αλάπηπμεο, φζνλ αθνξά ζηελ ελέξγεηα θαη ηε δηαρείξηζε
ησλ πδάησλ θαη
β) ζην

πνπξγείν

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

θαη

Ρξνθίκσλ,

φζνλ

αθνξά

ζηελ

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ δαζψλ.
Ξαξάιιεια, εληζρχζεθαλ νη πεξηβαιινληηθνί ζεζκνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ ζηελ Διιάδα, κε:
-

Ρε

ζχζηαζε

ηεο

Δηδηθήο

Γξακκαηείαο

Δπηζεψξεζεο

Ξεξηβάιινληνο

θαη

Δλέξγεηαο ζην ΞΔΘΑ (Λ. 3818/2010)
-

Ρελ αλαβάζκηζε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο δάησλ ζε Δηδηθή Γξακκαηεία
δάησλ (ΞΓ 24/2010)

-

Ρε ζπγθξφηεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Δλέξγεηαο (ΞΓ 72/2010)

-

Ρε ζχζηαζε ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ θαη ηελ θαζηέξσζε νινθιεξσκέλνπ θαη
εηδηθνχ

ζπζηήκαηνο

ρξεκαηνδφηεζεο

πεξηβαιινληηθψλ

παξεκβάζεσλ

(Λ.

3889/2010)
Ζ

εζληθή

πεξηβαιινληηθή

λνκνζεζία,

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηνπ

έηνπο

2010,

εκπινπηίζηεθε κε θαλνληζηηθά θείκελα, ηα νπνία απνηεινχλ, θπξίσο, ελζσκάησζε
Νδεγηψλ θαη Απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εμεηδίθεπζε εηδηθφηεξσλ
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.
Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθή πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο πποζηαζίαρ και
βιώζιμηρ

διασείπιζηρ

ηυν

ςδάηυν,

φπνπ

ε

ελαξκφληζε

ηεο

ειιεληθήο

λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία πιαίζην γηα ηα λεξά έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή εμέιημε. Δπί
πιένλ, κε ηε "Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο", νη εθ ηνπ λφκνπ 3199/2003, πεξί
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πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ δαηηθψλ πφξσλ, πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηεο
επηκεξίδνληαη κεηαμχ ηεο Θξαηηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ αηξεηψλ Ξεξηθεξεηψλ.
Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξίλεηαη ε ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ηεο Νδεγίαο
2007/60/ΔΘ, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο
θαη ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο πιεκκχξεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, ην
πεξηβάιινλ, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Αλαθνξηθά κε ηε διασείπιζη ζηεπεών αποβλήηυν:


ηξνπνπνηήζεθε ε λνκνζεζία γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ,



πξνζαξκφζηεθε

ε

λνκνζεζία

ζε

ζρέζε

κε

ηε

δπλαηφηεηα

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο ησλ νρεκάησλ


πξνζδηνξίζηεθαλ ηα κέηξα, νη φξνη θαη ην πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή
δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο
(ΑΔΘΘ) θαη ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ.

Ρέινο,

νξίζηεθε

Γηππνπξγηθή

Νκάδα

Γηνίθεζεο

Έξγνπ

(ΝΓΔ)

γηα

ηελ

Ξαξαθνινχζεζε ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ.
Θαηά ην έηνο 2010 ην ειιεληθφ δίθαην ελζσκάησζε δηαηάμεηο νη νπνίεο ζπκβάινπλ
ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος
αημοζθαιπικού αέπα, ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ θαη ηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ επζχλνληαη γηα ηην κλιμαηική
αλλαγή. Δηδηθφηεξα, ελζσκαηψζεθαλ δηαηάμεηο γηα:
 ηε κείσζε «εθπνκπψλ» απφ ηα απηνθίλεηα,
 ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ ζηηο εθπνκπέο απφ αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο,
 ηελ πξνψζεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΞΔ),
 ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ
 ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη
 ηελ αλάπηπμε αγνξάο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ.
Όζνλ

αθνξά

ζηελ

πποζηαζία

ηηρ

θύζηρ

και

ηηρ

βιοποικιλόηηηαρ,

θαζνξίζηεθαλ κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο
θαη ησλ νηθνηφπσλ / ελδηαηηεκάησλ ηεο ελψ επεθηάζεθε ν θαηάινγνο ησλ Εσλψλ
Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (ΕΔΞ). Δλ ζπλερεία θαηαξηίζζεθε θαη δεκνζηεχηεθε γηα
δηαβνχιεπζε Πρέδην Λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κε βάζε ην
νπνίν

επηηπγράλεηαη

ζπληνληζκφο

ησλ

δηαηάμεσλ

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ηεο

βηνπνηθηιφηεηαο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη θαιχπηνληαη
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πθηζηάκελα

λνκνζεηηθά

θελά

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ηεο

θχζεο.

Δπηπιένλ,

αλαζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Φχζε, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ θαη ην ζπληνληζκφ θαη ελίζρπζε
ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο.
Ρέινο, κε ην Λ. 3882/2010, ελαξκνλίζηεθε ε Νδεγία 2007/2/ΔΘ γηα ηελ Δζληθή
πνδνκή

Γεσρσξηθψλ

Ξιεξνθνξηψλ

(INSPIRE)

θαη

ζπζηήζεθε

ε

Δζληθή

Δπηηξνπή Γεσπιεξνθνξίαο (ΔΘ.Δ.Γ.). Ζ ΔΘ.Δ.Γ. απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν γηα
ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο, δηαρείξηζεο,
δηάζεζεο, θνηλνρξεζίαο θαη αμηνπνίεζεο γεσρσξηθήο πιεξνθνξίαο, ζε φιν ην
εχξνο ησλ δεκφζησλ αξρψλ, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο
γεσπιεξνθνξίαο.
Νη πξναλαθεξφκελεο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο γηα ελδπλάκσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο εθαξκφδνληαη θαηά έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε ρξεκαηνδνηηθή
παξέκβαζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε αληίζηνηρεο παξεκβάζεηο ησλ
Ξεξηθεξεηαθψλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ

ηνπ

ΔΠΞΑ,

αιιά

θαη

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Ρακείν.

1.3. ΗΜΑΝΣΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΠΟΤ

ΠΡΟΔΚΤΦΑΝ

ΚΑΙ

ΜΔΣΡΑ

ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ
Θαηά ην 2010 δελ εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 62, παξαγξ. 1, ζηνηρείν δ’ ηνπ Θ (ΔΘ) 1083/2006.
Ξαξ’ φια απηά, ην Θξάηνο-Κέινο θαηά ην έηνο 2010, πξνέβε ζε νξηζκέλεο
ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη θαη’ αθνινπζία θαη ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ, κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο.
Νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ 3840/2010, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ην λφκν 3614/2007,
ζρεδηάζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ρξεκαηνδφηεζεο

θαη

πινπνίεζεο

ησλ

έξγσλ

επηδηψθνληαο

ηελ

νπζηαζηηθή

αληηκεηψπηζε ρξφλησλ δεηεκάησλ πνπ επέθεξαλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηνπο
ξπζκνχο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξνγξακκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Λφκνπ 3614/07 απινπνίεζε ην ζχζηεκα πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ απαιείθνληαο δηαδηθαζίεο πνπ επέθεξαλ θαζπζηεξήζεηο
ρσξίο ηελ αληίζηνηρε πξνζηηζέκελε αμία, φπσο ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο
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δηαηχπσζεο γλψκεο πξηλ απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο έληαμεο απφ ηελ Δζληθή Αξρή
Ππληνληζκνχ θαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο
δξάζεσλ ΔΘΡ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο γηα ζπκβάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ θνηλνηηθψλ
νδεγηψλ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Ξεξαηηέξσ γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ
ΔΠΞΑ

ηέζεθαλ

κε

ηελ

ηειεπηαία

ηξνπνπνίεζε

ηεο

ΞΑΠΓ

(ΦΔΘ

1088/Β/19.07.2010) ππνρξεσηηθέο πξνζεζκίεο ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ
έξγσλ θαη ηεο απνξξφθεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
ΞΑΠΓ:
o

νξίδνληαη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ελεξγεηψλ απφ ηηο αξρέο
πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο φπσο γηα ηελ ππνγξαθή Ππκθψλνπ
απνδνρήο φξσλ απφ ην δηθαηνχρν, γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έληαμεο
πξάμεο ζε Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, γηα ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ησλ
δειηίσλ

δήισζεο

δαπαλψλ

πνπ

ππνβάιινπλ

νη

δηθαηνχρνη,

γηα

ηελ

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ,
o

νξίδνληαη ρξνληθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ελεξγεηψλ απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο πνπ πινπνηνχλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεηο φπσο γηα ηελ
ππνβνιή ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ελεξγεηψλ

φπσο

ηεο

απνζθξάγηζεο

ησλ

πξνζθνξψλ,

ηνπ

ειέγρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο,
Ξαξάιιεια

ζχκθσλα

κε

ηηο

πξνβιέςεηο

ηνπ

εδαθίνπ

ηεο

παξ.22

ηνπ

παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ λ.3845/2010 (ΦΔΘ 65Α) ζπζηήζεθε ζηελ Ρξάπεδα ηεο
Διιάδνο (θεληξηθφ θαηάζηεκα) ππφ ην ινγαξηαζκφ δηαζεζίκσλ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ (28) ινγαξηαζκφο κε ηίηιν Ινγαξηαζκφο Ρακεηαθήο Γηαρείξηζεο κε ηίηιν
Δ.Γ- ΔΘΛΗΘΖ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΥΛ ΓΗΑΟΘΟΥΡΗΘΥΛ ΡΑΚΔΗΥΛ ΘΑΗ ΡΝ
ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ θαη αξηζκφ 23/200850 εθεμήο Θεληξηθφο Ινγαξηαζκφο ΔΠΞΑ.
Κε ηε κε αξηζκ. 2/51571/0020/30.07.2010 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ
Νηθνλνκηθψλ, Νηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαζνξίδνληαη νη
δηαδηθαζίεο θίλεζεο ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ.
Πηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεληξηθνχ Ινγαξηαζκνχ ΔΠΞΑ είλαη ε ζηνρεπκέλε θαη
ηαρεία ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ ΔΠΞΑ ζχκθσλα κε
ηελ πξφνδν πινπνίεζήο ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απξφζθνπηα θαη ρσξίο
θαζπζηεξήζεηο, ε είζπξαμε ηεο αληίζηνηρεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο.
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1.4. ΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008 θαη εμειίρζεθε ζε παγθφζκηα
νηθνλνκηθή θξίζε, επεξέαζε, κε θαζπζηέξεζε θαη ηελ Διιάδα. Θαη ελψ ε
παγθφζκηα θαη επξσπατθή νηθνλνκία έδεημαλ απφ ηα κέζα ηνπ 2009 ζεκάδηα
αλάθακςεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζεκείσζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ
αλάπηπμεο

ηνπ

ΑΔΞ

θαηά

2%

ην

2009.

Ζ

εκθάληζε

ηνπ

πξαγκαηηθνχ

δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο ζην ηέινο ηνπ 2009 απαίηεζε ηελ ιήςε
κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο
ζηελ αγνξά, ζπκβάιινληαο ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαηά 4%.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη θπξίσο νη ζεκαληηθέο ππεξβάζεηο ησλ δαπαλψλ θαη
πζηεξήζεηο ησλ εζφδσλ επεξέαζαλ ζεκαληηθά θαη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, κε ην
έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο λα θηάλεη ζην 13,6% ηνπ ΑΔΞ, ελψ ε αξρηθή
πξφβιεςε ήηαλ 2,0% ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2009 θαη 3,7% ζην αλαζεσξεκέλν
Ξξφγξακκα Πηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο πνπ θαηαηέζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009.
Αληίζηνηρα ην ρξένο απμήζεθε ζε επίπεδα άλσ ηνπ 115% ηνπ ΑΔΞ κε ηάζεηο
πεξαηηέξσ επηδείλσζεο γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, εθφζνλ ην δεκνζηνλνκηθφ
έιιεηκκα, αλ θαη θζίλνλ, ζα είλαη κεγάιν θαη ζα ζπλερίδεη λα πξνζηίζεηαη ζην
ρξένο.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δξακαηηθή επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ επέθεξαλ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, κείσζε ηεο ηδησηηθήο
θαηαλάισζεο θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο. Ρν ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα έρεη επίζεο επεξεαζηεί εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο

θαη

νη

ξπζκνί

πηζησηηθήο

επέθηαζεο

είλαη

ηδηαίηεξα

ρακεινί.

Ξαξάιιεια, νη ξπζκνί απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ δελ
ήηαλ ηδηαίηεξα πςεινί, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε.
Ρν αλαζεσξεκέλν Ξξφγξακκα Πηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάζηεθε
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη

ε ζηξαηεγηθή γηα ηε

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνβιέπεη ηε κείσζε θαηά 4% ηνπ ειιείκκαηνο ηεο
γεληθήο

θπβέξλεζεο

γηα

ην

2010,

ελψ

παξάιιεια

πξνσζεί

ζεκαληηθέο

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Δπηπιένλ, ην Διιεληθφ Θνηλνβνχιην ελέθξηλε θαηά
ην 2010 κία δέζκε πξφζζεησλ κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ
ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Πηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ην παθέην απηφ
πεξηιακβάλεη κφληκα κέηξα, ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαηά 2% ηνπ ΑΔΞ).
Υζηφζν, ν «εθηξνρηαζκφο» ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαηά ην 2009 θαη ε
πξνεγνχκελε κε θαηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γεληθήο
θπβέξλεζεο, δεκηνχξγεζαλ αλεζπρία ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ κε ζεκαληηθή άλνδν
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ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ γεξκαληθψλ
νκνιφγσλ, ελψ θαη νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο πξνρψξεζαλ ζε ππνβάζκηζε ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηφζν ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο φζν θαη ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ. Ζ επηδείλσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη ζπληνληζκέλεο
θεξδνζθνπηθέο

επηζέζεηο

ελαληίνλ

ησλ

ειιεληθψλ

νκνιφγσλ

δεκηνχξγεζαλ

απαγνξεπηηθέο ζπλζήθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο αγνξέο. Έηζη ε ρψξα
πξνρψξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
απφ ηα Θξάηε-Κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη απφ ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν,
εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα κε ην ζπλνιηθφ
πνζφ ησλ 110 δηζεθαηνκκπξίσλ €, εθ ησλ νπνίσλ 80 δηζεθαηνκκχξηα € ζε δηκεξή
δάλεηα απφ ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη ηα ππφινηπα 30 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην ΓΛΡ.
Πην πιαίζην ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο, ε Σψξα ζε ζηελή
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν θαη ηελ
Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα, δηακφξθσζε έλα ηξηεηέο πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο
πξνζαξκνγήο θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ρν Κάην ηνπ 2010, ςεθίζηεθε ν
λφκνο γηα ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
κεραληζκνχ

ζηήξημεο.

πξνζαξκνγήο

πνπ

Ρν

πξφγξακκα

αλέξρνληαη

ζε

11

πξνέβιεπε
κνλάδεο

ηνπ

κέηξα
ΑΔΞ

δεκνζηνλνκηθήο
ή

πεξίπνπ
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δηζεθαηνκκχξηα € έσο ην 2013, κε ζηφρν ην 2014 ην έιιεηκκα λα είλαη θάησ απφ
3% ηνπ ΑΔΞ. Δπίζεο, πξνέβιεπε επηζηξνθή ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο απφ
ην 2012 θαη κεηά. Ξαξάιιεια κε ηε ζεκαληηθή δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ην
πξφγξακκα πξνέβιεπε ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
πνπ

αθνξνχλ

ην

θνξνινγηθφ

ζχζηεκα,

ηε

δηαδηθαζία

θαηάξηηζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ, ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην άλνηγκα
ησλ θιεηζηψλ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.
Υζηφζν ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή δελ είλαη ν κνλαδηθφο ζηφρνο ηεο Σψξαο,
Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ην 2010, δηακνξθψζεθε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα κε
ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο, ηε ζηξνθή ζηελ «πξάζηλε» νηθνλνκία, ηελ
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. Ρν
πξφγξακκα ζηεξίδεηαη ζε πέληε άμνλεο πνιηηηθήο:


Δπελδχζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ.



Ππγθξάηεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ.



Ξξνψζεζε κεγάισλ παξεκβάζεσλ θαη ηνκψλ, ξπζκηζηηθψλ ηνκψλ, γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ.



Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Σψξαο.



Δλίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επνπηείαο ζηηο αγνξέο.
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Ξαξάιιεια, επηηαρχλζεθε ε εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΞΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ην νπνίν θαηά ην έηνο 2010
εκθάληζε δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 170 εθαη. €. Ζ απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ
ΔΠΞΑ ζα ζπκβάιιεη ζε πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ζα κεηψζεη ηηο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο.
Ξέξαλ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζε φιν ηα θάζκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
σο εθ ηνχηνπ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, ε αιιαγή ηνπ
Θεζκηθνχ

πιαηζίνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε
δηαθνξνπνηήζεθε

γηα

ηε

εληφο
θαηά

δηαρείξηζε
ηνπ

ηελ

2010,

πξφνδν

ησλ Ξξνγξακκάησλ
ήηαλ
ηνπ

αθφκα

κηα

Ξξνγξάκκαηνο.

ηνπ

ΔΠΞΑ

πνπ

παξάκεηξνο

πνπ

Δληφο

ηνπ

2010

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν αιιαγέο ζην Δζληθφ Θεζκηθφ Ξιαίζην:
α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Λφκνπ 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» κε
ην

Λφκν

3840/2010

«Απνθέληξσζε,

απινπνίεζε

θαη

ελίζρπζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ
Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
β) Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 14053/ΔΠ 1749/27-3-2008 (ΦΔΘ 540/Β΄/273-2008)

πνπξγηθήο

Απφθαζεο

Ππζηήκαηνο

Γηαρείξηζεο,

φπσο

έρεη

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, κε ην ΦΔΘ 1088/Β΄/19-7-2010.
γ) Αλ θαη φρη άκεζα, ν λένο Λφκνο ηεο απηνδηνίθεζεο 3852/2010 «Λέα
Αξρηηεθηνληθή

ηεο

Απηνδηνίθεζεο

θαη

ηεο

Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο-

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» επεξεάδεη ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα εκθάληζεο θάπνησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο
δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηερληθήο σξίκαλζεο έξγσλ πξνο έληαμε ζην
ΔΞΞΔΟΑΑ

ή/

θαη

θαζπζηεξήζεηο

ζηηο

δηαδηθαζίεο

δεκνπξάηεζεο

θαη

ζπκβαζηνπνίεζεο εληαγκέλσλ έξγσλ. Νη θαζπζηεξήζεηο απηέο ήηαλ κηθξήο
θιίκαθαο θαηά ην 2010 θαη ζπλερίζζεθαλ θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011,
πεξίνδν κεηάβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε απηνδηνηθεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ήδε ηα
πξνβιήκαηα απηά ακβιχλνληαη ζηαδηαθά.

1.5. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 57 ΣΟΤ Κ(ΔΚ) 1083/2006
Θαηά ην έηνο 2010 εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα εηθνζηηέζζεξηο (24) ηδησηηθέο
επελδχζεηο θπξίσο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Νη επελδχζεηο απηέο αθνξνχλ ζε
αμηνπνίεζε ΑΞΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ειηαθή ελέξγεηα, κε πξνυπνινγηζκφ 29,85 εθαη.
€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε. Νη επελδχζεηο απηέο πινπνηήζεθαλ ή
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πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο θαη δελ έρνπλ ππάξμεη
ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Θαλνληζκνχ.

1.6. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΣΑΣΑ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΑ
Ρν 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. Πην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ ην ΞΔΘΑ 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 Ξεξηβάιινληνο, 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.
Κε ην ΔΞΞΔΟΑΑ πινπνηείηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθαίσλ δξάζεσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ Ξεξηβάιινληνο ζηε ρψξα, αιιά φπσο είλαη γλσζηφ,
ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ζε απηφ ππάξρνπλ:
Πηα πέληε (5) Ξεξηθεξεηαθά Ξξνγξάκκαηα (ΞΔΞ) ζην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο
πξνηεξαηφηεηαο «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα δσήο», ηα νπνία δξνπλ
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αληαγσληζηηθφηεηα»
ηνπ

πξψελ

π.

Αλάπηπμεο,

λπλ

πνπξγείν

Νηθνλνκίαο

Αλάπηπμεο

θαη

Λαπηηιίαο, ην νπνίν δξα ζπκπιεξσκαηηθά θπξίσο ζηνπο άμνλεο Α.Ξ.1 & Α.Ξ. 6
(Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο
– Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο) θαη Α.Ξ. 4 (Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε Πηεξεψλ
απνβιήησλ)
Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δλίζρπζε ηεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο» ηνπ πξψελ
ΞΔΣΥΓΔ, λπλ πνπξγείν πνδνκψλ Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ην νπνίν δξα
ζπκπιεξσκαηηθά
Αηκνζθαηξηθνχ

θπξίσο

ζηνπο

Ξεξηβάιινληνο

άμνλεο
&

Α.Ξ.1

Αζηηθέο

&

Α.Ξ.

Κεηαθνξέο

6
-

(Ξξνζηαζία
Αληηκεηψπηζε

Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο – κε έκθαζε ζηηο θαζαξέο
ζπγθνηλσλίεο)
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Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ην νπνίν
αμηνπνηεί ηεο λέεο επθαηξίεο πνπ αλαδχνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο «πξάζηλεο απαζρφιεζεο».
Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε» 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.
Πην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Κεηαξξχζκηζε», 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

Ξεξηβάιινληνο

θαη

Αεηθφξνπ

Αλάπηπμεο ζα έρνπλ ηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Αιηείαο ηνπ π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη κε
πφξνπο ΔΓΡΑΑ θαη ΔΡΑΙ αληίζηνηρα. Ρα πξνγξάκκαηα απηά δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηνπο παξαθάησ Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο (ΑΞ):
Α.Ξ.1 & Α.Ξ. 6 (Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο - Αληηκεηψπηζε
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – κε έκθαζε ζε ζέκαηα κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ
Α.Ξ. 9 (Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο & Βηνπνηθηιφηεηαο) κε έκθαζε ζε
αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ
Α.Ξ. 2 & Α.Ξ. 7 (Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ) κε έκθαζε ζηελ
πξνψζεζε νξζνινγηθψλ κεζφδσλ άξδεπζεο θαη κείσζε ησλ ξππαληηθψλ
θνξηίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε γεσξγία
Α.Ξ. 4 (Ξξνζηαζία εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ – Γηαρείξηζε Πηεξεψλ απνβιήησλ κε
έκθαζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ εδαθψλ απφ θαηλφκελα δηάβξσζεο θαη
εξήκσζεο
Κε ζθνπφ λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ
θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο, έρνπλ
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πξνβιεθζεί Θξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ
Ξξφγξακκα θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Ξξφγξακκα.
Ν

θχξηνο

φγθνο

ησλ

παξεκβάζεσλ

πνπ

αθνξνχλ

ζηε

βειηίσζε

ηεο

πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ζε ππνδνκέο
πεξηβάιινληνο, ζα θαιπθζεί απφ ην Ρακείν Ππλνρήο (ΡΠ) θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ). Ζ ελίζρπζε κεγάιεο θιίκαθαο επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ,

ε

ζπζηήκαηνο

πξνζηαζία

ηεο

πγείαο

θνηλσληθήο

θαη

πνιηηηζηηθήο

θιεξνλνκηάο,

πξφλνηαο,

ε

ε

αλαβάζκηζε

πξνψζεζε

ηεο

ηνπ

ςεθηαθήο

ζχγθιηζεο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
πεξηβάιινληνο ζα θαιπθζνχλ απφ ην ΔΡΞΑ. Ζ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη παξεκβάζεηο ζηνπο
αλζξψπηλνπο πφξνπο, ζα θαιπθζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν (ΔΘΡ).
Ρα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3.5 ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Ακηγείο

Δζληθνί

πφξνη

αλακέλεηαη

λα

δηαηεζνχλ

γηα

δξάζεηο νινθιήξσζεο

δηαθφξσλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, θαζψο θαη γηα νινθιήξσζε
παξάπιεπξσλ

ζεκαληηθψλ

δξάζεσλ

(π.ρ.

Θηεκαηνιφγην),

δξάζεηο

κε

ρξεκαηνδφηεζε ΔΡΔΟΞΠ (ίδηνη πφξνη ΞΔΘΑ), ελψ ζεηηθή ζπλέξγηα ζα αλαπηπρζεί
θαη

κε

ηηο

δξάζεηο

πνπ

ζα

πξνσζεζνχλ

πξνο

ρξεκαηνδφηεζε

απφ

ην

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν LIFE+.
Θεληξηθφ κέζν ζπληνληζκνχ γηα ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ, ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ
ζπλεξγηψλ,
δηαζθάιηζε

ηελ

απαξαίηεηε

θάιπςεο

ηεξάξρεζε

αλαγθψλ

θαη

αλαγθψλ
ζηφρσλ

θαη

ησλ

πξνηεξαηνηήησλ,
επηκέξνπο

ηε

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, απνηειεί ε
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΠΞΔΓ), ε νπνία
ελεξγνπνηήζεθε ην έηνο 2010 θαη ήδε αλαπηχζζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Δπίζεο ε
ΔΠΞΔΓ, έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ παξαθνινχζεζε (ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν) ησλ
ζπλεπεηψλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη δξάζεσλ
ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ 2007-2013, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε
πξφνδν ησλ αλαγθαίσλ θαηά πεξίπησζε ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ (π.ρ ελζσκάησζε
θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, εθαξκνγή επηκέξνπο ζεκαηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ
θιπ).

1.7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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1.7.1 Πνηνηηθή Αλάιπζε επηηεπγκάησλ θαη κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα
ηελ βειηίσζε ηεο Πξνόδνπ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Έσο θαη ην ηέινο ηνπ 2009, ην ΔΞΞΔΟΑΑ παξνπζίαδε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεο
εθαξκνγήο ηνπ, γηα πνιινχο ιφγνπο, νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζε
γεληθφ επίπεδν πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΞΑ. Ξέξαλ απηψλ φκσο, ιεηηνχξγεζαλ θάπνηνη παξάγνληεο ηδηαίηεξα γηα ηελ
θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλνη ζπλδένληαη κε
ηελ γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή ηνπ ΔΠΞΑ ζε Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη ζηε
δνκή

θαη

πεξηερφκελα

άιισλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ,

ελψ

άιινη

παξάγνληεο, αθνξνχλ απηφ θαζ’ απηφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ην ζχζηεκα / κεραληζκνχο
δηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Ξξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε εθαξκνγή ηνπ θαη ππφ ηελ απζηεξή ζηνρνζεζία ζην
πιαίζην ηνπ Κλεκνλίνπ Νηθνλνκηθήο θαη Σξεκαηνπηζησηηθήο Ξνιηηηθήο, απφ ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ δξνκνιφγεζε ηηο δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο
θαη εληνπηζκνχ έξγσλ γηα έληαμε ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγηζζεί ε
επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ ζηφρσλ. Ξαξάιιεια, απαηηήζεθε ε εληαηηθνπνίεζε ησλ
ελεξγεηψλ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ησλ δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα
επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ψξηκσλ έξγσλ θαη έγθαηξεο ζπκβαζηνπνίεζεο
λέσλ έξγσλ, θπξίσο έξγσλ «Γέθπξεο», φπσο είρε ζπκθσλεζεί θαηά ηνλ
ζρεδηαζκφ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο εκθάληζεο δαπαλψλ χςνπο
ηεο ηάμεο ησλ 200 εθαη. € θαηά ην 2010, νη ελέξγεηεο πνπ δξνκνινγήζεθαλ άκεζα
απφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη επέθεξαλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα επηηάρπλζεο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ήηαλ νη εμήο:
α) Γηαβνπιεχζεηο κε ΞΔΞ Αηηηθήο, ΞΝΗΑΛ θαη Δ.Ξ «Ξξνζπειαζηκφηεηα» γηα
έληαμε ζην ΔΞΞΔΟΑΑ ηξηψλ (3) έξγσλ ηνπ ΚΔΡΟΝ Αηηηθήο, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηεο ηάμεο ησλ 130
εθαη. €, κε πξνζδνθψκελεο δαπάλεο θαηά ην έηνο 2010, ηεο ηάμεο ησλ 50
εθαη.

€.

Θαηαιεθηηθά

εληάρζεθαλ

δχν

(2)

έξγα

ηνπ

Κεηξφ

Αηηηθήο

πξνυπνινγηζκνχ 89,12 εθαη. €, ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, ηα
νπνία δεκηνχξγεζαλ αληίζηνηρεο δαπάλεο χςνπο 35,16 εθαη. €.
β) Γηαβνπιεχζεηο κε ΞΝΗΑΛ, Αξρή Ξιεξσκήο θαη πεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, γηα έληαμε ζην ΔΞΞΔΟΑΑ έξγσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ΑΞΔ. Ρν
χςνο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ησλ θαη’ αξρήλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) επηιεγκέλσλ
επελδχζεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα έθζαζε ζηα 30 εθαη. €, κε
θαηαρψξεζε δαπαλψλ δεκφζηαο επηρνξήγεζεο, θαηά ην έηνο 2010, ηεο ηάμεο
ησλ 22 εθαη. €.

34

γ) Γηαβνπιεχζεηο κε ΞΝΗΑΛ, Αξρή Ξιεξσκήο, ΔΓΑ θαη Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
Ξεξηθεξεηψλ

θαη

κε

ηηο

ππεξεζίεο

ηεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο,

γηα

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ θαη έληαμε ζ’ απηφ, θάλνληαο ρξήζε θαη ησλ
εθρσξεζέλησλ

/

αλελεξγψλ

εθρσξεζέλησλ

θνλδπιίσλ,

κε

πηζαλφ

αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ απνθάζεσλ εθρψξεζεο, πεξίπνπ 80 έξγσλ ησλ ΞΔΞ
2007-2013, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 120 εθαη. €, κε λνκηθέο δεζκεχζεηο /
ζπκβάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 90 εθαη. € θαη πξνζδνθψκελεο δαπάλεο, γηα ην έηνο
2010, ηεο ηάμεο ησλ 50 εθαη. €. Ρα έξγα απηά αλαθέξνληαη ζε:


Απνθαηάζηαζε ΣΑΓΑ.



Απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη ΔΔΙ.



Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ.



Αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο, ιφγσ δηαξξνψλ.



Αληηπιεκκπξηθά έξγα.

Κε απηέο ηηο ελέξγεηεο ζα απειεπζεξψλνληαλ πφξνη ΔΡΞΑ ζηα Ξεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά

Ξξνγξάκκαηα

γηα

ρξεκαηνδφηεζε

πξφζζεησλ

αλαγθαίσλ

πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη παξάιιεια ζα απμαλφηαλ ν βαζκφο / επίπεδν
εθαξκνγήο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ. Ζ δηαδηθαζία απηή, δειαδή ε «κεηαθνξά» απηψλ
ησλ έξγσλ απφ ηα ΞΔΞ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, θαζψο θαη ην ηερληθφ ηεο κέξνο
ζπκθσλήζεθε θαη πξνζδηνξίζζεθε / θαζνξίζζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηελ Αξρή Ξιεξσκήο θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηνπ ΞΝΗΑΛ. Γηα ηερληθνχο / δηαρεηξηζηηθνχο
ιφγνπο, ε δηαδηθαζία απηή δελ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ έηνπο 2010, γηα ην
ζχλνιν ησλ ΞΔΞ. Δθαξκφζζεθε ζε ηξία ΞΔΞ, γηα έξγα αληίζηνηρσλ ηξηψλ
Ξεξηθεξεηψλ (Θεζζαιία, Θεληξηθή Καθεδνλία θαη

Λφηην Αηγαίν), κε ηε

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ έξγσλ κε πξνυπνινγηζκφ έληαμεο 25 εθαη. €
θαη κε ζπκβάζεηο χςνπο 20 εθαη. €, ηα νπνία εκθαλίδνπλ δαπάλεο ζην
ΔΞΞΔΟΑΑ θαηά ην έηνο 2010, ηεο ηάμεο ησλ 10 εθαη. €.
δ) Γηαβνπιεχζεηο θαη ζπκθσλία κεηαμχ ΞΔΘΑ / ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ΞΝΗΑΛ (ΔΠ &
Γ.Γ.Δ.Α) γηα ρξήζε / αμηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ Jessica απφ ην
ΔΞΞΔΟΑΑ κε πινπνίεζε / εθηέιεζε έξγσλ βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ, κε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 10 εθαη. €, πνζφ ην νπνίν ηαπηίδεηαη
ζε λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε
απφ ηελ ΔΔ.
ε) Γηαβνπιεχζεηο θαη ζπκθσλία ηνπ ΞΔΘΑ / ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κε ΞΝΗΑΛ (ΔΠ /
ΔΘ) θαη ΔΓ ΔΞΑΔ γηα αμηνπνίεζε / ρξήζε ηνπ λένπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΡΔΚΞΚΔ), γηα ην Ξξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη’
Νίθνλ», ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Θ (ΔΘ)
1083 /2006.
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Ρν πνζφ πνπ δηαηέζεθε απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην ζπγθεθξηκέλν «Ρακείν» είλαη
χςνπο 15. € δεκφζηαο δαπάλεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ, πνζφ ην
νπνίν ηαπηίδεηαη κε ηζφπνζεο Λνκηθέο θαη Νηθνλνκηθέο Γεζκεχζεηο θαη εκθάληζε
δαπαλψλ γηα ην έηνο 2010.
ζη) Ρέινο, πέξαλ φισλ ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ / ελεξγεηψλ γηα εμαζθάιηζε
έξγσλ κε δαπάλεο ή /θαη κε πξννπηηθή εκθάληζεο δαπαλψλ εληφο ηνπ έηνπο
2010, επηζπεχζζεθαλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ, ηα
νπνία, είηε είραλ, είηε θαη ζα δεκηνπξγνχζαλ δαπάλεο εληφο ηνπ έηνπο 2010.
Ρέηνηνπ είδνπο έξγα ήηαλ ηα εμήο:


Έξγα «Γέθπξεο» απφ ηα ΞΔΞ 2000-2006, πξνυπνινγηζκνχ 117 εθαη. €, κε
αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο 65 εθαη. € θαη δαπάλεο θαηά ην έηνο 2010, ηεο ηάμεο
ησλ 30 εθαη. €.



Έξγα ππνζηήξημεο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ, ηα
νπνία εκθάληζαλ δαπάλεο ην 2010, ηεο ηάμεο ησλ 2,5 εθαη. €

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ έξγα
θαηά ην έηνο 2010, ε πινπνίεζή ηνπο κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζα
δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθνχ χςνπο δαπάλεο θαη θαηά ηα επφκελα έηε, ηδηαίηεξα δε
θαηά ην έηνο 2011.

1.7.2 Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πηηο 25.6.2010 ζπλήιζε ζε ηξίηε (3ε)ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά ηελ νπνία, αθνχ εγθξίζεθε ε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη

ηα πξαθηηθά ηεο 2εο Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαηά ηελ

6.4.2009, αθνινχζεζε παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη
ζπδήηεζε επ’ απηψλ.
Δθ κέξνπο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Δ.Δ. δηαπηζηψζεθε φηη ην πξφγξακκα δηαζέηεη
κεγάιε επειημία θαη ρσξίο αλαζεψξεζε κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη λέεο πνιηηηθέο
γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια εθθξάζηεθε ε αλεζπρία γηα ηε κεγάιε
θαζπζηέξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο γηα ηνλ θίλδπλν ηεο κε πινπνίεζεο
ησλ κεγάισλ έξγσλ.
Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο
πξνθεηκέλνπ λα

θαιπθζεί

ν ζηφρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Πηαζεξφηεηαο θαη

Αλάπηπμεο γηα ην 2010.
Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο:
-

Ξαξνπζηάζηεθε
Ξξνγξακκάησλ

θαηάινγνο
ηεο

κε

έξγα

πξνγξακκαηηθήο

ησλ

Ξεξηθεξεηαθψλ

πεξηφδνπ

Δπηρεηξεζηαθψλ

2000-2006,

ηα

νπνία
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ρξεκαηνδνηήζεθαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ θαη
αλαγλσξίζηεθε ε αλαγθαηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, νη νπνίεο ζπκβάινπλ
παξάιιεια ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΞΠΑ/Κλεκνλίνπ.
-

Δπηζεκάλζεθε φηη ην κεγάιν έξγν ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο ιίκλεο Θάξιαο ζα
πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.

-

Έγηλε αλαθνξά ζε θαζπζηεξήζεηο πνπ είραλ παξνπζηαζηεί ζε έξγα σο πξνο ηελ
έγθξηζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ ηνπο Όξσλ.

-

Δπηζεκάλζεθε
πξνγξάκκαηνο

ε

πξφνδνο

απφ

ηελ

πνπ

Ρερληθή

είρε

ζπληειεζηεί

Ππλάληεζε

ηεο

ζηελ
εο

πινπνίεζε

27 .4.2010

έσο

ηνπ
ηελ

εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο.
-

Ξξνηάζεθε απφ ηελ Δ.Δ. ε αμηνπνίεζε ησλ Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο θαη
ηνπ ΔΘΞΑΑ ιφγσ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπο.

Αθφκε, ε Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ελέθξηλε:
-

Ρε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ππνζηεξηθηηθψλ θαη ηερληθψλ κειεηψλ έσο θαη
ηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ΔΔΙ θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ηελ
έληαμε θαη πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ εληφο ηεο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ, κε ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ Θνηλνηηθή Λνκνζεζία.

-

Ρελ εηήζηα έθζεζε εθηέιεζεο έηνπο 2009 ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, πξηλ ηελ απνζηνιή ηεο ζηηο
πεξεζίεο ηεο Δ.Δ.

-

Ρηο ελέξγεηεο πνπ είρε δξνκνινγήζεη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ ΞΠΑ γηα ην έηνο 2010, φπσο απηέο παξνπζηάζηεθαλ
ζηελ Δπηηξνπή.

1.7.3 Θέκαηα Αμηνιόγεζεο
Ρν θαηεμνρήλ εξγαιείν / κέζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ελφο
Ξξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ (on going evaluation) είλαη ε
Δλδηάκεζε Αμηνιφγεζε. Πχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ Θαλ. 1083/2006 ν γεληθφο
ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη «λα βειηησζεί ε πνηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ε ζπλέπεηα ηεο ελίζρπζεο απφ ηα Ρακεία, θαζψο επίζεο θαη ε ζηξαηεγηθή θαη ε
εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ φζνλ αθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα
δηαξζξσηηθά

πξνβιήκαηα

ησλ

Θξαηψλ

Κειψλ

θαη

ησλ

ελδηαθεξφκελσλ

πεξηθεξεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζηφρν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο
ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηε
ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε». Ζ Δλδηάκεζε Αμηνιφγεζε φισλ ησλ
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Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, θαηά ην 2010, βξηζθφηαλ ζηε θάζε ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο /
ππνβνιήο ηεο παξνχζαο Δηήζηαο Έθζεζεο, ην ελ ιφγσ έξγν βξίζθεηαη ζηε θάζε
ππνβνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ
αλαδφρσλ Ππκβνχισλ, δηαδηθαζία ε νπνία εθηηκάηαη λα νινθιεξσζεί ζην άκεζν
ρξνληθφ δηάζηεκα.

1.7.4 Παξαθνινύζεζε ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο Πηξαηεγηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ Δ.Ξ. απνηειεί
επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (φπσο νξίδεηαη θαη ζηελ ΘΑ έγθξηζεο ηεο ΠΚΞΔ
ηνπ θάζε Ξξνγξάκκαηνο) κε ηε ζπλδξνκή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ Δλδηάκεζσλ
Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην Δ.Ξ.
Νη

βαζηθέο

αξρέο

πνπ

δηέπνπλ

ηελ

παξαθνινχζεζε

ηεο

Πηξαηεγηθήο

Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο είλαη:


ν

έγθαηξνο

εληνπηζκφο

ησλ

απξφβιεπησλ

δπζκελψλ

επηπηψζεσλ

ζην

πεξηβάιινλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο.


ε ιήςε θαηάιιεισλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη φρη o έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο
ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο.

Ρα

θαηάιιεια

επαλνξζσηηθά

κέηξα

απαηηείηαη λα πξνηαζνχλ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
εθαξκνγήο ηνπ ΔΞ δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, πνπ δελ είραλ
πξνβιεθζεί ή πξνθχςνπλ λέεο ππνρξεψζεηο απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Πεκεηψλεηαη φηη ε «δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο» απνηειεί κέζν
επαιήζεπζεο

ησλ

πιεξνθνξηψλ

ηεο

πεξηβαιινληηθήο

κειέηεο,

θαζψο

θαη

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ εθηηκάηαη θαηά ηε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο, η διαδικαζία
αςηή ενζυμαηώθηκε ζηο Πύζηημα Γιασείπιζηρ και Δλέγσος με ηην
ειζαγυγή ηυν ζηοισείυν ζηο Ρεσνικό Γεληίο ηηρ κάθε Ξπάξηρ.
Απφ ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα δελ νδεγνχκαζηε ζηελ εμαγσγή νπζηαζηηθψλ
ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο δελ έρνπλ αθφκα νινθιεξσζεί έξγα, ελψ ν πξνζδηνξηζκφο
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ηηκψλ, γηα ηνπο πνζνηηθνχο θαη κε πνζνηηθνχο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ΠΞΔ
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, είλαη αθφκα ζε εμέιημε. Υζηφζν, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηα ινηπά δηαζέζηκα δεδνκέλα δηαπηζηψλεηαη φηη:
Α) πάξρεη κεγάιε ελεξγνπνίεζε, εμεηάδνληαο ηηο εληάμεηο έξγσλ ζε ζρέζε κε ηελ
πξνγξακκαηηθή θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αλά ΘΞ, ζηηο εμήο:


ΘΞ 40 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-ειηαθή». Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ
ππάξρνπλ ζηνλ Άμνλα 1, νη επηπηψζεηο ηνπ νπνίνπ, αλά Ξεξηβαιινληηθφ Ρνκέα
(ΞΡ), έρνπλ σο εμήο:


Θεηηθή,

γηα

ηνλ

ΞΡ

«Ξνηφηεηα

αέξα,

θιηκαηηθή

αιιαγή,

αθνπζηηθφ

πεξηβάιινλ θαη αθηηλνβνιίεο»





Νπδέηεξε, γηα ηνλ ΞΡ «Έδαθνο» θαη ΞΡ «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»



Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία»



Νπδέηεξε, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»

ΘΞ
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«Δλεξγεηαθή

απφδνζε,

ζπκπαξαγσγή,

δηαρείξηζε

ελέξγεηαο».

Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ ππάξρνπλ ζηνπο Άμνλεο 1 θαη 6. Γηα ηνλ ΑΞ
1, έρνπλ ήδε αλαθεξζεί νη επηπηψζεηο αλά ΞΡ, ελψ θαη ν ΑΞ 6 έρεη ηηο ίδηεο
επηπηψζεηο ζηνπο ίδηνπο ΞΡ.


ΘΞ 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)». Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ
ππάξρνπλ ζηνλ Άμνλα 2, νη επηπηψζεηο ηνπ νπνίνπ, αλά Ξεξηβαιινληηθφ Ρνκέα
(ΞΡ), έρνπλ σο εμήο:


Ηζρπξά ζεηηθή, γηα ηνπο ΞΡ «Βηνπνηθηιφηεηα-ρισξίδα-παλίδα-ηνπηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά» θαη «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»





Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία»



Νπδέηεξε, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»

ΘΞ 50 «Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο». Δληαγκέλα
έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ ππάξρνπλ ζηνλ Άμνλα 4, νη επηπηψζεηο ηνπ νπνίνπ, αλά
Ξεξηβαιινληηθφ Ρνκέα (ΞΡ), έρνπλ σο εμήο:


Ηζρπξά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Βηνπνηθηιφηεηα-ρισξίδα-παλίδα- ηνπηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά»



Ξηζαλά ζεηηθέο, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνηφηεηα αέξα, θιηκαηηθή αιιαγή, αθνπζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη αθηηλνβνιίεο»





Θεηηθή σο ηζρπξά ζεηηθή, γηα ηνπο ΞΡ «Έδαθνο» θαη «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»



Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία»



Ξηζαλά ζεηηθέο, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»

ΘΞ 51 «Ξξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο».
Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ ππάξρνπλ ζηνλ Άμνλα 9, νη επηπηψζεηο ηνπ
νπνίνπ, αλά Ξεξηβαιινληηθφ Ρνκέα (ΞΡ), έρνπλ σο εμήο:
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Ηζρπξά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Βηνπνηθηιφηεηα-ρισξίδα-παλίδα- ηνπηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά»



Νπδέηεξε, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνηφηεηα αέξα, θιηκαηηθή αιιαγή, αθνπζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη αθηηλνβνιίεο»



Νπδέηεξε, γηα ηνπο ΞΡ «Έδαθνο» θαη «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»



Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία»



Ξηζαλά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»

Ρν γεγνλφο απηφ ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηε
ρψξα ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη νη νπνίνη
εμεηδηθεχνληαη ζην πξνγξακκαηηθφ θείκελν.
Κε

βάζε

ηηο

εθηηκήζεηο

ηεο

ΠΚΞΔ

θαη

ηα

ζηνηρεία

πεξηβαιινληηθήο

παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ., δηαθαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεηηθή επίπησζε ζηελ
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπληζησζψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη.
Β) Αληίζεηα, παξαηεξείηαη κηθξή ελεξγνπνίεζε ησλ ΘΞ:


ΘΞ 44 «Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ». Δληαγκέλα έξγα
ζε απηήλ ηελ ΘΞ ππάξρνπλ ζηνλ Άμνλα 4, νη επηπηψζεηο ηνπ νπνίνπ, αλά
Ξεξηβαιινληηθφ Ρνκέα (ΞΡ), έρνπλ ήδε αλαθεξζεί.



ΘΞ 45 «Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή χδαηνο (πφζηκν λεξφ)». Δληαγκέλα έξγα ζε
απηήλ ηελ ΘΞ ππάξρνπλ ζηνπο Άμνλεο 2,5,7,8,9. Γηα ηνπο ΑΞ2 θαη ΑΞ9 νη
επηπηψζεηο

έρνπλ

ήδε

αλαθεξζεί,

ελψ

γηα

ηνπο

ππφινηπνπο

ΑΞ,

αλά

Ξεξηβαιινληηθφ Ρνκέα (ΞΡ),εθηηκάηαη φηη:


Γηα ηνλ ΞΡ «Βηνπνηθηιφηεηα-ρισξίδα-παλίδα- ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά»,
νη ΑΞ 5,7,8 έρνπλ ηζρπξά ζεηηθή επίπησζε.



Γηα ηνλ ΞΡ«Ξνηφηεηα αέξα, θιηκαηηθή αιιαγή, αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαη
αθηηλνβνιίεο», ν ΑΞ 5 έρεη νπδέηεξε επίπησζε, ελψ ν ΑΞ 8 έρεη πηζαλά
ζεηηθή επίπησζε. Γελ εθηηκάηαη λα ππάξρεη επίπησζε απφ ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ηνπ ΑΞ 7 ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΞΡ.



Θεηηθή

έσο ηζρπξά

ζεηηθή είλαη

ε επίπησζε

ησλ ΑΞ 5,7,8

ζηνπο

ΞΡ«Έδαθνο» θαη «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»


Θεηηθή είλαη ε επίπησζε ηνπ ΑΞ 5 ζηνλ ΞΡ «Θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ-πξνζηαζία

πιηθψλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ-πνιηηηθή

πξνζηαζία», ελψ δελ εθηηκάηαη λα ππάξρεη επίπησζε απφ ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ ησλ ΑΞ 7 θαη 8 ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΞΡ


Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία», απφ φινπο ηνπο ΑΞ
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Γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά», νπδέηεξε ε επίπησζε ηνπ ΑΞ5, ελψ
δελ εθηηκάηαη λα ππάξρεη επίπησζε απφ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ
ΑΞ 8 ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ΞΡ.



ΘΞ 47 «Ξνηφηεηα ηνπ αέξα». Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ ππάξρνπλ
ζηνπο Άμνλεο 2,5,6, 8 θαη 9, νη επηπηψζεηο ησλ νπνίσλ αλά ΞΡ έρνπλ
πξναλαθεξζεί.



ΘΞ 52 «Ξξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ». Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ
ηελ ΘΞ ππάξρνπλ ζηνλ ΑΞ 1, νη επηπηψζεηο ηνπ νπνίν αλά ΞΡ έρνπλ
πξναλαθεξζεί.



ΘΞ 53 «Ξξφιεςε θηλδχλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο θαη
εθαξκνγήο ζρεδίσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ)». Δληαγκέλα έξγα ζε απηήλ ηελ ΘΞ
ππάξρνπλ ζηνπο ΑΞ 3, 5, 8 θαη 9. Νη επηπηψζεηο ηνπ ΑΞ 3, αλά ΞΡ (γηα ηνπο
ινηπνχο ΑΞ έρνπλ πξναλαθεξζεί νη επηπηψζεηο) έρνπλ σο εμήο:


Ηζρπξά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Βηνπνηθηιφηεηα-ρισξίδα-παλίδα- ηνπηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά»



Ξηζαλά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνηφηεηα αέξα, θιηκαηηθή αιιαγή, αθνπζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη αθηηλνβνιίεο»



Ξηζαλά ζεηηθή, γηα ηνπο ΞΡ «Έδαθνο» θαη «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»



Θεηηθή γηα ηνλ ΞΡ «Θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ-πξνζηαζία πιηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ-πνιηηηθή πξνζηαζία»





Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία»



Ξηζαλά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»

ΘΞ 85 «Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε, ελεκέξσζε» θαη ΘΞ 86
«Αμηνιφγεζε θαη κειέηεο, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία». Δληαγκέλα έξγα ζε
απηέο ηηο ΘΞ ππάξρνπλ ζηνπο ΑΞ 5 θαη 11. Νη επηπηψζεηο ηνπ ΑΞ 11, αλά ΞΡ
(γηα ηνλ ΑΞ 5 έρνπλ πξναλαθεξζεί νη επηπηψζεηο) έρνπλ σο εμήο:


Ηζρπξά ζεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Βηνπνηθηιφηεηα-ρισξίδα-παλίδα- ηνπηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά»



Νπδέηεξε, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνηφηεηα αέξα, θιηκαηηθή αιιαγή, αθνπζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη αθηηλνβνιίεο»



Νπδέηεξε, γηα ηνπο ΞΡ «Έδαθνο» θαη «δαηηθφ Ξεξηβάιινλ»



Θεηηθή γηα ηνλ ΞΡ Θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ-πξνζηαζία πιηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ-πνιηηηθή πξνζηαζία»



Θεηηθή, γηα ηνλ ΞΡ «Ξιεζπζκφο θαη αλζξψπηλε πγεία»



Νπδέηεξε, γηα ηνλ ΞΡ «Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά»
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Νη

ΘΘΞ

41

δξνειεθηξηθή,

«Αλαλεψζηκε
γεσζεξκηθή

ελέξγεηα-Βηνκάδα»,
θαη

54

«Άιια

42

κέηξα

«Αλαλεψζηκε
γηα

ηελ

ελέξγεηα-

πξνζηαζία

ηνπ

πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ», δελ παξνπζηάδνπλ εληάμεηο έξγσλ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2. ΑΛΑΙΠΖ ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ
ΔΠΞΑ, ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΩΛ ΘΑΗ ΠΡΖ
ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΙΗΠΑΒΝΛΑΠ
2.1 ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟ ΔΠΑ

Ζ

βειηίσζε

ησλ

ππνδνκψλ

πξνζηαζίαο

πεξηβάιινληνο

(Δγθαηαζηάζεηο

Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ, ΣΡΑ 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 Πηφρνπ 1 ηνπ ΔΠΞΑ πεξί
αχμεζεο ησλ εηζξνψλ Μέλσλ 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 Πηφρνπ 3 ηνπ ΔΠΞΑ πεξί δηαθνξνπνίεζεο ηνπ
ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλνληαη επθαηξίεο γηα
αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δειαδή
ππάξρεη έκκεζε ζπκβνιή θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ Πηφρνπ 2 ηνπ ΔΠΞΑ.
Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζα αλαβαζκίζεη
νπζηαζηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ
επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ Πηφρνπ 12 ηνπ ΔΠΞΑ.
Νη Γεληθνί Πηφρνη 14, 15, 16 ηνπ ΔΠΞΑ (πεξί αζθαινχο ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ,
αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ηεο ρψξαο θαη άζθεζεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο αληίζηνηρα), ζηελ νπζία ηαπηίδνληαη κε ηνπο Γεληθνχο Πηφρνπο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ, ζπλεπψο ε ζπλέξγηα είλαη άκεζε.
Ρέινο, 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 Πηφρνπ 17 ηνπ ΔΠΞΑ πεξί αλάδεημεο ηνπ πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ
παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.
Ζ ζπλάθεηα ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ
παξνπζηάδεηαη

ζηνλ

Ξίλαθα

2.1

πνπ

αθνινπζεί,

ελψ

ε

ζπλεηζθνξά

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο ζην ΔΠΞΑ, πνζνηηθνπνηεκέλε φζνλ αθνξά ζηα εληαγκέλα έξγα,
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ.
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Ξίνακαρ 2.1: Πςνάθεια ζηόσυν ΔΠΞΑ και ΔΞΞΔΟΑΑ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΔΠΠΔΡΑΑ
Αειθορική διατείριζη ηφν περιβαλλονηικών
μέζφν, ηοσ θσζικού αποθέμαηος και ηφν
αζηικών κένηρφν (έδαθος, σδαηικό
περιβάλλον, αημόζθαιρα, θύζη)

Βεληίφζη ηης αποηελεζμαηικόηηηας ηης
Γημόζιας Γιοίκηζης ζηο ζτεδιαζμό και
ηην εθαρμογή περιβαλλονηικής πολιηικής
και η βεληίφζη ηης απόκριζης ηης
Κοινφνίας και ηφν Πολιηών ζε θέμαηα
Περιβαλλονηικής Προζηαζίας

ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΔΠΑ
1. Αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ησλ
εηζξνψλ Ξέλσλ Άµεζσλ Δπελδχζεσλ
2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο θαη ε
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
3. Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ
πξντφληνο ηεο ρψξαο
4. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο
ησλ 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 βαζηθνχ παξάγνληα
αλαδηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θαη κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο



6. Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο µε ηελ
ελζσµάησζε θαη ηε ζπζηεµαηηθή ρξήζε
ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο ηνµείο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνµηθήο
δξαζηεξηνπνίεζεο
7. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
8. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ
απαζρφιεζε
9. Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο
Δλζσκάησζεο
10. Θεµειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη
νηθνλνµηθά βηψζηµνπ ζπζηήµαηνο Τγείαο,
πνπ ζα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη
εμαηνµηθεπµέλεο 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
ζχλδεζε ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο εζληθέο
πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε απαζρφιεζε - θνηλσληθή ζπλνρή)



12. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεµφζησλ
πνιηηηθψλ θαη ε απνηειεζµαηηθή εθαξµνγή
ηνπο γηα ηελ αλαβάζµηζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο
επηρεηξεµαηηθήο δξάζεο
13. Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ
θπζηθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο
ρψξαο
14. Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζµφο ηεο
ρψξαο µε γλψµνλα ηελ αεηθνξία
15. Αεηθνξηθή 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 ΤΝΔΙΦΟΡΑ

ΣΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΟ

ΔΘΝΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΧΝ ΚΑΙ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΛΙΑΒΟΝΑ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ιήθζεθαλ
ππφςε νη ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΞΚ) φπσο απηνί
απνηππψλνληαη ζην θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε».
Πχκθσλα κε ην Δζληθφ Ξξφγξακκα Κεηαξξπζκίζεσλ 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. Κεγάιν κέξνο ησλ κέηξσλ απηψλ
ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ.

Πχκθσλα κε ην ζεκαηνιφγην ηεο Ιηζαβφλαο, ηα θξάηε κέιε θαη νη Ξεξηθέξεηεο 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 Ιηζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη
ηα

Δζληθά

Ξξνγξάκκαηα

Κεηαξξπζκίζεσλ

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.
Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα κε ηηο Θνηλνηηθέο Πηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο
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

«Ξξνζηαζία

ηεο

πγείαο

ησλ

εξγαδνκέλσλ» θαη 2.2 «πνζηήξημε γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηνρψλ αιηείαο θαη ησλ πεξηνρψλ κε θπζηθά
πιενλεθηήκαηα».
Υο πξνο ηνπο Θσδηθνχο earmarking, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ Θσδηθψλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο πνπ ζπκβάιινπλ ζην earmarking αλέξρεηαη ζε 272,19 εθαη. €
Θνηλνηηθή Ππλδξνκή, ην νπνίν απνηειεί ην 15% ηεο ζπλνιηθήο Θνηλνηηθήο
Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Θσδηθνχ 85, ν νπνίνο εθ παξαδξνκήο δελ είρε πεξηιεθζεί ζηνλ αξρηθφ
πξνγξακκαηηζκφ. Νη εληάμεηο έξγσλ ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο, ζε Θνηλνηηθή
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Ππλδξνκή αλέξρνληαη, κέρξη 31/12/2010, ζε 205,90 εθαη.€ ή ην 21% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ ζην Ξξφγξακκα έξγσλ.
Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο Πηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο ΔΔ γηα
ηελ

Ξνιηηηθή

Ππλνρήο,

ζηηο

Ξξνηεξαηφηεηεο

ηνπ

ΔΞΚ

2005-2010,

ζηηο

Νινθιεξσκέλεο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε,
θαζψο θαη ζην earmarking, παξνπζηάδνληαη, κε πνζνηηθά ζηνηρεία Θνηλνηηθήο
Ππλδξνκήο Δληαγκέλσλ έξγσλ, ζηνπο Ξίλαθεο 2-5 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ.
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2.3

ΤΝΔΙΦΟΡΑ

ΣΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΣΗΝ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΔΤΡΧΠΗ 2020»
2.3.1 Δθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Αλαθνίλσζεο «Η πεξηθεξεηαθή
πνιηηηθή

ζπκβάιιεη

ζηελ

έμππλε

αλάπηπμε

ζην

πιαίζην

ηεο

Δπξώπεο 2020» (6.10.2010 COM(2010) 553).
Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην πιαίζην επηιεμηκφηεηαο ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο, κε ηελ έληαμε θαηά ην 2010 εηθνζηέμη (26)
ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γηα αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ειηαθήο ελέξγεηαο, κε δεκφζηα επηρνξήγεζε ηεο ηάμεο ησλ 30 εθαη.
€,

ζπκβάιεη

ζηελ

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα

κεηαμχ

εζληθήο

θαη

πεξηθεξεηαθήο

ππνζηήξημεο ηεο ΔΔ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα.
Ξαξάιιεια, θαηά ην έηνο 2010 ζρεδηάζζεθαλ έξγα ππνζηήξημεο ηεο πξάζηλεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηα νπνία ζα πξνεηνηκαζζνχλ γηα έληαμε θαη ζα εληαρζνχλ
ζην Ξξφγξακκα ζηα ακέζσο επφκελα έηε.

2.3.2

Δθαξκνγή

ησλ

ζπζηάζεσλ

ηεο

Αλαθνίλσζεο

«πκβνιή

ηεο

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο ζηε Βηώζηκε Αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο
ηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020» (26.1.2011 COM(2011) 17).
Ρν ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη σο εθ ηνχηνπ
απηέο πνπ έρνπλ εληαρζεί θαη πινπνηνχληαη, αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζηε
ζπκβνιή ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ζην πιαίζην εο
Πηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020.
Ρα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην ΔΞΞΔΟΑΑ εκπίπηνπλ θαη ζηηο ηξεηο
πεξηνρέο ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηηο επελδχζεηο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑ ΑΜΝΛΑ
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
Πηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ Δθαξκνγήο / πινπνίεζήο
ηνπ, φζν θαη δηαθξηηά γηα ην έηνο 2010.
Πην πιαίζην απηφ εμεηάδνληαη, αθ’ ελφο ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, αθ’ εηέξνπ, ηα ζηνηρεία θπζηθήο πξνφδνπ, ήηνη ε πξφνδνο ησλ
δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο (εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ). Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο
ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΔΠΠΑΑΞ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο, ππάξρεη
δπλαηφηεηα λα πεξηγξαθεί πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ κε δείθηεο, πέξαλ
απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνηππνπνηεκέλνπο Ξίλαθεο ηνπ ΝΞΠ, κε βάζε
ζηνηρεία δεηθηψλ εληαγκέλσλ έξγσλ.
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.

3.1 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1
3.1.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ
Ξεξηβάιινληνο

–

Αληηκεηψπηζε

Θιηκαηηθήο

Αιιαγήο

–

Αλαλεψζηκεο

Ξεγέο

Δλέξγεηαο» αλέξρεηαη ζε 340.237.500 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε
ήηνη ην 15% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Ν

ζπγθεθξηκέλνο

πξνυπνινγηζκφο

ΑΞ
ηνπ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη
αληηπξνζσπεχεη

ην

απφ

ην

Ρακείν

17,23%

ηνπ

Ππλνρήο

θαη

ν

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη

θαη

31/12/2010

είραλ

εθδνζεί

έληεθα

(11)

πξνζθιήζεηο

χςνπο

790.000.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
νθηψ (8) πξνζθιήζεηο χςνπο 258.000.000 € εληφο ηνπ 2010. Κία απφ απηέο ηηο
πξνζθιήζεηο, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, αθνξνχζε ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα
νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζηε Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ
Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΝΗΑΛ, κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο 30.000.000 €.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
232.378.885 €, ην 100% ησλ νπνίσλ εληάρζεθε εληφο ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ
απηφ, ηα εληαγκέλα έξγα ηα νπνία κέζσ εθρψξεζεο πινπνηεί ε Γ/λζε Ηδησηηθψλ
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Δπελδχζεσλ ηνπ π.Νη.Αλ, αλέξρνληαη ζε 29.851.204 € θαη εληάρζεθαλ εληφο
ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 135.168.334 €, ήηνη ην 58% ησλ
εληαγκέλσλ

έξγσλ

ή

ην

40%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα,

φιεο

ππνγεγξακκέλεο εληφο ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ απηφ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ησλ
έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρψξεζεο πινπνηεί ε Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ
π.Νη.Αλ, αλέξρνληαη ζε 29.851.204 €.
 Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 67.231.390,64 €,
ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 50% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 29% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Ρν ζχλνιν ησλ
δαπαλψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ απηφ, νη δαπάλεο
ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρψξεζεο πινπνηεί ε Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
ηνπ π.Νη.Αλ, αλέξρνληαη ζε 22.264.491 €.
 Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη, ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο
πεξηφδνπ, φζν θαη γηα ην 2010, ζε 58.856.777 €. Απφ ην πνζφ απηφ, νη δαπάλεο
ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρψξεζεο πινπνηεί ε Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
ηνπ π.Νη.Αλ, αλέξρνληαη ζε 22.264.491€.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Ν δείθηεο «Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΞΔ ή
εμνηθνλνκείηαη απφ ηειεζέξκαλζε» παξνπζηάδεη θάπνηα, έζησ θαη κηθξή
πινπνίεζε. Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ελφηεηα πνπ αλαιχεηαη
ε πξφνδνο ησλ δεηθηψλ θνξκνχ, εθηηκάηαη φηη ππάξρεη πξφνδνο ζηελ
πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, ζε αληίζεζε κε απηφ πνπ θαίλεηαη ζην
ΝΞΠ. Ν ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 186,66 MW (53%
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ) θαη ε πινπνίεζε, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ
εκθαλίδεηαη κεδεληθή, ελψ βάζεη εθηηκήζεσλ ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο
αλέξρεηαη ζε 37,49 MW (11% επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ).
 Ν δείθηεο «Σηιηφκεηξα Γξακκήο Κεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο Πηαζκψλ»
δελ παξνπζηάδεη πξφνδν πινπνίεζεο απφ εληαγκέλα έξγα ζην Ξξφγξακκα.
Ξαξφια απηά, ηα δχν έξγα ηνπ Κεηξφ ηεο Αζήλαο έρνπλ σο ηηκή ζηφρν 0,24
ρικ θαη πινπνίεζε πνπ εθηηκάηαη ζε ηζνδχλακν 0,11 ρικ.
 Ν δείθηεο «Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο εκεξεζίσο (απφ Κεηξφ)» νκνίσο δελ
αληηζηνηρεί ζε εληαγκέλα έξγα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ην δείθηε εθξνψλ «Σηιηφκεηξα Γξακκήο Κεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο
Πηαζκψλ». Υο εθ ηνχηνπ, ζπζρεηηδφκελνο κε ηα

έξγα ηνπ Κεηξφ Αζήλαο, ν

πξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ ζα εμππεξεηείηαη απφ ηα έξγα, βάζεη ηνπ ζηφρνπ
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ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, αλέξρεηαη ζε 27.064 άηνκα θαη ην ηζνδχλακν
πινπνίεζεο ζε 13.912.
 Ρέινο, ν δείθηεο «Ξνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ»
απνηππψλεη ηελ έληαμε 8 έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν πνπ θπκαίλεηαη απφ 10,6% έσο
88,45% θαη πινπνίεζε απφ 2,8% έσο 10% (αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο θαη
κέγηζηεο ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ).
Ζ πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.1.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.1.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.1.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 1

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο
Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ

Προϋπολογιζμός προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ

Πιεζνο
Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι. Πξνο
Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ

Ννκηθέο
δεζκεχζεηο

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο

340.237.500

790.000.000

11

-449.762.500

232.378.885

135.168.334

67.231.391

58.826.777

340.237.500

790.000.000

11

-449.762.500

232.378.885

135.168.334

67.231.391

58.826.777

30.000.000

30.000.000

1

0

29.851.204

29.851.204

22.264.491

22.264.491

30.000.000

30.000.000

1

0

29.851.204

29.851.204

22.264.491

22.264.491

340.237.500

258.000.000

8

-449.762.500

232.378.885

135.168.334

67.231.391

58.826.777

340.237.500

258.000.000

8

-449.762.500

232.378.885

135.168.334

67.231.391

58.826.777

30.000.000

30.000.000

1

0

29.851.204

29.851.204

22.264.491

22.264.491

30.000.000

30.000.000

1

0

29.851.204

29.851.204

22.264.491

22.264.491

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΆ ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
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Ξίνακαρ 3.1.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 1
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 : Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος - Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής - Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ
ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
0

Ολοκλήρφζη
Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή
ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ
ΑΠΔ ή εμνηθνλνκείηαη απφ
ηειεζέξκαλζε

0

0 37,49 MW

ηότος

Αθεηηρία

350 MW

14,6 ΥΛΜ /
18 ηαζκνί

14,6 ΥΛΜ /
18 ηαζκνί

430.000
Άηνκα

430.000
Άηνκα

0,003%

0,003%

240 MW (Κνδάλε 140 MW Πηνιεκαΐδα 75 MW - Ακχληαην
25 MW)
0

Ολοκλήρφζη

0

0

Υηιηφκεηξα Γξακκήο Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο ηότος
ηαζκψλ
Αθεηηρία

350 MW

0
0

9,6 ΥΛΜ / 13 ηαζκνί

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
0

Ολοκλήρφζη
Δμππεξεηνχκελνο
πιεζπζκφο εκεξεζίσο

0

250.000 Άηνκα
0

Ολοκλήρφζη
Πνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηότος
Αθεηηρία

0
0

ηότος
Αθεηηρία

0

0

0 2,8%-10%

0%
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3.1.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ζπλερίζζεθε ε κε αληαπφθξηζε ηνπ Γηθαηνχρνπ
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην Κεγάιν Έξγν «Δπέθηαζε Κεηξφ
Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά», ιφγσ ρακεινχ βαζκνχ ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο
σξηκφηεηαο. Ρν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε δπλαηφηεηα
εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζήο ηνπ εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζην έξγν «Ρειεζέξκαλζε Ξηνιεκαΐδαο» δεκηνπξγήζεθε
εκπινθή θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαζεζηψηνο ελίζρπζεο, κε απνηέιεζκα ηελ
αδπλακία δήισζεο δαπαλψλ ηεο ηάμεο ησλ 8 εθαη. € πξνο ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Ρν δήηεκα δηεπζεηήζεθε θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2011.
Ρέινο, ζε έξγν πνπ αθνξά ζην Κεηξφ Αζήλαο, ην νπνίν ζα εληαζζφηαλ ζηνλ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο

1

κε

πξνζδνθψκελεο

δαπάλεο

εληφο

ηνπ

έηνπο

2010,

δεκηνπξγήζεθε εκπινθή ζε ππνγξαθή ζχκβαζεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δήηεκα ην νπνίν δελ έρεη επηιπζεί αθφκα, κε
απνηέιεζκα λα κελ εκθαληζζνχλ νη πξνζδνθψκελεο δαπάλεο θαηά ην έηνο 2010,
αιιά θαη κε κεησκέλεο πξννπηηθέο εκθάληζεο ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ ην έηνο
2011. Ξξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγεζνχλ εληνλφηεξα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ
ΑΞ 1 εληάρζεθαλ ηδησηηθέο επελδχζεηο ΑΞΔ (ειηαθή ελέξγεηα), θαζψο θαη
βηνθιηκαηηθά επελδπηηθά έξγα ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Ξαξάιιεια ζρεδηάζζεθαλ
(σξίκαζαλ) έξγα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ΑΞΔ ζε
δεκφζηα θηήξηα, θαζψο θαη αληίζηνηρα θαηλνηφκα έξγα / δξάζεηο κε δηθαηνχρν ή
ΔΦΓ ην Θέληξν Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (ΘΑΞΔ), ηα νπνία ζπκβάινπλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη εμππεξεηνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπ
ΞΔΘΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
3.2 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2
3.2.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε
δαηηθψλ Ξφξσλ» αλέξρεηαη ζε 989.775.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα
δαπάλε

ή

ην

44%

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο
θαη

ν

πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

δεζκεχεη

ην

50,12%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί δεθαηξείο (13) πξνζθιήζεηο χςνπο
1.436.021.933 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
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επηά (7) πξνζθιήζεηο χςνπο 788.000.000 € εληφο ηνπ 2010. Γχν απφ απηέο ηηο
πξνζθιήζεηο, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα
νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο 55.000.000 €.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
563.833.150 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 517.155.118 € εληάρζεθαλ εληφο
ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα εληαγκέλα έξγα ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ
πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ αλέξρνληαη ζε 16.795.920 € θαη εληάρζεθαλ εληφο
ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 108.705.964 €, ήηνη ην 19% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 11% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2010 νη
λνκηθέο δεζκεχζεηο αλήιζαλ ζε 104.454.662 €. Απφ ην πνζφ απηφ, νη λνκηθέο
δεζκεχζεηο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ
αλέξρνληαη ζε 10.436.761 € θαη ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 52.946.322 €, πνζφ
ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 49% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 9% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2010
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 48.695.020 €, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 9%
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ην 47% ησλ ζπκβάζεσλ
(λνκηθψλ

δεζκεχζεσλ)

θαη

ην

5%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο. Απφ ην πνζφ απηφ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ
εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ αλέξρνληαη ζε 4.390.854 € θαη
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 51.189.007 €, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 47% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 9% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ
θαη

ζην

5%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα.

Δληφο

ηνπ

2010

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 46.937.704 €. Απφ ην πνζφ απηφ, νη δαπάλεο ησλ
έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ αλέξρνληαη ζε
4.390.854 € θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2010.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Ν δείθηεο «Νηθηζκνί Γ' Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
Νδεγίαο 91/271 (εμππεξεηνχληαη απφ ιεηηνπξγηθέο ΔΔΙ)» παξνπζηάδεη εληάμεηο
έξγσλ κε ηηκή ζηφρν 95, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 26% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί
γηα ην 2015 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 5,2, ήηνη 1% ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2015.
 Ν δείθηεο «Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ' πξνηεξαηφηεηαο (Νδεγία 91/271/ΔΔ) πνπ
εμππεξεηείηαη

απφ

ιεηηνπξγηθέο

Δγθαηαζηάζεηο

Δπεμεξγαζίαο

Ιπκάησλ»
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παξνπζηάδεη εληάμεηο έξγσλ κε ηηκή ζηφρν 496.967, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί
ζην 30% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο
67.746, ήηνη 4% ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2015.
 Ν δείθηεο «Ξνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο
ΔΔΙ Α, Β θαη Γ Ξξνηεξαηφηεηαο» παξνπζηάδεη πινπνίεζε, ε νπνία ζηελ παξνχζα
θάζε δελ κπνξεί λα απνηππσζεί, ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ (εμππεξεηνχκελνπ
πιεζπζκνχ απφ ΔΔΙ νηθηζκψλ Α θαη Β πξνηεξαηφηεηαο). Ρα αλαγθαία ζηνηρεία ζα
είλαη δηαζέζηκα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Ππκβνχινπ
Αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Ν δείθηεο «Ξιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν βειηηψλεηαη ε επάξθεηα ζε λεξφ χδξεπζεο
(θάηνηθνη)» παξνπζηάδεη εληάμεηο έξγσλ κε ηηκή ζηφρν 1.240.592, ην νπνίν είλαη
ππεξδηπιάζην ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο
39.240, ήηνη 9% ηνπ ζηφρνπ ηνπ 2015.
Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη έλα πιήζνο εληαγκέλσλ έξγσλ
ησλ νπνίσλ νη δείθηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.
εληαγκέλσλ

Δλδεηθηηθά

έξγσλ,

κε

ηηο

αλαθέξνληαη
αληίζηνηρεο

νξηζκέλνη

ηηκέο

δείθηεο

ζηφρνπο,

ρσξίο

αληίζηνηρσλ
φκσο

ζηελ

πιεηνλφηεηά ηνπο λα εκθαλίδνπλ θάπνην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ηηκψλ ζηφρσλ, ηα
νπνία απνηππψλνληαη κε ηνπο εμήο δείθηεο:


«Έξγα ειέγρνπ δηαξξνψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο», κε ηηκή ζηφρν 16.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο SO2», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 6.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο ΛO2», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 12.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο Pm10», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 8.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο CO», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 5.



«Πηαζκνί

Κέηξεζεο

πνηφηεηαο

αηκφζθαηξαο-Βελδφιην»

κε

ηηκή

ζηφρν

εληαγκέλσλ έξγσλ 4.


«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο Ν3», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 11.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο ΞΑ», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 2.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο Me», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 100.

Ζ πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010, θαζψο ε πξφνδνο ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαηά ην 2009 ήηαλ πνιχ κηθξή.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.2.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.2.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.2.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 2
Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Προϋπολογιζμός προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ

989.775.000

1.436.021.933

13

989.775.000

1.436.021.933

59.500.000

55.000.000

59.500.000

55.000.000

Πιεζνο
Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι. Πξνο
Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ

Ννκηθέο δεζκεχζεηο

ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

-446.246.933

563.833.150

108.705.964

52.946.322,20

51.189.006,67

13

-446.246.933

563.833.150

108.705.964

52.946.322

51.189.007

2

4.500.000

16.795.920

10.436.761

4.390.854

4.390.854

2

4.500.000

16.795.920

10.436.761

4.390.854

4.390.854

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ
2

Προζηαζία και Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
2

Προζηαζία και Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΆ ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

989.775.000

788.000.000

7

-446.246.933

517.155.118

104.454.662

48.695.019

46.937.704

2
Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
2
Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ

989.775.000
59.500.000
59.500.000

788.000.000
55.000.000
55.000.000

7
2
2

-446.246.933
4.500.000
4.500.000

517.155.118
16.795.920
16.795.920

104.454.662

48.695.019
4.390.854
4.390.854

46.937.704
4.390.854
4.390.854

10.436.761
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Ξίνακαρ 3.2.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 2
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 2 : Προζηαζία και Γιατείριζη Τδαηικών Πόρφν
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ
ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

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

0

0

0

5,2
370

370

1.636.029

1.636.029

100%

100%

448.613

448.613

140

Αθεηηρία
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήρφζη
Ιζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ'
ηότος
πξνηεξαηφηεηαο (Οδεγία
91/271/ΔΔ) πνπ εμππεξεηείηαη
απφ ιεηηνπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ

0

0

0

67.746

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

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

0

0

0

86,30%

Ολοκλήρφζη

0

0

0

ηότος
Αθεηηρία

0

39.240

0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.2.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, δελ εκθαλίζζεθαλ ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα

θαηά

«Θαιιηθξάηεο»

ην έηνο 2010. Κε ηε

παξαηεξήζεθε

θαζπζηέξεζε

ζεζκνζέηεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
αληαπφθξηζεο

ησλ

ελ

δπλάκεη

δηθαηνχρσλ (ΝΡΑ θαη ΓΔΑ) ζε ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Ρα
ζρεηηθά δεηήκαηα δηεπζεηήζεθαλ ζχληνκα θαη ήδε νη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο γηα
πξάμεηο / έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ ππεξβαίλνπλ ζε πξνυπνινγηζκφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Άμνλα 2 θαηά 200%. Ζ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κε ηελ ππνζηήξημε θαη
ζπληνληζκφ ηεο

Δηδηθήο Γξακκαηείαο δάησλ θαη

ηεο ΚΝΓ επηηαρχλεη

ηηο

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ
ζα εληαρζνχλ ζηνλ ΑΞ, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο Σψξαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ Νδεγία 91/271.
3.3 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3
3.3.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 «Ξξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
Ξεξηβαιινληηθνχ Θηλδχλνπ» αλέξρεηαη ζε 395.000.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε
δεκφζηα δαπάλε ή ην 18% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο
θαη

ν

πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

δεζκεχεη

ην

20%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί πέληε (5) πξνζθιήζεηο χςνπο 342.612.000
€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2)
πξνζθιήζεηο χςνπο 28.000.000 € εληφο ηνπ 2010. Θαη νη δχν πξνζθιήζεηο, θαηά
ην έηνο αλαθνξάο, αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ
είρε εθρσξήζεη ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΞΑ.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ κνλαδηθνχ εληαγκέλνπ έξγνπ, κέρξη 31/12/2010,
αλέξρεηαη ζε 198.000.000 €, ην νπνίν εληάρζεθε εληφο ηνπ 2010.
 Ν Άμνλαο δελ παξνπζηάδεη πξφνδν σο πξνο ηελ ππνγξαθή λνκηθψλ δεζκεχζεσλ
θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη κεδεληθέο δαπάλεο.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα, ε νπνί αθνξά κφλν ζηελ έληαμε
ηνπ Κεγάινπ έξγνπ «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο», θαηά ην έηνο 2010,
παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
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Ν δείθηεο «Κήθνο θαηαζθεπαδφκελσλ αγσγψλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο»,
έρεη ηηκή ζηφρν ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ 9,8 ρικ., ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.



Ν δείθηεο «Θαιππηφκελε έθηαζε πξνζηαηεπφκελεο ιεθάλεο απνξξνήο», έρεη
ηηκή ζηφρν ηνπ εληαγκέλνπ έξγνπ 90 η.ρικ., ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.

Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.3.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.3.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.3.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 3

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο
Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ

Πιεζνο
Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Πξνο Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε
Γ.Γ

Ννκηθέο δεζκεχζεηο

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ
ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓ
ΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ
3

Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη
Περιβαλλονηικού Κινδύνοσ

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
3

Πρόληυη & Ανηιμεηώπιζη
Περιβαλλονηικού Κινδύνοσ

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

395.000.000

342.612.000

5

52.388.000

198.000.000

0

0

0

395.000.000

342.612.000

5

52.388.000

198.000.000

0

0

0

28.000.000

28.000.000

2

0

0

0

0

0

28.000.000

28.000.000

2

0

0

0

0

0

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΆ ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
3
Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
3
Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

395.000.000

38.500.000

2

52.388.000

198.000.000

0

0

0

395.000.000

38.500.000

2

52.388.000

198.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ξίνακαρ 3.3.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 3

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 3 : Πρόληυη και Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού Κινδύνοσ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ

ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήρφζη
Μήθνο θαηαζθεπαδφκελσλ
αγσγψλ αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο

0

0

0

0

ηότος

Υ+63

Υ+63

Φ+539 Km2

Φ+539 Km2

Υ (δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα)
Αθεηηρία

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήρφζη
Καιππηφκελε έθηαζε
πξνζηαηεπφκελεο ιεθάλεο
απνξξνήο

0

0

0

0

ηότος

Αθεηηρία

Φ (δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα)

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.3.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ΑΞ 3 αθνξνχλ θπξίσο ζηα πξνγξακκαηηζκέλα γηα
ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο δχν Κεγάια έξγα, α) «Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο
Δξαζίλνπ» θαη β) «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
254 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ ην κελ πξψην αληηκεησπίδεη δηνηθεηηθέο εκπινθέο ζην
Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο κε ζπλερείο αλαβνιέο εθδίθαζεο, ην δε δεχηεξν
(πξνυπνινγηζκνχ 198 εθαη. €) παξνπζίαζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ηερληθήο θαη
δηνηθεηηθήο σξίκαλζεο, κε απνηέιεζκα λα εληαρζεί ζην Ξξφγξακκα πξνο ην ηέινο
ηνπ έηνπο 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ νη αλακελφκελεο δαπάλεο απφ ην έξγν λα
κεηαηίζεληαη

ζηα ηειεπηαία ηέζζεξα

ρξφληα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.

Ξαξάιιεια, ηα πξνγξακκαηηζκέλα αληηπιεκκπξηθά έξγα Αηηηθήο έρνπλ ρακειφ
βαζκφ

σξηκφηεηαο,

κε

αξλεηηθέο

πξννπηηθέο

εθηέιεζήο

ηνπο

εληφο

ηεο

Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαζπζηέξεζεο εθαξκνγήο ηνπ
ΑΞ3, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έρεη εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο έληαμεο έξγσλ ζηνλ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, κε ελδερφκελν κηθξήο έζησ κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ ΑΞ, ζηελ επηθείκελε πξφηαζε αλαζεψξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

3.4 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4
3.4.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν

πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

4

«Ξξνζηαζία

Δδαθηθψλ

Ππζηεκάησλ – Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ» αλέξρεηαη ζε 224.225.000 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

δαπάλε
ηνπ

ή

ην

Ξξνγξάκκαηνο.

10%
Ν

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγθεθξηκέλνο

ΑΞ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δεζκεχεη ην
11,35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί δέθα (10) πξνζθιήζεηο χςνπο 213.409.411
€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη έμη (6)
πξνζθιήζεηο χςνπο 119.015.589 € εληφο ηνπ 2010. Γχν απφ απηέο ηηο
πξνζθιήζεηο, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα
νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ζηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο 79.186.521 €.

62

 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
62.135.709 €, εθ ησλ νπνίσλ, έξγα χςνπο 47.985.709 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2010. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα εληαγκέλα έξγα ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ
δηαρεηξίδνληαη

νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ αλέξρνληαη ζε 23.200.781 € θαη εληάρζεθαλ

εληφο ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 34.658.838 €, ήηνη ην 56% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα θαη ππνγξάθηεθαλ
εληφο ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ απηφ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ησλ έξγσλ ηα νπνία
κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε
8.055.805 € θαη ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 18.288.105 €, ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην 53% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 29% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Ρν ζχλνιν ησλ
δαπαλψλ ηνπ Άμνλα πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ απηφ, νη
δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ
αλέξρνληαη ζε 6.092.884 €.
 Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζην ίδην πνζφ πνπ αλαθέξζεθε
γηα ηηο πξνεγνχκελεο.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γηα ην δείθηε «Σψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ
απνθαζίζηαληαη» παξνπζηάδνληαη εληαγκέλα έξγα κε ηηκή ζηφρν 130, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 21% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ην 2015 θαη ηζνδχλακν
πινπνίεζεο

ίζν

πξνο

103,

ήηνη

17%

ηνπ

αληίζηνηρνπ

ζηφρνπ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.


Γηα ην δείθηε «θηζηάκελα θαη πινπνηνχκελα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ» παξνπζηάδνληαη εληαγκέλα έξγα κε ηηκή ζηφρν 7, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 11% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ην 2015 θαη ηζνδχλακν
πινπνίεζεο ίζν πξνο 2, ήηνη 3% ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.



Ν δείθηεο «Δμππεξεηνχκελνο Ξιεζπζκφο απφ έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ (πεξηθεξεηψλ παξέκβαζεο)» έρεη σο ηηκή ζηφρν 164.956, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 3% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ην 2015, ρσξίο
πεξαηηέξσ πξφνδν.

Ζ πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010.
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Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.4.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.4.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.4.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 4
Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Πιεζνο Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Πξνο Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε
Γ.Γ

ΝΟΜΙΚΔ
ΓΔΜΔΤΔΙ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

4

Προζηαζία Δδαθικών
σζηημάηφν – Γιατείριζη
ηερεών Αποβλήηφν

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

4

Προζηαζία Δδαθικών
σζηημάηφν – Γιατείριζη
ηερεών Αποβλήηφν

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

224.225.000

213.409.411

10

10.815.589

62.135.709

34.658.838

18.288.105

18.288.105

224.225.000

213.409.411

10

10.815.589

62.135.709

34.658.838

18.288.105

18.288.105

298.500.000

127.386.521

4

171.113.479

23.200.781

8.055.805

6.092.884

6.092.884

298.500.000

127.386.521

4

171.113.479

23.200.781

8.055.805

6.092.884

6.092.884

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑTA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

4

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ
πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
Απνβιήησλ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

4

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ
πζηεκάησλ – Γηαρείξηζε ηεξεψλ ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
Απνβιήησλ

224.225.000

105.209.411

6

10.815.589

47.985.709

34.658.838

18.288.105

18.288.105

224.225.000

105.209.411

6

10.815.589

47.985.709

34.658.838

18.288.105

18.288.105

23.500.000

79.186.521

2

171.113.479

23.200.781

8.055.805

6.092.884

6.092.884

23.500.000

79.186.521

2

171.113.479

23.200.781

8.055.805

6.092.884

6.092.884
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Ξίνακαρ 3.4.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 4

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 : Προζηαζία Δδαθικών σζηημάηφν - Γιατείρηζη ηερεών Αποβλήηφν
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ
ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήρφζη
Υψξνη αλεμέιεγθηεο
δηάζεζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ πνπ
απνθαζίζηαληαη

0

Αθεηηρία

0

103
613

613

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

Ολοκλήρφζη

Τθηζηάκελα θαη
πινπνηνχκελα έξγα
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ

0

ηότος

0

0

0

1,91
61 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ 61 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ
/ Μηθξνί ΥΤΣΑ
/ Μηθξνί ΥΤΣΑ

ηότος
38 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ / Μηθξνί
ΥΤΣΑ (Πεξηθέξεηεο ηεξεάο
Διιάδαο, Αηηηθήο, Ννηίνπ
Αηγαίνπ, Ηπείξνπ)
Αθεηηρία

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

0

0

0

0
5.023.645
5023645 (100%)
(100%)

4.584.726 (91,20%)

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.4.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΞ είλαη ε κεγάιε
θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ θαη αξκνδηνηήησλ
δηαρείξηζεο

γηα

έξγα

δηαρείξηζεο

ζηεξεψλ

απνβιήησλ

απφ

ηηο

ΔΓΑ

ησλ

Ξεξηθεξεηψλ. Ρα εθρσξεζέληα θνλδχιηα ηνπ ΑΞ ζηηο ΔΓΑ, θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ
ηνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ θαη ε θαζπζηέξεζε ελεξγνπνίεζήο ηνπο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ, δεκηνπξγεί
κεγάινπο θηλδχλνπο ππνδεζκεχζεσλ ζηνλ ΑΞ, αθφκε θαη εληφο ηνπ 2011. Νη
ππνδεζκεχζεηο ηνπ ΑΞ ζηα πέληε έηε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζα έρνπλ σο
απνηέιεζκα, αθ’ ελφο ηνλ θίλδπλν αδηάζεησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΑΞ, αθ’ εηέξνπ ηελ
κε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΑΞ, αιιά θα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο
Σψξαο έλαληη ησλ Νδεγηψλ ηεο ΔΔ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ
απνβιήησλ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ αληίζηνηρσλ
θηλδχλσλ, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνέβε ή / θαη δξνκνιφγεζε ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο:
α) πνζηήξημε θαη ππνζηεξίδεη ηηο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ, κέζσ έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ
πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο.
β) Γεκνζίεπζε πξφζθιεζε πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα έξγα απνθαηάζηαζεο
ΣΑΓΑ, ζηελ νπνία αληαπνθξίζεθαλ ζε πςειφ βαζκφ νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη θαη
ήδε εληάζζνληαη ζην Ξξφγξακκα ηα ζρεηηθά έξγα.
γ) Δπαλαπξνζδηνξίδεη ηα πνζά ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζε ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ
πνπ ζεκεηψλνπλ ρακειφ επίπεδν ελεξγνπνίεζεο.
δ) Έρεη εηνηκάζεη λέα πξφζθιεζε πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο γηα έξγα παχζεο
ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο ΣΑΓΑ, κε παξάιιεια ζπλνδά έξγα (επέθηαζε
ΣΡΑ θαη δεκηνπξγία ΠΚΑ), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηιεμηκφηεηαο πξνο
ρξεκαηνδφηεζε θαη ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα σξηκάζνπλ άκεζα
κε θνλδχιηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηα ππφ έληαμε έξγα.

3.5 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5
3.5.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 5 «Ρερληθή Βνήζεηα» αλέξρεηαη ζε
25.762.500 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ή ην 1% ηεο ζπλνιηθήο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
ζπγρξεκαηνδνηείηαη

απφ

δαπάλεο
ην

ηνπ

Ρακείν

Ξξνγξάκκαηνο.
Ππλνρήο

θαη

ν

Ν

ζπγθεθξηκέλνο

πξνυπνινγηζκφο

ΑΞ
ηνπ
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αληηπξνζσπεχεη ην 1,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην
Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί δέθα (10) πξνζθιήζεηο πξνυπνινγηζκνχ
10.858.500 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
ελλέα (9) πξνζθιήζεηο χςνπο 10.608.500 € εληφο ηνπ 2010.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
7.169.885 €, ήηνη ην 28% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Όια ηα έξγα
εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 1.277.635 €, ήηνη ην 18% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ήηνη ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα θαη ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ
2010.
 Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 170.986 €, πνζφ ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην 13% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 2% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ θαη ζην 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δε,
εληφο ηνπ 2010.
 Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζην ίδην πνζφ πνπ αλαθέξζεθε
γηα ηηο πξνεγνχκελεο.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γηα ην δείθηε «Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο», βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, ππάξρεη
κία έληαμε, ην νπνίν θαιχπηεη ην 100% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015,
ρσξίο φκσο λα ππάξρεη πεξαηηέξσ πξφνδνο πινπνίεζεο, εληφο ηνπ έηνπο 2010.



Γηα ην δείθηε «Δλέξγεηεο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο», βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, πεξηιακβάλνληαη εληάμεηο δχν έξγσλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ
ην 67% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015, κε ηζνδχλακν πινπνίεζεο 0,19
ή 6% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015.



Γηα ην δείθηε «Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ
ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν» δελ θαίλεηαη κέρξη
θαη ην έηνο 2010 πξφνδνο πινπνίεζεο.

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη έλα πιήζνο εληαγκέλσλ έξγσλ
ηα

νπνία

δελ

αληηζηνηρνχλ

ζηνπο

ζπγθεθξηκέλνπο

δείθηεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο. Ρα ζεκαληηθφηεξα απνηππψλνληαη κε ηνπο εμήο δείθηεο:


«Κειέηεο-

εκπεηξνγλσκνζχλεο-έξεπλεο-αμηνινγήζεηο,

κε

ηηκή

ζηφρν

εληαγκέλσλ έξγσλ 36 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 1,45.
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«πεξεζίεο Ππκβνχισλ Ρερληθήο πνζηήξημεο», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ
έξγσλ 3, ρσξίο λα είλαη θαηαρσξεκέλε ζην ΝΞΠ πξφνδνο πινπνίεζεο, κέρξη ην
ηέινο ηνπ 2010.



«πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓ», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 2 θαη
ηζνδχλακν πινπνίεζεο 0,28.

Ζ πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.5.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.5.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.5.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 5

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Σσγτρημαηοδοηούμ
ενη Δ.Δ

Πιεζνο Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Έξγσλ
Πξνο Πξφζθιεζε πργξεκαηνδνηνπκελε
Γ.Γ

ΝΟΜΙΚΔ
ΓΔΜΔΤΔΙ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010

ΔΠΠΔΡΑΑ

5

Σετνική
Βοήθεια
έργφν Σ..

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

5

Σετνική
Βοήθεια
έργφν Σ..

ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ

25.762.500,00

10.858.500,00

10

14.904.000,00

7.169.885,00

1.277.635,00

170.986,10

170.986,10

25.762.500,00

10.858.500,00

10

14.904.000,00

7.169.885,00

1.277.635,00

170.986,10

170.986,10

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΆ ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

5

Σερληθή Βνήζεηα
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
έξγσλ Σ..

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

5

Σερληθή Βνήζεηα
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
έξγσλ Σ..

25.762.500,00

10.608.500,00

9

14.904.000,00

7.169.885,00

1.277.635,00

170.986,10

170.986,10

25.762.500,00

10.608.500,00

9

14.904.000,00

7.169.885,00

1.277.635,00

170.986,10

170.986,10

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ξίνακαρ 3.5.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 5

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 : Σετνική Βοήθεια Σ..
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ

ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήρφζη
Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

0

0

0

ηότος
Αθεηηρία

0

0

0

Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο
Ολοκλήρφζη
(monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ
ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηότος
ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν
Αθεηηρία

1

3

3

1

1

0,19

ηότος
Αθεηηρία

1
0

Ολοκλήρφζη
Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο

0

0
0

0

0

0

0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.5.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ζ θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο δξάζεσλ Ρερληθήο Βνήζεηαο νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο
ιφγνπο, νη θπξηφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο:
α) Θαζπζηέξεζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ Ξξνέδξνπ Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη επνπηεχνληνο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά ην έηνο 2010, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ,
δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ.
β) Ν αλαπξνγξακκαηηζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο θαηά ην 2010
θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΞΝΗΑΛ, ζχκθσλα κε ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ.
γ) Ζ ππνζηειέρσζε ηεο Κνλάδαο Γ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ (δηθαηνχρνο πξάμεσλ
Ρερληθήο Βνήζεηαο).
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ειήθζεζαλ ηα παξαθάησ κέηξα:


Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ρερληθήο Βνήζεηαο
ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ απφ ην ΞΝΗΑΛ.



πνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ απφ ζπκβνχινπο.

Κε απηέο ηηο δχν παξεκβάζεηο θαηά ην 2010 θαη κε πξνγξακκαηηζκέλα, γηα ην
2011, κέηξα ελίζρπζεο ηεο Κνλάδαο Γ’ κε πξφζζεηα ζηειέρε, αιιά θαη κε
εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν, αληηκεησπίδνληαη, ζε έλα βαζκφ, ηα πξναλαθεξφκελα
πξνβιήκαηα.
Δπίζεο,

ζην

εγθεθξηκέλν

απφ

ηελ

Δπξσπατθή

Δπηηξνπή

Ξξφγξακκα

δελ

πξνβιέπεηαη ρξεκαηνδφηεζε γηα δξάζεηο ηνπ Θσδηθνχ 85 ηεο δηάζηαζεο Θεκάησλ
Ξξνηεξαηφηεηαο «Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε, επηζεψξεζε». Κε
δεδνκέλν φκσο φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο πεξηγξάθνληαη σο
εηδηθνί ζηφρνη θαη σο ελδεηθηηθέο θαηεγνξίεο πξάμεσλ ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο, δελ
πθίζηαηαη πξφβιεκα επηιεμηκφηεηαο ηέηνησλ δξάζεσλ θαη ην δήηεκα δηεπζεηείηαη
ζε ζπλεξγαζία κε ΞΝΗΑΛ θαη ΔΔ.

3.6 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6
3.6.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 6 «Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ
Ξεξηβάιινληνο – Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο» αλέξρεηαη ζε 23.000.000 €
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

δαπάλε
ηνπ

ή

ην

Ξξνγξάκκαηνο.

1%
Ν

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγθεθξηκέλνο

ΑΞ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην
8,36% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο
δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί πέληε (5) πξνζθιήζεηο χςνπο 37.992.080 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο,

εθ

ησλ

νπνίσλ

νη

ηξεηο

(3)

πξνζθιήζεηο χςνπο 26.516.080 € εληφο ηνπ 2010. Κία απφ απηέο ηηο
πξνζθιήζεηο, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα
νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ζηελ ΔΓ ηνπ ΔΞ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»

(ΔΞΑΔ),

κε

πξνυπνινγηζκφ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο δαπάλεο 15.000.000 € θαη αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηνπ Ρακείνπ
«Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ».
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
37.122.600 € θαη εληάρζεθαλ φια εληφο ηνπ 2010. Απφ ην πνζφ απηφ, έλα
εληαγκέλν έξγν ην νπνίν κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΑΔ θαη ζηε
ζπλέρεηα ε ΔΠΔΓ - ΔΛ/ΘΑ ηνπ ΞΔΘΑ, αλέξρνληαη ζε 15.000.000 € θαη
εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 25.000.000 €, ήηνη ην 67% ησλ
εληαγκέλσλ

έξγσλ

ή

ην

109%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

θαη

ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ 2010. Απηέο νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αθνξνχλ ζηα δχν
Ρακεία

πνπ

δεκηνπξγήζεθαλ,

ήηνη

ζην

ρξεκαηνδνηηθφ

κέζν

(Ρακείν

Σαξηνθπιαθίνπ) Jessica (10 εθαη. €) θαη ζην «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ» /
ΡΔΚΞΚΔ (15 εθαη. €).
 Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο)
αλέξρνληαη ζε 23.000.000 €, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 92% ησλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ

ή

ζην

62%

ησλ

εληαγκέλσλ

έξγσλ

θαη

ζην

100%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Απφ ην πνζφ απηφ, ηα 15.000.000 € αληηζηνηρνχλ
ζην Ρακείν «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ» θαη έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ ΔΓ ΔΞΑΔ. Ρα
ππφινηπα

8

εθαη.

€

αληηζηνηρνχλ

ζην

ρξεκαηνδνηηθφ

κέζν

(Ρακείν

Σαξηνθπιαθίνπ) Jessica, ζην νπνίν έρνπλ θαηαηεζεί 10 εθαη. €, αιιά δελ
δειψζεθαλ σο δαπάλεο ζην Ξξφγξακκα ιφγσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Α.Ξ., ν
νπνίνο είλαη 23 εθαη. €.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γηα ην δείθηε «Πηαζκνί κέηξεζεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο θαη πιεξφηεηαο
δεδνκέλσλ»

ζεκεηψλεηαη πξφνδνο πινπνίεζεο σο πξνο ηηο εληάμεηο έξγσλ,
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φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθφ Ξίλαθα 3.6.2. πνπ αθνινπζεί ζην
ηέινο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ΑΞ, ρσξίο φκσο πεξαηηέξσ πξφνδν πινπνίεζεο,
θαηά ην έηνο 2010.


Γηα ην δείθηε «Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ ζνξχβνπ θαη ζρεδίσλ δξάζεο
ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 7 θαη 8 ηεο Νδεγίαο 49 / 2002»έρνπλ εληαρζεί δξάζεηο
γηα ελλέα πφιεηο, δελ ππάξρεη φκσο πξφνδνο ζηελ πινπνίεζή ηνπο, θαηά ην
έηνο 2010.

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Ρακείνπ «Δμνηθνλφκεζε
θαη’ νίθνλ», απηέο βξίζθνληαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απφ ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ην ΡΔΚΞΚΔ, ελψ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
κέζνπ / κεραληζκνχ Jessica, εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο Ρακείνπ Αζηηθήο
Αλάπηπμεο.
Ζ

φπνηα

πξφνδνο

ηεο

θπζηθήο

πινπνίεζεο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.6.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.6.2, πνη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.6.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 6
Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Προϋπολογιζμός
Πξνυπνινγηζκφο
Πξνυπνι. Δληαγκ.
προζκληζεων
Αμνλα
Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Έξγσλ
Πιεζνο Πξνζθι
πγρξεκαηνδνηνχκε Σσγτρημαηοδοηούμεν
Πξνο Πξφζθιεζε πργξεκαηνδνηνπκ
η Δ.Δ
λε Γ.Γ
ελε Γ.Γ

ΝΟΜΙΚΔ
ΓΔΜΔΤΔΙ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

6

Προζηαζία
Αημοζθαιρικού
Περιβάλλονηος –
ΔΣΠΑ
Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής
Αλλαγής

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

6

Προζηαζία
Αημοζθαιρικού
Περιβάλλονηος –
ΔΣΠΑ
Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής
Αλλαγής

23.000.000,00

37.992.080,00

5

-14.992.080,00

37.122.200,00

25.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

37.992.080,00

5

-14.992.080,00

37.122.200,00

25.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

6

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ
Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

6

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ
Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο

ΔΣΠΑ

23.000.000,00

26.516.080,00

3

-14.992.080,00

37.122.200,00

25.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

26.516.080,00

3

-14.992.080,00

37.122.200,00

25.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

1

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00
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Ξίνακαρ 3.6.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 6

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 6 : Προζηαζία Αημοζθαιρικού Περιβάλλονηος - Ανηιμεηώπιζη Κλιμαηικής Αλλαγής
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ
ΓΔΙΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2000-2006

ηαζκνί κέηξεζεο πνηφηεηαο
αηκφζθαηξαο θαη πιεξφηεηαο
δεδνκέλσλ*

2007

2008

2009

2010**

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

Ολοκλήρφζη
ηότος
Αθεηηρία
Ολοκλήρφζη

0

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

100% ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο Oδεγίαο

9

100% ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο Oδεγίαο

0
Αθεηηρία
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
**ΠΡΟΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 2010 ΓΙΑ ΣΟ
ΓΔΙΚΣΗ "ηαθμοί μέηρηζης ποιόηηηας
αημόζθαιρας και πληρόηηηας δεδομένφν"

(*)
ΡΤΠΟ

ΘΔΔΙ
ΤΠΑΡΥΟΤΑ
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ %
ΣΟΥΟ
(2015)

ΑΘΗΝΑ

ΡΤΠΟ

ΣΟΥΟ
(2015)

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ

ΘΔΔΙ
ΣΙΜΗ ΣΟΥΟ
ΔΝΣΑΓΜΔΝΩΝ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ

SO2

23

17

60-95

12-63

90 SO2

8

0

NO2

27

24

82-100

10-53

90 NO2

9

0

Pm10

18

24

55-94

19-52

90 Pm 10

8

0

CO

16

8

50-100

55-92

90 CO

8

0

1

9

91

_

90 Βελδφιην

2

0

19

19

81-100

48-75

90 Ο3

9

0

ΠΑΤ*:
Πνιπθπθιηθνί
Αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθ
εο (Βέλδν-α33 ππξέλην)

3

0

33 Me*: Βαξέα κέηαιια

3

0

Βελδφιην
Ο3

ΠΑΤ*: Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθεο (Βέλδν-αππξέλην)

0

6

Me*: Βαξέα κέηαιια

0

1

_

_

_

_
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3.6.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Γελ έρνπλ πξνθχςεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΞ6.
Ζ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο θαη ησλ ππνινίπσλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ζε απηφλ, αιιά θαη λα δεισζνχλ ζηελ ΔΔ ζην ζχλνιφ ηνπο, νη δαπάλεο ηνπ
Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ Jessica.
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3.7 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7
3.7.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 7 «Ξξνζηαζία & Γηαρείξηζε
δαηηθψλ Ξφξσλ» αλέξρεηαη ζε 20.000.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα
δαπάλε

ή

ην

1%

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν
πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

αληηπξνζσπεχεη

ην

7,3%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο χςνπο 11.709.950 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο,

εθ

ησλ

νπνίσλ

νη

δχν

(2)

πξνζθιήζεηο χςνπο 8.290.050 € εληφο ηνπ 2010. Γελ ππήξμαλ πξνζθιήζεηο πνπ
λα αθνξνχλ ζε έξγα ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ εθρσξήζεθε ζηηο ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
10.380.799 €. Όια ηα έξγα εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ, δελ θαίλεηαη λα
παξνπζηάδεη πξφνδν σο πξνο ηελ ππνγξαθή λνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη σο εθ
ηνχηνπ έρεη κεδεληθέο δαπάλεο.
Ξαξφια

απηά

φκσο,

θαηά

ην

έηνο

2010,

ππνγξάθηεθε

κία

ζχκβαζε,

πξνυπνινγηζκνχ 2.559.529 €, ελψ βξίζθνληαλ ζε εμέιημε δηαγσληζκνί γηα
αλαζέζεηο ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππεξβνχλ ηα 6 εθαη. €. .
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Ν δείθηεο «Θέζπηζε Ξξνγξακκάησλ - Κέηξσλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηεο
Νδεγίαο 60/2000» απνηππψλεη ηελ έληαμε πέληε (5) έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν
100% (γηα φζα έξγα ππάξρεη ε ηηκή ζηφρνο ζην ΝΞΠ), ρσξίο πεξαηηέξσ πξφνδν
πινπνίεζεο.
 Ν δείθηεο «Πρέδηα Γηαρείξηζεο ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ θαηά ην
Άξζξν 13, παξ.7 ηεο Νδεγίαο 60/2000, έρεη σο ηηκή ζηφρν ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ 127 ζρέδηα, ππεξηξηπιάζην ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015,
ρσξίο φκσο θαηαγεγξακκέλε ζην ΝΞΠ πεξαηηέξσ πξφνδνο πινπνίεζεο.
 Ν δείθηεο «Ξαξαθνινχζεζε (monitoring) κε βάζε ην Άξζξν 10 ηεο Νδεγίαο
60/2000» δελ παξνπζηάδεη πξφνδν πινπνίεζεο, κε βάζε ηα κέρξη 31/12/2010
εληαγκέλα έξγα.



Ν δείθηεο «Ιεηηνπξγηθή ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
Νδεγίαο 60/2000» απνηππψλεη ηελ έληαμε δψδεθα (12) έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν
πνπ θπκαίλεηαη απφ 13,3% έσο 100% ρσξίο πεξαηηέξσ πξφνδν πινπνίεζεο
(αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ).
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 Ν

δείθηεο

«Δθαξκνγή

πνιηηηθψλ

ηηκνιφγεζεο

ρξήζεσλ

πδάησλ»

δελ

παξνπζηάδεη πξφνδν πινπνίεζεο, κε βάζε ηα κέρξη 31/12/2010 εληαγκέλα
έξγα.
Ζ πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.7.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.7.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.7.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 7
Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Προϋπολογιζμός
Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
προζκληζεων
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Πιεζνο Πξνζθι
Σσγτρημαηοδοηούμ
Γ.Γ
ενη Δ.Δ

Τπφινηπ.
Πξνυπνι. Πξνο
Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε
Γ.Γ

ΝΟΜΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010

ΔΠΠΔΡΑΑ

7

Προζηαζία &
Γιατείριζη Τδαηικών
Πόρφν

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

7

Προζηαζία &
Γιατείριζη Τδαηικών
Πόρφν

ΔΣΠΑ

20.000.000,00

11.709.950,00

3

8.290.050,00

10.380.798,86

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

11.709.950,00

3

8.290.050,00

10.380.798,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

7

Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε
ΔΣΠΑ
Τδαηηθψλ Πφξσλ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

7

Πξνζηαζία & Γηαρείξηζε
ΔΣΠΑ
Τδαηηθψλ Πφξσλ

20.000.000,00

11.709.950,00

2

8.290.050,00

10.380.798,86

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

11.709.950,00

2

8.290.050,00

10.380.798,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ξίνακαρ 3.7.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 7
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 7 : Προζηαζία και Γιατείρηζη Τδαηικών Πόρφν
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ
ΓΔΙΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2000-2006

2007

Ολοκλήρφζη

2008

0

2009

0

2010

0

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

0
100% κε βάζε ηηο
απαηηήζεηο ηεο
Οδεγίαο έσο ην
2009

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

Αθεηηρία

47% (Νεξά θνιχκβεζεο,
Αζηηθά ιχκαηα, Νηηξνξχπαλζε,
Σνμηθέο νπζίεο ζηα λεξά)

Ολοκλήρφζη

0

0

0

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

0
127

Αθεηηρία

45

45

3 (Αρειψνο, ηπκθαιία,
Απνζειέκεο - Κξήηε)

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

0

0

0

0
0

Αθεηηρία
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήρφζη

0

0

0

0

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

100% ιεηηνπξγηθή 100% ιεηηνπξγηθή
ζπκκφξθσζε
ζπκκφξθσζε
ηότος

13%-100%

Αθεηηρία

0%

Ολοκλήρφζη

0

0

0
0

Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο
ρξήζεσλ πδάησλ
ηότος

0

Αθεηηρία

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

0%

(*)
Τπφγεηα Ύδαηα (Οδεγία
Αζηηθά Λχκαηα (Οδεγία 271/1991/ΔΟΚ) : 676/1991)
Σηκή Βάζεο Α Πξνηεξ.: 18 ΔΔΛ
Σηκή ηφρνο Α Πξνηεξ.: 19 ΔΔΛ

Σνμηθά - Βηνκεραληθά (Οδεγία
464/1976)

Σηκή Βάζεο : 366 ζεκεία

Σηκή Βάζεο : 0%

Σηκή ηφρνο : 366 ζεκεία

Σηκή ηφρνο: 100% ησλ
βηνκεραληψλ κε πγξά
απφβιεηα

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
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3.7.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Γελ έρνπλ πξνθχςεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΞ 7, αλ
εμαηξεζνχλ

θάπνηεο

ζρεηηθά

κηθξήο

θιίκαθαο

δηθαζηηθέο

εκπινθέο

ζε

εμειηζζφκελνπο δηαγσληζκνχο.

3.8 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 8
3.8.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 8 «Ξξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
Ξεξηβαιινληηθνχ Θηλδχλνπ» αλέξρεηαη ζε 40.000.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε
δεκφζηα δαπάλε ή ην 2% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν
πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

αληηπξνζσπεχεη

ην

14,5%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο χςνπο 25.479.758 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο,

εθ

ησλ

νπνίσλ

νη

δχν

(2)

πξνζθιήζεηο χςνπο 939.758 € εληφο ηνπ 2010.
 Κέρξη 31/12/2010, έρεη εληαρζεί έλα (1) έξγν κε πξνυπνινγηζκφ 24.945.620 €
ην νπνίν εληάρζεθε εληφο ηνπ 2010.
 Ν Άμνλαο δελ παξνπζηάδεη πξφνδν σο πξνο ηελ ππνγξαθή λνκηθψλ δεζκεχζεσλ
θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη κεδεληθέο δαπάλεο.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Ν

δείθηεο

«Δλίζρπζε

Ξπξνζβεζηηθψλ

πεξεζηψλ

ζηα

Ξεξηθεξεηαθά

Γηακεξίζκαηα ηεο Σψξαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ»
παξνπζηάδεη ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 9, ππεξθαιχπηνληαο ην ζηφρν πνπ
έρεη ηεζεί ζην Ξξφγξακκα γηα ην 2015 θαη αληηζηνηρεί ζε πξνκήζεηεο ησλ
ππεξεζηψλ, ρσξίο λα ππάξρεη πεξαηηέξσ πινπνίεζε.


Γελ έρνπλ εληαρζεί ζρεηηθέο δξάζεηο, νη νπνίεο λα απνηππψλνληαη κε ηνπο
δείθηεο«Κειέηεο Γηεξεχλεζεο θαη Αμηνιφγεζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
απφ κεγάια βηνκεραληθά αηπρήκαηα» θαη «Κειέηε / ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο
ζε ζρέζε κε εγθαηαζηάζεηο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ βηνκεραληθνχ
αηπρήκαηνο»
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Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην εληαγκέλν έξγν «Ξξνκήζεηα
εμνπιηζκνχ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πεξηνρψλ Natura» ππάξρεη έλα πιήζνο
δεηθηψλ νη νπνίνη δελ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο. Νη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο:


«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο SO2», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 3,
ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο ΛO2», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 3,
ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο Pm10», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 2,
ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο CO», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 3, ρσξίο
πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο Ν3», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 3, ρσξίο
πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο ΞΑ», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 1,
ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πηαζκνί Κέηξεζεο πνηφηεηαο Me», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 1, ρσξίο
πξφνδν πινπνίεζεο.



«Πρέδηα Γηαρείξηζεο ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ, κε ηηκή ζηφρν
εληαγκέλσλ έξγσλ 51, ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.

Ζ πνιχ κηθξή πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
φζνλ αθνξά ζηελ έληαμε έξγσλ, παξνπζηάζηεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2010.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.8.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.8.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.8.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 8
Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ

Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Πιεζνο Πξνζθι
Πξνο Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε
Γ.Γ

ΝΟΜΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010

ΔΠΠΔΡΑΑ

8

Πρόληυη &
Ανηιμεηώπιζη
Περιβαλλονηικού
Κινδύνοσ

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

8

Πρόληυη &
Ανηιμεηώπιζη
Περιβαλλονηικού
Κινδύνοσ

ΔΣΠΑ

40.000.000,00

25.479.758,00

3

14.520.242,00

24.945.619,84

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

25.479.758,00

3

14.520.242,00

24.945.619,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

8

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

8

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ

ΔΣΠΑ

40.000.000,00

939.758,00

2

14.520.242,00

24.945.619,84

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

939.758,00

2

14.520.242,00

24.945.619,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ξίνακαρ 3.8.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 8

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 8 : Πρόληυη και Ανηιμεηώπιζη Περιβαλλονηικού Κινδύνοσ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ

ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Δλίζρπζε Ππξνζβεζηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζηα Πεξηθεξεηαθά
Γηακεξίζκαηα ηεο Υψξαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ

Ολοκλήρφζη

0

0

0

0
8

ηότος

8

0
Αθεηηρία

Μειέηεο Γηεξεχλεζεο θαη
Αμηνιφγεζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ απφ κεγάια
βηνκεραληθά αηπρήκαηα

Ολοκλήρφζη

0

0

0

ηότος
Αθεηηρία

Ολοκλήρφζη
Μειέηε / ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο
ζε ζρέζε κε εγθαηαζηάζεηο πνπ
ηότος
εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ
βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο
Αθεηηρία

0
0

6 πεξηνρέο 6 πεξηνρέο

0
0
0

1

1

0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.8.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο είλαη ε κεγάιε αδξάλεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ελ δπλάκεη δηθαηνχρσλ
πξάμεσλ, νη νπνίνη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη θαη’ αθνινπζία
ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ηνπ ζηφρσλ, είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (θεληξηθέο
ππεξεζίεο ππνπξγείσλ). Ζ αδξάλεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ
αλαθέξεηαη, ηφζν ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηε εμεηδίθεπζε
ησλ δξάζεσλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζζνχλ θαη λα
δεκνζηεπζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνο απηνχο, φζν θαη ε
σξίκαλζε ησλ έξγσλ ηνπο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη έλαξμε ηεο πινπνίεζεο
απηψλ ησλ έξγσλ. Θαηά ην έηνο 2010, κφλν έλαο δπλεηηθφο δηθαηνχρνο
ελεξγνπνηήζεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ήδε έρνπλ πξνεηνηκαζζεί ζρεηηθέο
πξνζθιήζεηο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνο απηφλ ζην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ
έξγσλ / δξάζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηνχρνπ, χςνπο ηεο ηάμεο ησλ 10 εθαη. €.
Όζνλ

αθνξά

ζην

εληαγκέλν

έξγν,

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί

νη

αλαγθαίεο

δηαβνπιεχζεηο / ζπλεξγαζίεο θαη ππνζηήξημε απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, πξνθεηκέλνπ
λα σξηκάζνπλ ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηφ ππνέξγα, έηζη
ψζηε λα δξνκνινγεζνχλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο εηνηκαζίαο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
ησλ πεξηιακβαλφκελσλ ζε απηφ ππνέξγσλ.
Ξαξάιιεια, εμεηάδεηαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ
αλαζεψξεζεο

ηνπ

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

Ξξνγξάκκαηνο,

κε

θαηά

ηελ

κεηαθίλεζε

επηθείκελε
πφξσλ

πξφηαζε

ζηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο 6, ν νπνίνο πζηεξεί ζε πφξνπο ζε ζρέζε κε ηηο δαπάλεο ηνπ θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ.

3.9 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 9
3.9.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν

πξνυπνινγηζκφο

Ξεξηβάιινληνο

ηνπ

&

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

Βηνπνηθηιφηεηαο»

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

αλέξρεηαη

δαπάλε
ηνπ

9

ή

ην

Ξξνγξάκκαηνο.

«Ξξνζηαζία
ζε
6%
Ν

Φπζηθνχ

134.512.500
ηεο

€

ζπλνιηθήο

ζπγθεθξηκέλνο

ΑΞ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην
48,9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο
δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
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 Κέρξη

θαη

31/12/2010

είραλ

εθδνζεί

ηέζζεξηο

(4)

πξνζθιήζεηο

χςνπο

151.333.926 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο χςνπο 71.433.926 € εληφο ηνπ 2010.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εηθνζηελφο (21) εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010
αλέξρεηαη ζε 77.279.271 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 75.311.745 €
εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 42.115.459 €, ήηνη ην 54% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 31% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
Δληφο ηνπ 2010 νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλήιζαλ ζε 40.147.933 €.
 Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 6.612.031 €, ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην 16% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 9% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ θαη ζην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Δληφο ηνπ
2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 6.507.871 €.
 Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 6.139.313 €, πνζφ ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 15% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 8% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ
θαη

ζην

5%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα.

Δληφο

ηνπ

2010

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 6.035.153 €.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο παξαηεξνχληαη ηα
εμήο:


Ν δείθηεο «Αξηζκφο Φνξέσλ Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ πνπ ηδξχνληαη ή
εληζρχνληαη» έρεη ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 18, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην
60% ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ην 2015 (ζπλππνινγίδνληαο ζηελ ηηκή
ζηφρν πθηζηάκελνπο θαη λένπο θνξείο), κε ηζνδχλακν πινπνίεζεο 1,26, ήηνη
4% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.



Ν δείθηεο «Ξνζνζηφ % έθηαζεο πεξηνρψλ NATURA γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί
Φνξείο Γηαρείξηζεο» απνηππψλεη ηελ έληαμε 5 έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν πνπ
θπκαίλεηαη απφ 1,33% έσο 100% θαη πινπνίεζε απφ 11,6% έσο 37%
(αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ).



Ν δείθηεο «Νινθιήξσζε έξγνπ αλαζχζηαζεο Ιίκλεο Θάξιαο» έρεη σο ζηφρν
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 1 έξγν, δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ έξγν αληηκεησπίδεηαη
ζπλνιηθά σο κία παξέκβαζε. Ν δείθηεο απηφο δελ απνηππψλεηαη ζην ΝΞΠ,
ππάξρνπλ

φκσο

θάπνηνη

δείθηεο

πνπ

θαηαδεηθλχνπλ

ηελ

πξφνδν

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ν πιένλ ραξαθηεξηζηηθφο, είλαη ν δείθηεο «Κήθνο
θαηαζθεπαδφκελσλ

αγσγψλ

αληηπιεκκπξηθήο

πξνζηαζίαο»

ηνπ

έξγνπ

«ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΥΛ ΞΝΙΔΗΞΝΚΔΛΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΔΟΓΝ ΔΞΑΛΑΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ
ΙΗΚΛΖΠ ΘΑΟΙΑΠ, Α΄ ΦΑΠΖ». Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 7,7 ρικ.
θαη ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε 1,4 ρικ.
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 Ν δείθηεο «Έθηαζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ NATURA νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζε
θαζεζηψο πξνζηαζίαο», απνηππψλεη ηελ έληαμε 15 έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν πνπ
θπκαίλεηαη

απφ 0,3% έσο 22% θαη

πινπνίεζε απφ 0,2% έσο

8,2%

(αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ).
Ζ πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ, θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ
2010, αιιά ηα ζρεηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία πινπνίεζεο έρνπλ θαη σο έηνο αλαθνξάο
ην έηνο 2009.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.9.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.9.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.9.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 9

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ

Πιεζνο Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Πξνο Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε ΝΟΜΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ
Γ.Γ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

9

Προζηαζία Φσζικού
Περιβάλλονηος &
Βιοποικιλόηηηας

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

9

Προζηαζία Φσζικού
Περιβάλλονηος &
Βιοποικιλόηηηας

ΔΣΠΑ

134.512.500,00

151.333.926,00

4

-16.821.426,00

77.279.271,28

42.115.459,00

6.612.030,57

6.139.312,93

134.512.500,00

151.333.926,00

4

-16.821.426,00

77.279.271,28

42.115.459,00

6.612.030,57

6.139.312,93

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

9

Πξνζηαζία Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο &
Βηνπνηθηιφηεηαο

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

9

Πξνζηαζία Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο &
Βηνπνηθηιφηεηαο

ΔΣΠΑ

134.512.500,00

71.433.926,00

3

-16.821.426,00

75.311.744,74

40.147.932,46

6.507.870,85

6.035.153,21

134.512.500,00

71.433.926,00

3

-16.821.426,00

75.311.744,74

40.147.932,46

6.507.870,85

6.035.153,21

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ξίνακαρ 3.9.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 9
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 9 : Προζηαζία Φσζικού Περιβάλλονηος και Βιοποικιλόηηηας
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ
ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ

Ολοκλήρφζη

0

0

0

1,26

Αξηζκφο Φνξέσλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
πνπ ηδξχνληαη ή εληζρχνληαη

Δλίζρπζε 27 πθηζηάκελσλ
Φνξέσλ θαη ίδξπζε 3 λέσλ
Φνξέσλ Γηαρείξεζεο

Δλίζρπζε 27 πθηζηάκελσλ
Φνξέσλ θαη ίδξπζε 3 λέσλ
Φνξέσλ Γηαρείξεζεο

ηότος
Αθεηηρία

27

Ολοκλήρφζη

0

0

0 11,6%-37%
31,50% θαηά πξνζέγγηζε (Η 31,50% θαηά πξνζέγγηζε (Η
έθηαζε θαζνξίδεηαη κε ηελ
έθηαζε θαζνξίδεηαη κε ηελ
έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο
πνπ νξίδεη θαη ην θαζεζηψο
πνπ νξίδεη θαη ην θαζεζηψο
πξνζηαζίαο)
πξνζηαζίαο)

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

30%

Ολοκλήρφζη
Οινθιήξσζε έξγνπ
αλαζχζηαζεο Λίκλεο Κάξιαο

0

0

0

ηότος
Αθεηηρία

0
1

1

50%

50%

0
0

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

0

0

0 0,2%-8,2%

17%

90

3.9.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην έηνο 2010, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ελππήξραλ θαη θαηά ην έηνο 2009, αιιά ιφγσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ΔΞΞΔΟ 2000-2006 κέρξη 31/12/2009, απηά αλαθέξνληαλ ζε
εθείλν

ην

Δπηρεηξεζηαθφ

Ξξφγξακκα,

αθνχ

ηφζν

ην

κεγάιν

έξγν

«Δπαλαδεκηνπξγία ηεο Ιίκλεο Θάξιαο», φζν θαη ε ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, ρξεκαηνδνηνχλην απφ ην ΔΞΞΔΟ
2000-2006. Ρν πξφβιεκα κε ην έξγν ηεο επαλαδεκηνπξγίαο ηεο Ιίκλεο Θάξιαο, ην
νπνίν είλαη έξγν «γέθπξα» απφ ην Γ΄ΘΞΠ, αθνξά ζηε δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο
κε ακηγψο εζληθνχο πφξνπο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ (αξδεπηηθά), ηδηαίηεξα κεηά ηε
δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε θαζπζηέξεζε ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Ρν πξφβιεκα απηφ ηείλεη λα επηιπζεί θαηφπηλ
ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ θαηά ην έηνο 2010 κεηαμχ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ / ΞΔΘΑ,
πνπξγείνπ

Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο

θαη

ΞΝΗΑΛ,

πξνθεηκέλνπ

λα

ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ ηα ζπλνδά έξγα (αξδεπηηθά) απφ ην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο) θαη έηζη λα εμαζθαιηζζνχλ πφξνη γη΄απηά ηα
έξγα θαη λα επηηαρπλζεί ε εθηέιεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ
έξγσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ, έξγα ηα νπνία ζπλερίδνληαη απφ ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20002006, πξνέθπςαλ δεηήκαηα επηιεμηκφηεηαο ησλ δξάζεσλ θαη δαπαλψλ πνπ
εληάζζνληαη ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Φνξέσλ
θαηά

ηελ

πεξίνδν

πξνβιεκάησλ,

ηέινο

ζπζηάζεθε

2009-αξρέο 2010.
νκάδα

εξγαζίαο

Γηα
απφ

ηελ επίιπζε
ην

ΞΔΘΑ,

απηψλ
ε

ησλ
νπνία

επαλαπξνζδηνξίδεη ηε δξάζε ησλ Φνξέσλ θαη επαλεμεηάδεη ηνλ ηχπν θαη ηα
πεξηερφκελα ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ απφ ηνπο θνξείο γηα έληαμή ηνπο ζην
ΔΞΞΔΟΑΑ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα δξάζεο ηνπο θαη ε
επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεσλ πνπ εθηεινχλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ δειψλνληαη ζην
Ξξφγξακκα.

3.10
3.10.

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 10
Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 10 «Θεζκνί & Κεραληζκνί»
αλέξρεηαη ζε 52.487.500 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ή ην 2% ηεο
ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο
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ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη δεζκεχεη ην 19% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ.


Κε δεδνκέλν φηη ηα έξγα πνπ είραλ πξνγξακκαηηζζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ
ηνλ ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ αθνξνχλ ζε δξάζεηο
ππνζηήξημεο νξηζκέλσλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ ηνπ ΞΔΘΑ γηα πξνψζεζε
πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ πνπ θπξίσο ελζσκαηψλνπλ αληίζηνηρεο Νδεγίεο ηεο
ΔΔ, ππήξμε καθξά ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη θνξέσλ / ππεξεζηψλ
ηνπ ΞΔΘΑ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δξάζεσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ
θαη λα δεκνζηεπζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο. Υο εθ ηνχηνπ, κέρξη θαη
31/12/2010

είραλ

εθδνζεί

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

επηά

δεκφζηαο

(7)

πξνζθιήζεηο

δαπάλεο,

εθ

ησλ

χςνπο

44.612.210

νπνίσλ

νη

έμη

€
(6)

πξνζθιήζεηο χςνπο 32.612.210 € εληφο ηνπ 2010.
 Κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2010, είρε εληαρζεί έλα έξγν, πξνυπνινγηζκνχ 150.000
€

ην

νπνίν

αληηπξνζσπεχεη

ην

0,3%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο, ελψ ν Άμνλαο δελ παξνπζηάδεη πξφνδν σο πξνο ηελ ππνγξαθή
λνκηθψλ

δεζκεχζεσλ.

Θαη’

αθνινπζία,

έρεη

κεδεληθέο

δαπάλεο

θαη

δελ

παξνπζηάδεη πξφνδν σο πξνο ηε θπζηθή πινπνίεζε. Ρν κνλαδηθφ έξγν εληάρζεθε
εληφο ηνπ 2010.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.10.1 θαη
ηα ζηνηρεία κεδεληθήο πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.10.2, νη
νπνίνη αθνινπζνχλ:
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Ξίνακαρ 3.10.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 10
Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Προϋπολογιζμός
Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
προζκληζεων
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ
Γ.Γ

Πιεζνο Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι.
Πξνο Πξφζθιεζε

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε
Γ.Γ

ΝΟΜΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ ΑΠΟΓΔΚΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ
Η

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

10

Θεζμοί &
Μητανιζμοί

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
10

Θεζμοί &
Μητανιζμοί

ΔΣΠΑ

52.487.500,00

44.612.210,00

7

7.875.290,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

52.487.500,00

44.612.210,00

7

7.875.290,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ

10

Θεζκνί &
Μεραληζκνί

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ
10

Θεζκνί &
Μεραληζκνί

ΔΣΠΑ

52.487.500,00

32.612.210,00

6

7.875.290,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

52.487.500,00

32.612.210,00

6

7.875.290,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ξίνακαρ 3.10.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 10
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 10 : Θεζμοί και Μητανιζμοί
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ

ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήρφζη

0

0

0

0

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

9 (1 Κεληξηθή, 8
Πεξηθεξεηαθέο)

9 (1 Κεληξηθή, 8
Πεξηθεξεηαθέο)

7

7

1 (ΚΤΤ)
0

0

0

0
0

3

Αθεηηρία
Ολοκλήρφζη

0

0

0

0

Γηελέξγεηα γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Δπαηζζεηνπνίεζεο
ηότος
Αθεηηρία

0

2 Γεληθά / 10 Θεκαηηθά 2 Γεληθά / 10 Θεκαηηθά
Πξνγξάκκαηα
Πξνγξάκκαηα
Δαηζζεηνπνίεζεο
Δαηζζεηνπνίεζεο

1

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.10.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα πξνβιήκαηα θαζπζηέξεζεο ηεο εθαξκνγήο
ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά έηνο 2010, αθ’ ελφο είλαη
ζπλέρεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ θαη θαηά ην έηνο 2009, κε επηπξφζζεην
παξάγνληα θαζπζηέξεζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ
ΞΔΘΑ, σο δηθαηνχρσλ ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ηε
δεκηνπξγία ελφο λένπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο (ηνπ ΞΔΘΑ), ζην ηέινο ηνπ
2009 θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δηάξζξσζεο / δνκήο θαη νξγάλσζεο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ / νξγαληζκψλ ηνπ.
Υο εθ ηνχηνπ, θαηά ην έηνο 2010, επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ θαη νη δξάζεηο ησλ
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ηνπ ΞΔΘΑ, νη νπνίνη ήηαλ δηθαηνχρνη πξάμεσλ ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ

θαη

εμεηδηθεχζεθαλ

ζε

ζπγθεθξηκέλεο

ελέξγεηεο,

έηζη

ψζηε

λα

πξνεηνηκαζζνχλ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ νη ζρεηηθέο πξνο απηνχο πξνζθιήζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνο έληαμε ζην Ξξφγξακκα πξνηάζεηο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σψξαο γηα πξνψζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο Νδεγίεο ηεο Δ.Δ.
Δπηπξφζζεηα δε, ε ειιηπήο αληαπφθξηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνχρσλ ζην λέν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηνπ Γ’ ΘΞΠ
ζπλέβαιιε ζε πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηελ ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ θαη θαη’ αθνινπζία δελ εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα έξγα / πξάμεηο
απηψλ ησλ δηθαηνχρσλ θαηά ην έηνο 2010.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ
δηαδηθαζηψλ εμεηδίθεπζεο θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά
ην έηνο 2010, νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ ΞΔΘΑ ππνζηεξίρζεθαλ
απφ εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν θαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε απνηέιεζκα ην πξψην
εμάκελν

ηνπ

2011

λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ

εληάμεηο

πξάμεσλ

ζηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ήδε αξθεηέο θαη ζα εκθαλίζνπλ
δαπάλεο ζην ΝΞΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
Γηα ηελ επηηάρπλζε δε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ πξάμεσλ ζηνλ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, θαηφπηλ ζρεηηθψλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ / ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ κε ΞΝΗΑΛ θαη ΚΝΓ Α.Δ., ζε νξηζκέλνπο λενζχζηαηνπο θνξείο /
δηθαηνχρνπο ζα παξαζρεζεί ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηελ ΚΝΓ Α.Δ.
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3.11

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 11

3.11.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 11 «Ρερληθή Βνήζεηα έξγσλ
Δ.Ρ.Ξ.Α.» αλέξρεηαη ζε 5.000.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ή ην
0,2% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν
ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη δεζκεχεη ην 1,8% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη
απφ ην ΔΡΞΑ.
 Κέρξη θαη 31/12/2010 είραλ εθδνζεί δχν (2) πξνζθιήζεηο χςνπο 2.680.000 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο θαη νη δχν εληφο ηνπ 2010.
 Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2010 αλέξρεηαη ζε
762.250 €, ηα νπνία εληάρζεθαλ φια εληφο ηνπ 2010.
 Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 152.250 €, ήηνη ην 20% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ή ην 3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, νη νπνίεο
ππνγξάθηεθαλ εληφο ηνπ 2010.
 Νη

δαπάλεο

ηνπ

Άμνλα

(απνδεθηφ

δηαρείξηζεο

θαη

δαπάλεο

πξνο

ζπγρξεκαηνδφηεζε ) αλέξρνληαη ζε 152.250 €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην
100% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 20% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 3%
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
εληφο ηνπ 2010.
Όζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γελ ππάξρνπλ εληαγκέλα έξγα κέρξη 31/12/2010 πνπ λα κπνξνχλ λα
απνηππσζνχλ
Ξιεξνθφξεζεο

κε

ηνπο

θαη

δείθηεο

«Δλέξγεηεο

Γεκνζηφηεηαο»

θαη

Αμηνιφγεζεο»,

«Δλέξγεηεο

«Δλέξγεηεο

παξαθνινχζεζεο

(monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε
ζηξαηεγηθφ επίπεδν».


Ξαξφια

απηά,

απνηππψλνληαη

ππάξρεη
κε

ην

έλα

πιήζνο

δείθηε

εληαγκέλσλ

έξγσλ,

ηα

νπνία

«Κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο-έξεπλεο-

αμηνινγήζεηο», κε ηηκή ζηφρν 12 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 2,20.
Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε πξφνδνο ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ
2010.
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Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.11.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.11.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ.
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Ξίνακαρ 3.11.1: Νικονομική Ξπόοδορ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 11

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ Σσγτρημαηοδοηούμεν
η Δ.Δ

Πιεζνο Πξνζθι

Τπφινηπ. Πξνυπνι. Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
ΝΟΜΙΚΔ ΓΔΜΔΤΔΙ
Πξνο Πξφζθιεζε πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ 31/12/2010

ΔΠΠΔΡΑΑ

11

Σετνική Βοήθεια
έργφν Δ.Σ.Π.Α.

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΩΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

11

Σετνική Βοήθεια
έργφν Δ.Σ.Π.Α.

ΔΣΠΑ

5.000.000,00

2.680.000,00

2

2.320.000,00

762.250,00

152.250,00

152.249,98

152.249,98

5.000.000,00

2.680.000,00

2

2.320.000,00

762.250,00

152.250,00

152.249,98

152.249,98

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2010
ΔΠΠΔΡΑΑ
11

Σερληθή Βνήζεηα
έξγσλ Δ.Σ.Π.Α.

ΔΣΠΑ

ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΟ ΔΠΠΔΡΑΑ

11

Σερληθή Βνήζεηα
έξγσλ Δ.Σ.Π.Α.

ΔΣΠΑ

5.000.000,00

2.680.000,00

2

2.320.000,00

762.250,00

152.250,00

152.249,98

152.249,98

5.000.000,00

2.680.000,00

2

2.320.000,00

762.250,00

152.250,00

152.249,98

152.249,98

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ξίνακαρ 3.11.2: Ξπόοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Ξποηεπαιόηηηαρ 11

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 11 : Σετνική Βοήθεια έργφν Δ.Σ.Π.Α
ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΙΚΣΩΝ

ΓΔΙΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήρφζη
Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

0

0

0

ηότος
Αθεηηρία

Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο

0

Ολοκλήρφζη

0

0

0

Ολοκλήρφζη
Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο
(monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ηότος
ζηξαηεγηθφ επίπεδν
Αθεηηρία

1

3

3

1

1

0

ηότος
Αθεηηρία

1
0

0
0

0

0

0

0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.11.2 εκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο ηαπηίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο κε εθείλα πνπ αλαθέξζεθαλ γηα
ηελ Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο (Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 5) θαη είλαη ηα
εμήο:
α) Θαζπζηέξεζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ Ξξνέδξνπ Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη επνπηεχνληνο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά ην έηνο 2010, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο ελεξγνπνίεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο ησλ ΔΞ
ηνπ ΔΠΞΑ.
β) Ν αλαπξνγξακκαηηζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο θαηά ην 2010
θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΞΝΗΑΛ.
γ) Ζ ππνζηειέρσζε ηεο Κνλάδαο Γ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ (δηθαηνχρνο πξάμεσλ
Ρερληθήο Βνήζεηαο).
Δπηπξφζζεηα, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δεκηνχξγεζε ή / θαη δεκηνπξγεί αθφκε
θαζπζηέξεζε εθαξκνγήο / πινπνίεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΔΡΞΑ, είλαη ε
αλάγθε

εθρψξεζεο Ρερληθήο Βνήζεηαο απφ ηα

Ξεξηθεξεηαθά

Δπηρεηξεζηαθά

Ξξνγξάκκαηα γηα ηε ζηήξημε ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε
έρεη εθρσξεζεί ζηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη πινπνηνχληαη παξάιιεια κε ηηο δξάζεηο
πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ειήθζεζαλ ηα παξαθάησ κέηξα:


Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ρερληθήο Βνήζεηαο
ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ απφ ην ΞΝΗΑΛ.



πνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ απφ ζπκβνχινπο.



Αίηεκα εθρψξεζεο ζηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ Ρερληθήο Βνήζεηαο ΔΡΞΑ απφ ηα ΞΔΞ.

Κε απηέο ηηο ηξεηο παξεκβάζεηο θαηά ην 2010 θαη κε πξνγξακκαηηζκέλα, γηα ην
2011, κέηξα ελίζρπζεο ηεο Κνλάδαο Γ’ κε πξφζζεηα ζηειέρε, αιιά θαη κε
εμεηδηθεπκέλν ζχκβνπιν, αληηκεησπίδνληαη, ζε έλα βαζκφ, ηα πξναλαθεξφκελα
πξνβιήκαηα.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
4.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΝΧΜΑΣΧΗ ΑΡΥΗ ΣΗ ΜΗ ΓΙΑΚΡΙΗ,
ΣΧΝ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΗ ΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ (Α.16 Κ(ΔΚ) 1083/2006)
Ζ ζηξαηεγηθή, νη ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ, 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

Θαλνληζκνχ.

Θαηά

ζπλέπεηα

ν

νπνηνζδήπνηε

ζηφρνο

/

κέηξν

/

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ κειεηάηαη θαη πινπνηείηαη 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.
Ρα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαη
ηελ απνηξνπή δηαθξίζεσλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΞΔΟΑΑ
πεξηιακβάλνπλ:
(i) Ρελ ηζφξξνπε θαηά ην δπλαηφλ ζπκκεηνρή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηή θξαηηθψλ
αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ζέκαηα ηζφηεηαο, θαζψο θαη θνηλσληθψλ
νξγαλψζεσλ εηδηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Αηφκσλ
κε Αλαπεξία, Γίθηπν ROM θιπ)
(ii) Ρε 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. Πηα κέηξα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε
απνζηνιή ησλ πξνθεξχμεσλ ζε φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο
ηνπ ΔΞ 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) Ρελ

παξαθνινχζεζε

θαη

ηε

ζρεηηθή

ελεκέξσζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞ 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 ΔΞ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηηο
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο
κε δηάθξηζεο.
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(iv)Ρε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξίεο
θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο πξάμεσλ γηα ζπγρξεκαηνδφηεζε. Ξξνο ην ζθνπφ
απηφ, θιήζεθαλ εθπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Νκνζπνλδίαο αηφκσλ κε Αλαπεξία,
θαη ηνπο δεηήζεθε ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο
Ξξάμεσλ.

4.2 ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ
Ζ εθαξκνγή / πινπνίεζε δξάζεσλ Ρερληθήο Βνήζεηαο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη θαη’ αθνινπζία ε Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ,
ππφθεηληαη

ζε

δηαδηθαζίεο

πξνεγνχκελεο

έγθξηζεο

απφ

ηελ

Δζληθή

Αξρή

Ππληνληζκνχ (ΔΑΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο
(ΞΝΗΑΛ).

Ζ

έγθξηζε

απφ

ηελ

ΔΑΠ

πξαγκαηνπνηείηαη

ζηε

βάζε

εηήζηνπ

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη αλαθέξεηαη ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο
δξάζεσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο. Πην πιαίζην ησλ εγθεθξηκέλσλ
απφ

ηελ

ΔΑΠ

βαζηθψλ

θαηεγνξηψλ

δξάζεσλ

κε

ηνπο

αληίζηνηρνπο

πξνυπνινγηζκνχο, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ εμεηδηθεχεη ηηο δξάζεηο ζε επηκέξνπο ππνέξγα
θαη ζηε ζπλέρεηα εληάζζεη ζην Ξξφγξακκα ηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο. Γηθαηνχρνο ησλ
πξάμεσλ Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη ε Κνλάδα Γ ηεο ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ, ε νπνία πινπνηεί ηηο δξάζεηο / έξγα / ππνέξγα ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο,
είηε κε ίδηα κέζα, είηε κε αλαζέζεηο ζε αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 4/2002.
Ζ

Ρερληθή

Βνήζεηα

ηνπ

ΔΞΞΔΟΑΑ

πεξηιακβάλεηαη

ζε

δχν

(2)

Άμνλεο

Ξξνηεξαηφηεηαο, έλαλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Ρακείν Ππλνρήο (ΑΞ 5), κε
πξνυπνινγηζκφ 25.762.500 Δπξψ θαη έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΡΞΑ (ΑΞ
11), κε πξνυπνινγηζκφ 5.000.000 Δπξψ.
Νη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΑΠ δξάζεηο Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο
2010 έρνπλ πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο, γηα κελ ην Ρακείν Ππλνρήο
10.404.785 Δπξψ, γηα δε ην ΔΡΞΑ 4.008.850 Δπξψ.
Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ ΔΑΠ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά ην έηνο 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο:
1. Πηον ΑΞ 5: Ρεσνική Βοήθεια Ραμείος Πςνοσήρ
α) Δληάρζεθαλ

ηα

παξαθάησ

έξγα

/

πξάμεηο

κε

ηνπο

αληίζηνηρνπο

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη ηα επί κέξνπο ππνέξγα ηνπο:
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i.

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο δάησλ γηα ηνλ Ξξνζδηνξηζκφ
Θαηάιιεισλ Ππζηεκάησλ θαη ηελ Αλάπηπμε Θξηηεξίσλ Δπηινγήο γηα ηελ
Δπεμεξγαζία Ιπκάησλ Νηθηζκψλ Γ’ Ξξνηεξαηφηεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ
45.000€.

ii.

Γεκνζηφηεηα,

Ξξνβνιή,

Πηξαηεγηθήο

θαη

Ξιεξνθφξεζε-Ξξνζδηνξηζκφο

Δθαξκνγή

Δπηθνηλσληαθνχ

Δπηθνηλσληαθήο

Πρεδίνπ

Γξάζεο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 20072013», απφ Δμεηδηθεπκέλν Πχκβνπιν Γεκνζηφηεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ
2.000.000 €.
iii.

Ιεηηνπξγηθά ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ – Ξξνκήζεηεο, κε πξνυπνινγηζκφ 651.000€.

iv.

Αλαζεψξεζε

Δζληθνχ

Πρεδηαζκνχ

Γηαρείξηζεο

Απνβιήησλ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 400.000€.
v.

Απνγξαθή θαη Πχληαμε Θαηαιφγσλ Ππζθεπψλ πνπ Ξεξηέρνπλ PCB S –
Πρεδηαζκφο Γηάζεζεο Απνιχκαλζεο, κε πξνυπνινγηζκφ 500.000€.

vi.

Απφδνζε ζηα Διιεληθά ησλ Θαζνδεγεηηθψλ BREF θαη ησλ Πρεηηθψλ
Ξξσηνθφιισλ,

θαζψο

θαη

ηε

Πχληαμε

Ρερληθνχ

Νδεγνχ

κε

ηηο

Ξξνηεηλφκελεο (Κε Πχληνκε Ρερληθή Ξεξηγξαθή ηνπο) απφ ηα Αληίζηνηρα
BREFs

ησλ

Βέιηηζησλ

Γηαζέζηκσλ

Ρερληθψλ

αλά

Θαηεγνξία

Γξαζηεξηφηεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ 60.000€.
vii.

Δθπφλεζε Δζληθνχ Πρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Ηιχνο, Δθπφλεζε Ρερληθψλ
Ξξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ Πρεηηθνχ Λνκνζεηηθνχ Ξιαηζίνπ, κε πξνυπνινγηζκφ
140.000€.

viii.

Δθπφλεζε

Κειέηεο

γηα

ηελ

Αλακφξθσζε-Ρξνπνπνίεζε

ηεο

Θαηεγνξηνπνίεζεο Έξγσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ (Θ..Α. 15393/2002) θαη
ησλ Γηαδηθαζηψλ Ξεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (Λ. 3010/2002 θαη Θ..Α.
11014/2003), κε πξνυπνινγηζκφ 85.000€.
ix.

Δκπεηξνγλσκνζχλεο - Κειέηεο γηα ηελ πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζε
Θέκαηα

Γηεξεχλεζεο

Σξεκαηνδφηεζεο

ηεο

Έξγσλ

/

Πθνπηκφηεηαο
Γξάζεσλ

θαη

Ηδηαίηεξνπ

ηεο

Γπλαηφηεηαο

Ξεξηβαιινληηθνχ

θαη

Αλαπηπμηαθνχ Σαξαθηήξα θαζψο θαη γηα ηελ πνζηήξημε ηεο Γηαρείξηζεο
απηψλ ησλ Έξγσλ / Γξάζεσλ, κε πξνυπνινγηζκφ 67.650€ θαη ππνέξγα:


Δκπεηξνγλσκνζχλε

(Ρερλννηθνλνκηθή)

γηα

ηελ

Νινθιήξσζε

ηεο

Ύδξεπζεο Λήζσλ Θέξθπξαο θαη Ξαμψλ, Πηάδην: Θαηαζθεπή.


Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Νινθιήξσζε ηεο Γηεπζέηεζεο ηνπ Οέκαηνο
ηεο Δζραηηάο.



Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο
Όζνλ Αθνξά ηε Οχπαλζε ηνπ Ξαγαζεηηθνχ Θφιπνπ θαη ηνπ Αζσπνχ
Ξνηακνχ.
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Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Θαηαρψξεζε Γεδνκέλσλ (Data Entry)
Γεηγκαηνιεςηψλ θαη Αλαιχζεσλ ησλ δάησλ Αθηψλ Θνιχκβεζεο.

x.

Δμεηδίθεπζε,

Ξξνγξακκαηηζκφο

θαη

ινπνίεζε

Άκεζσλ

Δλεξγεηψλ

Γεκνζηφηεηαο, Ξξνβνιήο-Ξιεξνθφξεζεο ησλ Λέσλ Ξνιηηηθψλ ηνπ ΞΔΘΑ
ζην Ξιαίζην ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 400.000€.
xi.

Θαηαγξαθή θαη Ξξψηε Αμηνιφγεζε Δπηθηλδπλφηεηαο Οππαζκέλσλ Σψξσλ
απφ Βηνκεραληθά – Δπηθίλδπλα Απφβιεηα ζηε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηνπο
Ξαξαθάησ

Λνκνχο

ηεο

Διιάδαο:

Θεζζαινλίθεο,

Βνησηίαο,

Δχβνηαο,

Θνδάλεο, Αραΐαο, Ζξαθιείνπ, Καγλεζίαο, Θαβάιαο θαη Σαιθηδηθήο, κε
πξνυπνινγηζκφ 800.000€.
xii.

Θαηάξηηζε Νδεγνχ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Γηαινγήο ζηε Ξεγή ησλ
Βηναπνβιεησλ,

Δπεμεξγαζία

ηνπ

Θεζκηθνχ

Ξιαηζίνπ

θαη

Ρππνπνίεζε

Διεγθηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, κε πξνυπνινγηζκφ 148.000€.
xiii.

Κειέηε γηα ηνλ Ξξνζδηνξηζκφ Θαηάιιεισλ Ξεξηνρψλ γηα Δγθαηαζηάζεηο
Δπεμεξγαζίαο

θαη

Ρειηθήο

Γηάζεζεο

Δπηθίλδπλσλ

Απνβιήησλ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 153.750€.
xiv.

Ξξνθαηαξθηηθέο Κειέηεο Πθνπηκφηεηαο, Βησζηκφηεηαο, Θφζηνπο-Υθέιεηαο
γηα

ηελ

Θαηαζθεπή:Γχν

Λέσλ

Κνλάδσλ

Απνηέθξσζεο

Ηαηξηθψλ

Απνβιήησλ, Κίαο Κνλάδαο Αδξαλνπνίεζεο Ρέθξαο, κε πξνυπνινγηζκφ
140.000€.
xv.

Ππκβνπιεπηηθή πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ Δπίηεπμε ησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηφρσλ ινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην Ξιαίζην ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Πηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, κε πξνυπνινγηζκφ 73.800€.

xvi.

Πχκβνπινο γηα ηελ Πχληαμε ηεο Ρειηθήο Έθζεζεο Δθηέιεζεο ηνπ Δ.Ξ.
«Ξεξηβάιινλ 2000-2006», κε πξνυπνινγηζκφ 48.585€.

xvii.

Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλζσκάησζε Ξξάζηλσλ Ξξνκεζεηψλ γηα ην Γεκφζην
Ρνκέα, κε πξνυπνινγηζκφ 100.000€.

xviii.

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ Δμεηδίθεπζε θαη ηνλ
Ξξνγξακκαηηζκφ

ηεο

Δθαξκνγήο

Λέσλ

Ξνιηηηθψλ

ηνπ

ΞΔΘΑ

ζην

ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 98.400€.
xix.

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο δάησλ γηα ηελ Θαηάξηηζε
''Ξξνγξάκκαηνο Κέηξσλ θαη Θεζκηθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηελ Θαη' Νίθνλ
Δμνηθνλφκεζε Λεξνχ'', κε πξνυπνινγηζκφ 140.000€.

xx.

πεξεζίεο Ππκβνχινπ Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013», κε πξνυπνινγηζκφ
250.000€.
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xxi.

πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηνπο Διέγρνπο, ηηο Δπηζεσξήζεηο, ηηο
Γηνηθεηηθέο Δπαιεζεχζεηο θαη Ξξνεηνηκαζία Δηζαγσγήο Πηνηρείσλ ζην ΝΞΠ,
κε πξνυπνινγηζκφ 150.000€ θαη ππνέξγα:
πνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Γ' ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηνπο Διέγρνπο θαη



Ξξνεηνηκαζία Δηζαγσγήο Πηνηρείσλ ζην ΝΞΠ.
β) ινπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ππνέξγα κε ίδηα κέζα:
i.

Ππκκεηνρή ζε Ππλέδξην-Πεκηλάξην ζην Βεξνιίλν, κε πξνυπνινγηζκφ
2.353,82€.

ii.

Ππκκεηνρή ζε Πεκηλάξην Πηειερψλ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ
1.600,00€.

iii.

3ε

Ππλεδξίαζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Ξαξαθνινχζεζεο

ΔΞΞΔΟΑΑ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 16.165,60€.
iv.

Δθδήισζε ηνπ ΞΔΘΑ-ΔΞΞΔΟΑΑ "Θεζζαινληθε 2012", κε πξνυπνινγηζκφ
36.715,50€.

γ) πνγξάθεθαλ Ππκβάζεηο γηα ηα παξαθάησ ππνέξγα, κε ηνπο αληίζηνηρνπο
πξνυπνινγηζκνχο:
i.

Δθπφλεζε

Κειέηεο

γηα

ηελ

Αλακφξθσζε-Ρξνπνπνίεζε

ηεο

Θαηεγνξηνπνίεζεο Έξγσλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ (Θ..Α. 15393/2002) θαη
ησλ Γηαδηθαζηψλ Ξεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (Λ. 3010/2002 θαη Θ..Α.
11014/2003), κε πξνυπνινγηζκφ 76.260€.
ii.

Κειέηε γηα ηνλ Ξξνζδηνξηζκφ Θαηάιιεισλ Ξεξηνρψλ γηα Δγθαηαζηάζεηο
Δπεμεξγαζίαο

θαη

Ρειηθήο

Γηάζεζεο

Δπηθίλδπλσλ

Απνβιήησλ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 135.300€.
iii.

Ξξνθαηαξθηηθέο Κειέηεο Πθνπηκφηεηαο, Βησζηκφηεηαο, Θφζηνπο-Υθέιεηαο
γηα

ηελ

Θαηαζθεπή:Γχν

Λέσλ

Κνλάδσλ

Απνηέθξσζεο

Ηαηξηθψλ

Απνβιήησλ, Κίαο Κνλάδαο Αδξαλνπνίεζεο Ρέθξαο, κε πξνυπνινγηζκφ
128.800€.
iv.

Ππκβνπιεπηηθή πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ Δπίηεπμε ησλ
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηφρσλ ινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην Ξιαίζην ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο Πηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, κε πξνυπνινγηζκφ 71.340€.

v.

Πχκβνπινο γηα ηελ Πχληαμε ηεο Ρειηθήο Έθζεζεο Δθηέιεζεο ηνπ Δ.Ξ.
«Ξεξηβάιινλ 2000-2006», κε πξνυπνινγηζκφ 48.585€.

vi.

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ Δμεηδίθεπζε θαη ηνλ
Ξξνγξακκαηηζκφ

ηεο

Δθαξκνγήο

Λέσλ

Ξνιηηηθψλ

ηνπ

ΞΔΘΑ

ζην

ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 94.710€.
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vii.

πνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Γ' ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηνπο Διέγρνπο θαη
Ξξνεηνηκαζία Δηζαγσγήο Πηνηρείσλ ζην ΝΞΠ, κε πξνυπνινγηζκφ 12.000€.

2. Πηον ΑΞ 11: Ρεσνική Βοήθεια ΔΡΞΑ
α) Δληάρζεθαλ

ηα

παξαθάησ

έξγα

/

πξάμεηο

κε

ηνπο

αληίζηνηρνπο

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη ηα επηκέξνπο ππνέξγα ηνπο:
i)

Κειέηε κε ζθνπφ ηε ζπγγξαθή ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα έξγν πνπ αθνξά
ζηελ θαηαγξαθή πεγψλ κε-ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο, κε πξνυπνινγηζκφ
10.000€.

ii) Γηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Ξαξαθνινχζεζεο
αηκνζθαηξηθήο

ξχπαλζεο

θαη

ηνπ

κεραληζκνχ

ειέγρνπ

πεγψλ

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ ζην λέν δηνηθεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη
δηακνξθσζεί ζηε ρψξα καο, κε πξνυπνινγηζκφ 80.000€.
iii) Πχκβνπινο ππνζηήξημεο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή αίηεζεο –θαθέινπ
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο φισλ ησλ Γ/λζεσλ ηνπ πξψελ ΞΔΣΥΓΔ, θαη ησλ
επνπηεπφκελσλ

θνξέσλ

θαη

Δηδηθψλ

πεξεζηψλ

πνπ

έρνπλ

νξηζηεί

Γπλεηηθνί Ρειηθνί Γηθαηνχρνη ζην ΔΞΞΔΟΑΑ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ 20072013, θαη ηεζζάξσλ Γ/λζεσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, [Γ/λζε Έξγσλ Ύδξεπζεο
Απνρέηεπζεο (Γ6), Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ(Γ7), EYΓΔ Θάξιαο θαη
δξαπιηθψλ

Έξγσλ

Ξεξηθέξεηαο

Αηηηθήο

(Γ10)],

κε

πξνυπνινγηζκφ

70.000€.
iv) Πχκβνπινο ππνζηήξημεο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή αίηεζεο –θαθέινπ
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί Γπλεηηθνί Ρειηθνί Γηθαηνχρνη ζην ΔΞΞΔΟΑΑ ζηα
πιαίζηα ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013, κε πξνυπνινγηζκφ 82.250€.
v) Ρερληθφο

Πχκβνπινο

ζηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

10

"Θεζκνί

θαη

Κεραληζκνί" γηα ηελ ππνβνήζεζε Ρειηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη ηεο ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 150.000€ θαη ππνέξγα:


Πχκβνπινο

Δμεηδίθεπζεο,

ζπληνληζκνχ

θαη

ππνζηήξημεο

ηεο

πξνεηνηκαζίαο δξάζεσλ πιεξνθνξηθήο Φνξέσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ
ΞΔΘΑ / Ρειηθψλ Γηθαηνχρσλ ηνπ ΞΔΘΑ.


Πχκβνπινο

Ρερληθήο

θαη

Δπηζηεκνληθήο

Πηήξημεο

ηεο

Γ/λζεο

Σσξνηαμίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ΘΑ ηνπ Δηδηθνχ
Ξιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο
δαηνθαιιηέξγεηεο

θαη

ηε

Πηξαηεγηθή

Κειέηε

Ξεξηβαιινληηθψλ

Δπηπηψζεσλ.


Πχκβνπινο

Ρερληθήο

θαη

Δπηζηεκνληθήο

Πηήξημεο

ηεο

Γ/λζεο

Σσξνηαμίαο γηα ηελ ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
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vi) Πχκβνπινο

πνζηήξημεο

ηεο

Κνλάδαο

Α'

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 150.000€ θαη ππνέξγα:
Πχκβνπινο πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Α' ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο



Ιεηηνπξγίεο ηεο θαη πνρξεψζεηο ηεο, Έλαληη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο
Θαη Διέγρνπ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ηνπ ΔΠΞΑ.
Ρερληθφο Πχκβνπινο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ Δμεηδίθεπζε



Γξάζεσλ γηα λεζησηηθέο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
Κεζνγεηαθήο Φψθηαο.
vii)

Ξαξνρή πεξεζηψλ Ππκβνχινπ γηα ηελ πνβνήζεζε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟAA
ζηηο Γηαδηθαζίεο Νινθιήξσζεο Ξξάμεσλ Δληαγκέλσλ ζην ΔΞΞΔΟ, κε
πξνυπνινγηζκφ 80.000€.

viii) Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο δάησλ γηα ηελ “Θαηαγξαθή
Ξξνβιεκάησλ Δθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 98/83/ΔΘ Ξεξί Ξφζηκνπ Λεξνχ
ζηελ

Διιάδα

θαη

Γηεξεχλεζε

Γπλαηνηήησλ

ηνζέηεζεο

Πρεδίσλ

Αζθαιείαο Λεξνχ (Water Safety Plans), κε πξνυπνινγηζκφ 140.000€.
β) πνγξάθεθαλ Ππκβάζεηο γηα ηα παξαθάησ ππνέξγα, κε ηνπο αληίζηνηρνπο
πξνυπνινγηζκνχο:
i.

Πχκβνπινο Ρερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Πηήξημεο ηεο Γ/λζεο Σσξνηαμίαο
γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ΘΑ ηνπ Δηδηθνχ Ξιαηζίνπ
Σσξνηαμηθνχ

Πρεδηαζκνχ

δαηνθαιιηέξγεηεο

θαη

ηε

θαη

Αεηθφξνπ

Πηξαηεγηθή

Αλάπηπμεο

Κειέηε

γηα

ηηο

Ξεξηβαιινληηθψλ

Δπηπηψζεσλ, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
ii.

Ρερληθφο Πχκβνπινο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ Δμεηδίθεπζε
Γξάζεσλ γηα λεζησηηθέο θαη ζαιάζζηεο πεξηνρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
Κεζνγεηαθήο Φψθηαο, κε πξνυπνινγηζκφ 17.000€.

4.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Πην πιαίζην δηαζθάιηζεο ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζχκθσλα κε
ηνλ Δθαξκνζηηθφ Θαλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΘ) 1828/2006, φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έρεη θαηαξηίζεη θαη εθαξκφδεη
Δπηθνηλσληαθφ Πρέδην ζην νπνίν αλαιχνληαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη, νη
θαηεγνξίεο ηνπ ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ θαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πιεξνθφξεζεο
θαη δεκνζηφηεηαο.
Θαηά

ην

2010,

νη

ππεχζπλνη

δεκνζηφηεηαο

ησλ

ΔΞ

ηνπ

ΔΠΞΑ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ππεχζπλεο δεκνζηφηεηαο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ,
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ζπκκεηείραλ ζε δηαβνχιεπζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Νδεγνχ γηα
ηελ Ξιεξνθφξεζε θαη ηε Γεκνζηφηεηα ηνπ ΔΠΞΑ, ν νπνίνο εθδφζεθε απφ ηελ
Δζληθή

Αξρή

Ππληνληζκνχ

/

ΔΠΠΑΑΞ

ηνπ

πνπξγείνπ

Νηθνλνκίαο

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο.
Ρν πεξηερφκελν ηνπ νδεγνχ πεξηιακβάλεη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ησλ

Γηαρεηξηζηηθψλ

Αξρψλ,

ησλ

Δλδηάκεζσλ

Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο θαη

Γηαρεηξηζηηθψλ

Αξρψλ,

ησλ

ησλ Γηθαηνχρσλ ησλ έξγσλ / πξάμεσλ, σο

πξνο ηελ Ξιεξνθφξεζε θαη ηε Γεκνζηφηεηα ησλ ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ θαη ηηο πξνηάζεηο
γηα ηε δηακφξθσζε κηαο θαηά ην δπλαηφ θνηλήο εηθφλαο θαη ηαπηφηεηαο ηνπ
θνξκνχ ησλ ΔΞ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ θαη ηνπ Ρακείνπ
Ππλνρήο ζηελ Διιάδα, κε επηκέξνπο εμεηδίθεπζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηκέξνπο
πνιηηηθψλ πνπ εζηηάδεη θάζε ΔΞ, κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ.
Ν νδεγφο δηαλεκήζεθε ζε φιεο ηηο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ
δεκνζηφηεηαο θαη λα κεηαθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζηνπο ελδηάκεζνπο
θνξείο δηαρείξηζεο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ έξγσλ.
Ζ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κεξίκλεζε έηζη ψζηε νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη νη
δηθαηνχρνη ησλ πξάμεσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ λα ιάβνπλ επαξθή ελεκέξσζε σο πξνο ηηο
απαηηήζεηο

ηνπ

Δπηθνηλσληαθνχ

Νδεγνχ

πεξηιακβάλνληαο

ηηο

απαξαίηεηεο

πξνδηαγξαθέο δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ εθάζηνηε πξάμεσλ ζηηο
αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο.
Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Πρεδίνπ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζχκθσλα
κε

ηνλ

σο

άλσ

Δπηθνηλσληαθφ

Νδεγφ

θαη

θαηφπηλ

δεκνζίεπζεο

ζρεηηθήο

πξφζθιεζεο ηεο Κνλάδαο Α ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνο ηε Κνλάδα Γ, ηνλ Ηνχλην ηνπ
2010 εληάρζεθαλ ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 5 «Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ Ρακείνπ
Ππλνρήο» ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ νη παξαθάησ δχν (2) πξάμεηο:
α) «Γημοζιόηηηα,

Ξποβολή,

Ξληποθόπηζη

-

Ξποζδιοπιζμόρ

Δπικοινυνιακήρ Πηπαηηγικήρ και Δθαπμογή Δπικοινυνιακού Πσεδίος
Γπάζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ
Ανάπηςξη 2007-2013, Από Δξειδικεςμένο Πύμβοςλο Γημοζιόηηηαρ» κε
πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Γεκφζηαο Γαπάλεο 2 εθαη. €. Δληφο
ηνπ 2010 ζρεδηάζζεθε ε πινπνίεζε ηεο πξάμεο απηήο κέζσ ηεο δηεμαγσγήο
δηεζλνχο αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαηά ην 1 ν
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εμάκελν ηνπ 2011. Ν Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ απηφ ην δηαγσληζκφ, ζα
πινπνηήζεη δξάζεηο πιεξνθφξεζεο-δεκνζηφηεηαο γηα δχν ρξφληα.
β) «Δξειδίκεςζη, Ξπογπαμμαηιζμόρ και λοποίηζη Άμεζυν Δνεπγειών
Γημοζιόηηηαρ, Ξποβολήρ – Ξληποθόπηζηρ ηυν Λέυν Ξολιηικών ηος
ΞΔΘΑ

ζηο

πλαίζιο

ηος

ΔΞΞΔΟΑΑ»

κε

πξνυπνινγηζκφ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Γεκφζηαο Γαπάλεο 400 ρηι. €, ε νπνία αθνξά ζηελ
πινπνίεζε δξάζεσλ κε ίδηα κέζα απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Πην πιαίζην ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, εμεηδηθεχζεθαλ, κηθξήο θιίκαθαο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, πινπνηνχκελεο κε ίδηα κέζα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο πξνο ηηο
εμήο θαηεπζχλζεηο:


Δλεκέξσζε / επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξέσο θνηλνχ, αιιά θαη ησλ ελ
δπλάκεη δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηε ρξεκαηνδνηηθή
παξέκβαζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ ηνπ ΞΔΘΑ.



Δλεκέξσζε

/

επαηζζεηνπνίεζε

δπλεηηθψλ

δηθαηνχρσλ

πξάμεσλ

ηνπ

ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο
βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο.


Δλεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ γηα ηηο
δξάζεηο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη θπξίσο γηα ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο πγξψλ θαη
ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο αλειαζηηθέο ππνρξεψζεηο
ηεο Σψξαο.

Απφ απηέο ηηο δξάζεηο πινπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2010 νη παξαθάησ, νη νπνίεο
αθνξνχλ ζε κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ηνπ ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ, ήηνη ηνπο δηθαηνχρνπο, ηνπο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο θαη ην επξχ θνηλφ:
i)

Ζκεξίδα ηνπ ΞΔΘΑ – ΔΞΞΔΟΑ κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε.

ii) Πρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη δηάζεζε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, ζρεηηθά κε ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
iii) Ππκκεηνρή ηνπ ΞΔΘΑ ζε δηεζλή έθζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηνθιηκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο.
Ρν ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ αλέξρεηαη ζε 156,7 ρηι €, εθ ησλ
νπνίσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 δελ είραλ θαηαρσξηζζεί ζην ΝΞΠ ζην ζχλνιφ
ηνπο.
Νη

ππφινηπεο

πξνγξακκαηηζκέλεο

ην

2010

δξάζεηο

πιεξνθφξεζεο

θαη

δεκνζηφηεηαο κε ίδηα κέζα, πινπνηνχληαη θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011.
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Ν ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ εληφο ηνπ
2010 δελ επηηξέπεη ηελ αμηφπηζηε / ζπλεπή αμηνιφγεζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηε
ζπκβνιή ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ην
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ Δ.Δ. Πε αληηδηαζηνιή, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο
ηνπ

έξγνπ

«Γημοζιόηηηα,

Δπικοινυνιακήρ

Ξποβολή,

Πηπαηηγικήρ

και

Ξληποθόπηζη

Δθαπμογή

-

Ξποζδιοπιζμόρ

Δπικοινυνιακού

Πσεδίος

Γπάζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ξπογπάμμαηορ Ξεπιβάλλον και Αειθόπορ
Ανάπηςξη 2007-2013, Από Δξειδικεςμένο Πύμβοςλο Γημοζιόηηηαρ», ε
αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο απνηειεί
κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη πξνβιέπεηαη λα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηνλ Δθαξκνζηηθφ Θαλνληζκφ 1828/2006 ηεο ΔΔ θαη θαη’ επέθηαζε
ζην Δπηθνηλσληαθφ Πρέδην ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.

4.4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΧΝ ΟΠΟΙΧΝ Η ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
ΔΙΝΑΙ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ Ή ΙΗ ΣΧΝ 25 ΔΚΑΣ.€ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ Ή ΙΗ
ΣΧΝ 50 ΔΚΑΣ. €.
Ρα εληαγκέλα έξγα ζην ΔΞΞΔΟΑΑ κε πξνυπνινγηζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 25
εθαη. επξψ θαη κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 50 εθαη. επξψ είλαη δχν θαη έρνπλ εληαρζεί
ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1: «Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο».
Ρν πξψην έξγν έρεη ηίηιν «Ρειεζέξκαλζε Ξηνιεκατδαο – Πχλδεζε κε ηνλ ΑΖΠ /
ΓΔΖ

Θαξδηάο

θαη

επεθηάζεηο

δηθηχνπ

ηειεζέξκαλζεο»,

κε

πξνυπνινγηζκφ

39.002.563,00 επξψ, εθ ηνπ νπνίνπ ε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε, ε νπνία
ζπγρξεκαηνδνηείηαη, αλέξρεηαη ζηα 32.799.212,60 επξψ. Νη ζπκβάζεηο ηνπ έξγνπ
έρνπλ πξνυπνινγηζκφ 15.115.347 επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 12.701.972,30 είλαη
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα. Νη δε δαπάλεο ηνπ έξγνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010
θζάλνπλ ζηα 9.930.300 επξψ, κε επηιέμηκα πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε 8.402.130
επξψ.
Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ έμη (6) ππνέξγα:
1ν πνέξγν: «Πχλδεζε ηειεζέξκαλζεο Ξηνιεκατδαο κε ηνλ ΑΖΠ / ΓΔΖ Θαξδηάο»,
ην νπνίν έρεη ζπκβαζηνπνηεζεί κε 15.115.347 ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε, εθ ηεο
νπνίαο επηιέμηκε πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε είλαη 12.701.972,30 επξψ.
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Ζ ζχκβαζε αθνξά ζε πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ΑΖΠ / ΓΔΖ
θαη θαηαζθεπή θηηξηαθψλ. Ζ ζχκβαζε εθηειείηαη θαη ηείλεη λα νινθιεξσζεί κε
ζπλνιηθέο

πιεξσκέο

9.930.300

επξψ,

εθ

ησλ

νπνίσλ

επηιέμηκεο

πξνο

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηα 8.402.130 επξψ.
2ν πνέξγν: «Δπέθηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο. Β’ Φάζε», κε πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 8.570.760 επξψ.
3ν πνέξγν: «Ξξνκήζεηα ζεξκηθψλ ππνζηαζκψλ», κε πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθήο
δεκφζηαο δαπάλεο 4.176.480 επξψ.
4ν

πνέξγν:

«Ξξνκήζεηα

θαη

εγθαηάζηαζε

εμνπιηζκνχ

γηα

ηηο

αλαγθαίεο

ηξνπνπνηήζεηο γηα παξνρή ζεξκηθήο ηζρχνο απφ ηνλ ΑΖΠ / ΓΔΖ ζην δίθηπν», κε
πξνυπνινγηζκφ ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 7.200.000 επξψ.
5ν πνέξγν: «Αξραηνινγηθέο θαη ζσζηηθέο εξγαζίεο», κε πξνυπνινγηζκφ 100.000
επξψ.
6ν πνέξγν: «Απαιινηξηψζεηο», κε πξνυπνινγηζκφ 50.000 επξψ.
Ρα παξαπάλσ πέληε ππνέξγα (2ν – 6ν) δελ είραλ ζπκβαζηνπνηεζεί κέρξη θαη ην
ηέινο ηνπ 2010 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ παξνπζηάδνπλ πξφνδν θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ
θαη θαη’ αθνινπζία δελ παξνπζηάδνπλ δαπάλεο.
Ρν δεχηεξν έξγν έρεη ηίηιν: «Πηαζκνί θαη Ζ/Κ εξγαζίεο ζηελ επέθηαζε ηεο
Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζελψλ (Πηαζκνί Σνιαξγφο, Λνκηζκαηνθνπείν, Αγία
Ξαξαζθεπή», κε πξνυπνινγηζκφ 36.750.000 επξψ, εθ ηνπ νπνίνπ ε επηιέμηκε
δεκφζηα δαπάλε, ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη αλέξρεηαη ζε 30.200.000 επξψ. Νη
ζπκβάζεηο ηνπ έξγνπ έρνπλ πξνυπνινγηζκφ 30.200.000 επξψ, κε αληίζηνηρεο
δαπάλεο 19.230.197,81 επξψ εθ ησλ νπνίσλ ηα 14.363.554,66 επξψ είλαη
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα.
Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ έμη (6) ππνέξγα.
1ν πνέξγν: «Νινθιήξσζε θαηαζθεπήο ζηαζκνχ Σνιαξγφο θαη θαηαζθεπή ηνπ
Πηαζκνχ Αγ. Ξαξαζθεπή θαη ηνπ ζηαζκνχ κεηεπηβίβαζεο Λνκηζκαηνθνπείν», κε
πξνυπνινγηζκφ

ζχκβαζεο

25.200.000,00

επξψ.

Ρν

ππνέξγν

ηείλεη

ζηελ

νινθιήξσζή ηνπ.
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2ν πνέξγν: «Πχζηεκα Απηφκαηεο επηηήξεζεο ζπξκψλ ησλ λέσλ επεθηάζεσλ ηεο
Αζήλαο (GEN-020/09)», κε πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο 623.432,01 επξψ. Ρν
ππνέξγν πινπνηείηαη.
3ν

πνέξγν:

«Κειέηε,

πξνκήζεηα,

εγθαηάζηαζε

θαη

ζέζε

ζε

ιεηηνπξγία

ζπζηήκαηνο TETRA γηα ηελ ξαδηνθάιπςε ησλ επεθηάζεσλ ησλ γξακκψλ 2 & 3 ηνπ
Κεηξφ ηεο Αζήλαο θαη ησλ λέσλ ζπξκψλ ζεηξάο ΗΗΗ (GEN-021/09)», κε
πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο 1.012.656,00 επξψ. Ρν ππνέξγν πινπνηείηαη.
4ν πνέξγν: «Απηφκαην ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ γηα ηηο επεθηάζεηο ηνπ
Κεηξφ ηεο Αζήλαο (GEN-031/09)», κε πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο 1.484.078,11
επξψ. Ρν ππνέξγν πινπνηείηαη.
5ν πνέξγν: «Έξγα Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο (Ν.Θ.Υ.)», κε πξνυπνινγηζκφ
ζχκβαζεο 179.833,88 επξψ.
6ν πνέξγν: «Απαιινηξηψζεηο», κε πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο 1.700.000 επξψ.
4.5 ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ
Πχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Θ (ΔΘ) 1083 /2006, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηνλ Θ (ΔΘ) 539 /2010 θαη ηζρχεη, ζην πιαίζην ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
ή Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ, ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
θαη ην Ρακείν Ππλνρήο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζεηξά
εξγαζηψλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα νινθιεξψζνπλ
κηα αδηαίξεηε εξγαζία ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο ή ηερληθήο θχζεο κε ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη κε ζπλνιηθφ θφζηνο άλσ ησλ 50,00 εθαη. €
(εθεμήο «Κεγάιν Έξγν»).
Πην

εγθεθξηκέλν

απφ

ηελ

Δπξσπατθή

Δπηηξνπή

Δπηρεηξεζηαθφ

Ξξφγξακκα

«Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», πεξηιακβάλεηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο
Κεγάισλ Έξγσλ, ήηνη «κεγάια» πεξηβαιινληηθά έξγα, ηα νπνία πξνηάζεθαλ λα
πινπνηεζνχλ

εληφο

ηεο

πξνγξακκαηηθήο

πεξηφδνπ

2007-2013

θαη

λα

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Ξξφγξακκα. Ρα Κεγάια απηά Έξγα αλέξρνληαη ζε δέθα
(10) κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο 1.009 εθαη. €
Ξξφθεηηαη γηα ηα έξγα, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη Ρακείν:
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ΚΔΓΑΙΑ ΔΟΓΑ ΞΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΝΣΖΠ
1. Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ 1: Ξποζηαζία Αημοζθαιπικού Ξεπιβάλλονηορ &
Αζηικέρ Κεηαθοπέρ – Ανηιμεηώπιζη Θλιμαηικήρ Αλλαγήρ – Ανανεώζιμερ
Ξηγέρ Δνέπγειαρ:
Πηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

1

πξνγξακκαηίζζεθε

κε

ηελ

έγθξηζε

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαθάησ Κεγάισλ Έξγσλ:


«Ρειεζέξκαλζε Φιψξηλαο», κε πξνυπνινγηζκφ 35 εθαη. €.



«Δπέθηαζε Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά», κε πξνυπνινγηζκφ 335
εθαη. €.

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ησλ

αξρηθά

πξνγξακκαηηζζέλησλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζηα
370.000.000 €.
Κε

ηελ

ηξνπνπνίεζε

«Ρειεζέξκαλζε

ηνπ

Θαλνληζκνχ

Φιψξηλαο»

δελ

ζα

1083/2006

ελέπηπηε

κε

(άξζξν
ηνλ

39),

αξρηθά

ην

έξγν

εθηηκψκελν

πξνυπνινγηζκφ (35 εθαη. €) ζηελ θαηεγνξία ησλ Κεγάισλ Έξγσλ. Κε ηελ αχμεζε
φκσο ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε 82 εθαη. €, παξακέλεη σο
πξνγξακκαηηζκέλν κεγάιν έξγν ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1. Ξαξάιιεια, ζην
πιαίζην ηνπ Άμνλα εληάρζεθε θαη ην έξγν «Κεηξφ Αηηηθήο», ην νπνίν δελ ήηαλ
ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Υο εθ ηνχησλ, ηα ηξία Κεγάια Έξγα ηνπ ΑΞ 1
πξνγξακκαηηζκέλα

ή

/

θαη

εληαγκέλα,

έρνπλ

πξνυπνινγηζκφ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 529,46 εθαη. € θαη ππεξβαίλνπλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ 1 θαηά 55,6%.
Ρν έξγν «Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά» γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί
πξφζθιεζε χςνπο 400 εθαη. €, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 δελ είρε εληαρζεί ζην
Ξξφγξακκα, ελψ ην έξγν «Κεηξφ Αηηηθήο» εληάρζεθε εληφο ηνπ 2010 κε Ξ/
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 59,01 εθαη. €, ζπκβάζεηο 52,47 εθαη. €
θαη δαπάλεο 20,80 εθαη. €. Ρν έξγν «Ρειεζέξκαλζε Φιψξηλαο» εληάρζεθε επίζεο
ην 2010, κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 70,46
εθαη. €, ρσξίο λα έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε.
2. Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ 2: Ξποζηαζία και Γιασείπιζη δαηικών Ξόπυν:
Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ παξαθάησ Κεγάισλ Έξγσλ:


«Ύδξεπζε Θέξθπξαο», κε πξνυπνινγηζκφ 153 εθαη. €.



«Έξγα Ρακίεπζεο, Δπεμεξγαζίαο, Κεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Λεξνχ γηα Ύδξεπζε
Λ. Σαιθηδηθήο», κε πξνυπνινγηζκφ 131,2 εθαη. €.
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«ΔΔΙ θαη Γίθηπα Απνρέηεπζεο Νηθηζκψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ρακηεπηήξα ηνπ
Κφξλνπ», κε πξνυπνινγηζκφ 30 εθαη. €.

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 989,78 εθαη. €. Κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Θαλνληζκνχ 1083/2006, ην έξγν «ΔΔΙ θαη Γίθηπα Απνρέηεπζεο Νηθηζκψλ γηα ηελ
Ξξνζηαζία ηνπ Ρακηεπηήξα ηνπ Κφξλνπ» δελ αλήθεη πιένλ ζηελ θαηεγνξία ησλ
Κεγάισλ Έξγσλ, ελψ ην έξγν «Έξγα Ρακίεπζεο, Δπεμεξγαζίαο, Κεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο Λεξνχ γηα Ύδξεπζε Λ. Σαιθηδηθήο» δελ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ.

Υο

πξνυπνινγηζκφο

εθ

ηνχηνπ,

απμήζεθε

ην

έξγν

ζε

223,8

«Ύδξεπζε
εθαη.

€,

Θέξθπξαο»,
θαιχπηεη

ηνπ
ην

νπνίνπ

22,6%

ν

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.
Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ην έξγν δελ είρε εληαρζεί ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.
3. Άξοναρ Ξποηεπαιόηηηαρ 3: Ξπόλητη & Ανηιμεηώπιζη Ξεπιβαλλονηικού
Θινδύνος
Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
παξαθάησ Κεγάισλ Έξγσλ:


«Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο Οαθήλαο», κε πξνυπνινγηζκφ 52 εθαη. €.



«Γηεπζέηεζε

Ιεθάλεο

Απνξξνήο

Δξαζίλνπ

-

Θαηάληε

Ρκήκα»,

κε

πξνυπνινγηζκφ 62,4 εθαη. €.


«Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο - απφ ηελ Ξιαηεία Ηιίνπ έσο θαη ηελ Ιεσθφξν
Θαξακαλιή θαη Έξγσλ Ππκβνιήο Οέκαηνο Ξηθξνδαθλέδαο», κε πξνυπνινγηζκφ
101 εθαη. €.

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 395 εθαη. €. Ρν έξγν «Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο
Απνξξνήο Οαθήλαο» δελ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ελψ ηνπ κελ
έξγνπ

«Γηεπζέηεζε

Ιεθάλεο

Απνξξνήο

Δξαζίλνπ»

ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Γεκφζηαο Γαπάλεο θζάλεη ζηα 56,11 εθαη. €, ελψ ηνπ
έξγνπ «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο», ν πξνυπνινγηζκφο απμήζεθε ζε 198 εθαη.
€. Υο εθ ηνχηνπ ηα δχν Κεγάια έξγα ηνπ ΑΞ3 θαιχπηνπλ ην 64,33% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ 3. Ρν έξγν «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο» εληάρζεθε
εληφο ηνπ 2010, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 198 εθαη. €.
ΚΔΓΑΙΑ ΔΟΓΑ ΞΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΞΑ
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Άξοναρ

Ξποηεπαιόηηηαρ

Βιοποικιλόηηηαρ:

Πηνλ

9:

Άμνλα

Ξποζηαζία

Φςζικού

Ξξνηεξαηφηεηαο

9

Ξεπιβάλλονηορ

έρεη

&

πξνγξακκαηηζηεί

ε

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Κεγάινπ Έξγνπ:


«Έξγα Νινθιήξσζεο Δπαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο Θάξιαο», κε πξνυπνινγηζκφ
50 εθαη. €.

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο αλέξρεηαη ζηα 134,51 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία

ηνπ

ελδεηθηηθνχ

θαηαιφγνπ

Κεγάισλ

Έξγσλ

ηνπ

εγθεθξηκέλνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ηα 50 εθαη. € αθνξνχλ ζην Κεγάιν Έξγν, ήηνη 37,17% ηνπ
αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ 9. Γηα ην έξγν απηφ είρε εθδνζεί πξφζθιεζε
πξνυπνινγηζκνχ 50,00 εθαη. €, θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 είραλ εληαρζεί
ππνέξγα πξνυπνινγηζκνχ 24,37 εθαη. €, ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζπκβάζεηο χςνπο
21,06 εθαη. €, ελψ ην χςνο ησλ ζρεηηθψλ Γαπαλψλ αλεξρφηαλ ζηα 4,27 εθαη. €.
Πηνλ Ξίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο /
ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζε δεκφζηα δαπάλε, ηελ πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ηνλ δηθαηνχρν ή /θαη ελ
δπλάκεη δηθαηνχρν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ
ζε έηε.
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Ξίνακαρ 4.1:Κεγάλα Έπγα ηος Ξπογπάμμαηορ
Α/Α

Ρίηλορ Έπγος

Ξποϋπολογιζμόρ
Πςγσπ. ΓΓ
(ζε εκαη. Δςπώ)

Γικαιούσορ

Ξηγή
Άξοναρ
Σπημαηοδόηηζηρ Ξποηεπαιόηηηαρ

Δκηιμώμενη
Γιάπκεια
λοποίηζηρ
(ζε έηη)

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ

1

Ύδξεπζε Θέξθπξαο

153,0

Γ/λζε Έξγσλ Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο (Γ6) /
Ξ..ΚΔ.ΓΗ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 2

3,5

ΑΜΖΘΖΘΔ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ
223,8 ΔΘΑΡ. €

2

Έξγα Ρακίεπζεο, Δπεμεξγαζίαο, Κεηαθνξάο θαη
Γηαλνκήο Λεξνχ γηα Ύδξεπζε Λ. Σαιθηδηθήο

131,2

Γ/λζε Έξγσλ Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο (Γ6) /
Ξ..ΚΔ.ΓΗ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 2

2,0

ΓΔΛ ΘΑ ΙΝΞΝΗΖΘΔΗ ΠΡΝ
ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΞΞΔΟΑΑ

3

Έξγα Νινθιήξσζεο Δπαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο
Θάξιαο

50,0

Γ/λζε Έξγσλ Ύδξεπζεο
θαη Απνρέηεπζεο (Γ6) /
Ξ..ΚΔ.ΓΗ

Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο

ΑΞ 9

4,0

ΔΣΝΛ ΔΛΡΑΣΘΔΗ ΠΡΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΞΝΔΟΓΑ 24,37
ΔΘΑΡ. €

4

Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο Οαθήλαο

52,0

Γ/λζε δξαπιηθψλ
Έξγσλ Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο (Γ10) /
Ξ..ΚΔ.ΓΗ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 3

4,0

ΓΔΛ ΘΑ ΙΝΞΝΗΖΘΔΗ ΠΡΝ
ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΞΞΔΟΑΑ

5

Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο Δξαζίλνπ Θαηάληε Ρκήκα

62,4

Γ/λζε δξαπιηθψλ
Έξγσλ Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο (Γ10) /
Ξ..ΚΔ.ΓΗ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 3

2,0

ΔΘΡΗΚΑΡΑΗ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ
56,11 ΔΘΑΡ. €

6

Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο - απφ ηελ Ξιαηεία
Ηιίνπ έσο θαη ηελ Ιεσθφξν Θαξακαλιή θαη Έξγσλ
Ππκβνιήο Οέκαηνο Ξηθξνδαθλέδαο

101,0

Γ/λζε δξαπιηθψλ
Έξγσλ Ξεξηθέξεηαο
Αηηηθήο (Γ10) /
Ξ..ΚΔ.ΓΗ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 3

3,8

ΔΛΡΑΣΘΖΘΔ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΚΔ Ξ/ 198 ΔΘΑΡ. €

7

Ρειεζέξκαλζε Φιψξηλαο

35,0

ΓΔΑ Φιψξηλαο

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 1

1,8

ΑΜΖΘΖΘΔ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ
70,46 ΔΘΑΡ. €

8

ΔΔΙ θαη Γίθηπα Απνρέηεπζεο Νηθηζκψλ γηα ηελ
Ξξνζηαζία ηνπ Ρακηεπηήξα ηνπ Κφξλνπ

9

10

30,0

ΛΑ ΦΥΘΗΓΑΠ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 2

5,0

ΓΔΛ ΑΛΖΘΔΗ ΠΡΖΛ
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΥΛ ΚΔΓΑΙΥΛ
ΔΟΓΥΛ, ΚΔΡΑ ΡΖΛ
ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 1083/2006

Δπέθηαζε Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά

335,0

ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 1

9,0

ΔΘΡΗΚΑΡΑΗ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ 400
ΔΘΑΡ. €

Δπέθηαζε Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζήλαο, ηκήκα
"Αηγάιεσ - Σατδάξη", Ακαμνζηάζην Διαηψλα,
Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο "Σατδάξη", Πηαζκφο
Κεηεπηβίβαζεο "Θεξακεηθφο"

59,0

ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 1

3,0

ΔΣΔΗ ΔΛΡΑΣΘΔΗ ΠΡΝ
ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

ΠΛΝΙΝ

1.008,6
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Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηα Κεγάια Έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ήηνη ην έξγν
«Κεηξφ Αηηηθήο», θαζψο θαη ηα έξγα «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο» θαη «Έξγα
νινθιήξσζεο επαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο Θάξιαο», παξνπζηάδνληαη αλαθνξέο ηεο

πξνφδνπ πινπνίεζεο δηαθφξσλ ζηαδίσλ κεγάισλ έξγσλ φπσο νξίδεηαη ζην
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ζεκείνπ Γ1 ησλ Ξαξαξηεκάησλ XXI θαη XXII ηνπ Θαλ.
1828/2006. Ρα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα αθνινπζνχλ ζηε
ζπλέρεηα.
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ΚΔΓΑΙΝ ΔΟΓΝ
ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΓΟΑΚΚΖΠ 3 ΡΝ ΚΔΡΟΝ ΑΘΖΛΑΠ, ΡΚΖΚΑ ΑΗΓΑΙΔΩ –
ΣΑΪΓΑΟΗ, ΑΚΑΜΝΠΡΑΠΗΝ ΔΙΑΗΩΛΑ, ΠΡΑΘΚΝΠ ΚΔΡΔΞΗΒΗΒΑΠΖΠ ΣΑΪΓΑΟΗ,
ΠΡΑΘΚΝΠ ΚΔΡΔΞΗΒΗΒΑΠΖΠ ΘΔΟΑΚΔΗΘΝΠ
Γ1: Σπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος
Ζμεπομηνία έναπξηρ
(A)

Ζμεπομηνία
ολοκλήπυζηρ
(B)

Ηαλνπάξηνο 2006

Νθηψβξηνο 2006

2.
Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο):

Ηαλνπάξηνο 2006

Νθηψβξηνο 2006

3.
Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:

Αχγνπζηνο 2004

Ηνχιηνο 2005

4.

Λνέκβξηνο 2003

Ηνχιηνο 2005

1.

Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:

Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:

5.
Φάθεινο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ: *
Θαηαζθεπή γξακκήο κεηξφ Ρκ. «Αηγάιεσ –
Σατδάξη»
(1,4ρικ), Πηαζκνχ «Σατδάξη», Π/Κ «Σατδάξη»
&
Ακαμνζηαζίνπ «Διαηψλα»

29/10/2004

Θαηαζθεπή Πηαζκνχ Κεηεπηβίβαζεο
«Θεξακεηθφο»

25/11/2006

6.
Αλακελφκελε έλαξμε ηεο (ησλ)
δηαδηθαζίαο(-ηψλ) ππνβνιήο πξνζθνξψλ**
Θαηαζθεπή γξακκήο κεηξφ Ρκ. «Αηγάιεσ –
Σατδάξη»
(1,4ρικ), Πηαζκνχ «Σατδάξη», Π/Κ «Σατδάξη»
&
Ακαμνζηαζίνπ «Διαηψλα»

5/8/2005

Θαηαζθεπή Πηαζκνχ Κεηεπηβίβαζεο
«Θεξακεηθφο»

22/01/2007

7. Αγνξά γεο:

Λνέκβξηνο 2005

Γεθέκβξηνο 2009

Θαηαζθεπή γξακκήο κεηξφ Ρκ. «Αηγάιεσ –
Σατδάξη»
(1,4ρικ), Πηαζκνχ «Σατδάξη», Π/Κ «Σατδάξη»
&
Ακαμνζηαζίνπ «Διαηψλα»

22/02/2006

4/8/2011

Θαηαζθεπή Πηαζκνχ Κεηεπηβίβαζεο
«Θεξακεηθφο»

10/09/2007

12/5/2011

9. Φάζε ιεηηνπξγίαο:

1/9/2011

8. Πηάδην/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:

*

Ζκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.

**

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
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ΚΔΓΑΙΝ ΔΟΓΝ
ΓΗΔΘΔΡΖΠΖ ΟΔΚΑΡΝΠ ΔΠΣΑΡΗΑΠ
Γ1: Σπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος
Ζμεπομηνία έναπξηρ
(A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
8.
9.
1

*

1

Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:
Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο):
Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:
Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:
Ξξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξψλ1:
Αλακελφκελε έλαξμε ηεο (ησλ)
δηαδηθαζίαο(-ηψλ) ππνβνιήο
πξνζθνξψλ*
πνέξγν 1
πνέξγν 2
πνέξγν 3
πνέξγν 7
Αγνξά γεο:
Φάζε/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:
Φάζε ιεηηνπξγίαο:

9/03/2000

Ζμεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)
20/07/2009

14/04/2009

20/07/2009

25/09/2000

14/2/2011

14/01/2004

30/09/2011

11/10/2010

13/04/2011

13/04/2011

15/12/2011

13/04/2011
21/10/2011
6/05/2011
28/04/2011
20/04/2009
13/12/2011
1/01/2016

7/06/2011
15/12/2011
28/06/2011
20/06/2011
14/10/2011
21/09/2015
31/12/2046

Αθνξά ζην πνέξγν 1
Γηεπθξηλίζηε γηα θάζε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ

Αθοπά ζηο Υποέπγο 1
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ΚΔΓΑΙΝ ΔΟΓΝ
ΔΟΓΑ ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖΠ ΔΞΑΛΑΓΖΚΗΝΟΓΗΑΠ ΙΗΚΛΖΠ ΘΑΟΙΑΠ
Γ1: Σπονοδιάγπαμμα ηος έπγος
Ζμεπομηνία
έναπξηρ
(A)

Ζμεπομηνία
ολοκλήπυζηρ
(B)

1. Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:

9/1998

9/2001

2. Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο):

9/1998

9/2001

3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:

9/1998

12/2000

4. Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:

9/1998

11/2008

5. Φάθεινο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ:

9/1998

10/2012

6. Αλακελφκελε έλαξμε ηεο (ησλ)
δηαδηθαζίαο(-ηψλ) ππνβνιήο
πξνζθνξψλ*
6.1

Δπαλαδεκηνπξγία ιίκλεο
Θάξιαο: Tερληθή
Ξεξηβαιινληηθή Έθζεζε,
Κειέηε Θφζηνπο Νθέινπο &
πνζηεξηθηηθέο Κειέηεο

6.2

Ρακηεπηήξαο Θάξιαο θαη
ζπλαθή έξγα (εξγνιαβία)

6.3

6.3 Ρερληθφο ζχκβνπινο
Έξγνπ Δπαλαδεκηνπξγίαο
ιίκλεο Θάξιαο

6.4

Κειέηε απαηηνχκελσλ έξγσλ
γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο
ιίκλεο Θάξιαο απφ ηνλ Ξελεηφ

27/05/1998

01/10/1998
10/01/2001

08/08/2003

6.5

Κειέηε έξγσλ κεηαθνξάο θαη
δηαλνκήο λεξνχ ηεο ι. Θάξιαο

12/08/2003

6.6

Κειέηε έξγσλ ελίζρπζεο ηεο
χδξεπζεο ηεο κείδνλνο πεξηνρήο
Βφινπ

10/09/2003

Κειέηε ζπκπιεξσκαηηθψλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη
έξγσλ νξεηλήο πδξνλνκίαο ζηε
ιεθάλε ηεο ιίκλεο

09/10/2003

6.8

Κειέηε Αλάδεημεο
Ξεξηβάιινληνο Θάξιαο

13/02/2004

6.9

Θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ
έξγσλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηεο
ιίκλεο Θάξιαο απφ ηνλ π. Ξελεηφ
(εξγνιαβία)

17/02/2007

6.7
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Ζμεπομηνία
έναπξηρ
(A)
6.10 Θαηαζθεπή έξγσλ κεηαθνξάο
θαη δηαλνκήο λεξνχ ιίκλεο
Θάξιαο Α Φάζε (εξγνιαβία)

16/10/2007

6.11 Θαηαζθεπή έξγσλ ελίζρπζεο
ηεο χδξεπζεο ηεο κείδνλνο
πεξηνρήο Βφινπ Α θάζε
(εξγνιαβία)

19/10/2007

6.12 Ρερληθφο ζχκβνπινο
Νινθιήξσζεο Δξγνπ
Δπαλαδεκηνπξγίαο ιίκλεο Θάξιαο

15/05/2008

6.13 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Λεξψλ,
Δδαθψλ θαη Νηθνζπζηεκάησλ
Θάξιαο

13/12/2008

6.14 Θαηαζθεπή ησλ
ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ έξγνπ
επαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο Θάξιαο
Α θάζε (εξγνιαβία)

11/02/2009

6.15 Θαηαζθεπή έξγσλ αλάδεημεο
πεξηβάιινληνο Θάξιαο
(εξγνιαβία)

30/04/2009

6.16 Θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ
αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη
έξγσλ νξεηλήο πδξνλνκίαο ζηε
ιεθάλε ηεο ιίκλεο Θάξιαο
6.17

Γεκνζηφηεηα - Δλεκέξσζε

6.18 Θαηαζθεπή έξγσλ ελίζρπζεο
ηεο χδξεπζεο ηεο κείδνλνο
πεξηνρήο Βφινπ Β θάζε
(εξγνιαβία)

Ζμεπομηνία
ολοκλήπυζηρ
(B)

30/7/2010
1/8/2011
7/5/2012

6.19
Θαηαζθεπή έξγσλ κεηαθνξάο
θαη δηαλνκήο λεξνχ ιίκλεο
Θάξιαο Β Φάζε

13/8/2012

6.20
Θαηαζθεπή ησλ
ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ έξγνπ
επαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο Θάξιαο
Β θάζε (εξγνιαβία)

20/5/2013

7

Αγνξά γεο:

6/1999

12/2012

8

Πηάδην/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:

9/1999

12/2015

9

Δπηρεηξεζηαθφ ζηάδην:

12/2009

12/2015

*

Διεςκπινίζηε για κάθε ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών
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4.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΣΗΙΧΝ ΤΝΑΝΣΗΔΧΝ Δ.Δ ΚΑΙ Γ.Α
Πηηο 7 Γεκεμβπίος 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηήζηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη
ηνπ

ΞΔΘΑ,

ηνπ

πνπξγείνπ

Νηθνλνκίαο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο

θαη

ησλ

Ξεξηθεξεηψλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο έγηλε αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο
εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Δκ μέποςρ ηηρ Δπιηποπήρ επηζεκάλζεθαλ ηα παξαθάησ:
α) Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ ήηαλ ην πξφγξακκα πνπ κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ηνκή είρε
εκθαλίζεη ηη μεγαλύηεπη καθςζηέπηζη ζηην ςλοποίηζη ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα

πξνγξάκκαηα

ηνπ

ΔΠΞΑ,

αλαθέξνληαο

ελδεηθηηθά

πσο

ζηελ

πεξίπησζε πνπ ίζρπε γηα ην 2010 ν ζηφρνο Λ+3 ην ΔΞΞΔΟΑΑ ζα ππνιεηπφηαλ
θαηά 53 εθαη. €. Πε απηφ ην πιαίζην, ηνλίζζεθε ε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε
ελεξγνπνίεζεο ηνπ Άμνλα 3 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
β) Πε ζρέζε κε ηνπο δείκηερ απαζσόληζηρ επηζεκάλζεθε πσο πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγνχληαη καηά ηη λειηοςπγία ηυν έπγυν.
γ) Όζνλ αθνξά ζηηο κειινληηθέο εληάμεηο έξγσλ ζην Ξξφγξακκα, επηζεκάλζεθε
πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ζα πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ νη ππάξειρ πος θα ενηασθούν κεηά ηελ
αλαζεψξεζε

λα

εκθαλίδνπλ

ικανοποιηηικό

επίπεδο

υπιμόηηηαρ

πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο πφξσλ απφ ηε κε
πινπνίεζε ηνπο.
δ) Ζ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε εθαξκνγή ηνπ Πσεδίος Γημοζιόηηηαρ ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο δχλαηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιθπζε
θνξέσλ γηα ηελ ππνβνιή έξγσλ, ηα νπνία ελδερνκέλσο λα έρνπλ κείλεη πίζσ
εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Ξξφγξακκα θαη νη δξάζεηο ηνπ δελ έρνπλ γίλεη
επξέσο γλσζηά, παξά ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπο.
Δκ μέποςρ ηηρ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έγηλε παξνπζίαζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ εμέιημε ηεο πινπνίεζεο ησλ κεγάισλ
έξγσλ, ελψ παξνπζηάζηεθαλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επηηάρπλζε
ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ ζηφρσλ γηα ηα
επφκελα έηε. Νη ελέξγεηεο απηέο, κεηαμχ άιισλ, αλαθέξνληαη:


Πηην ςπεπδέζμεςζη κονδςλίυν (overbooking) γηα έξγα δηαρείξηζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ, ιπκάησλ θαη πφζηκνπ χδαηνο, θαζψο θαη ζηελ έληαμε
«εκηψξηκσλ» έξγσλ κε ζηφρν ηελ σξίκαλζε ηνπο κέζα απφ ην Ξξφγξακκα
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πξνθεηκέλνπ

λα

εκθαληζηνχλ

έγθαηξα

δαπάλεο

θαηά

ηελ

ηξέρνπζα

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.


Πηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζςζηήμαηορ πποέγκπιζηρ / δημοππάηηζηρ /
ζύμβαζηρ κε ηελ αμηνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ηφζν απφ ηελ ΔΓ, φζν
θαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο / θνξείο πινπνίεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή



Πηελ έληαμε ώπιμυν (με δαπάνερ) έπγυν από άλλα Ξπογπάμμαηα,
ελέξγεηα πνπ ζα εμαξηεζεί θαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κεηά ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ



Πηελ έληαμε πξφζζεησλ πεπιβαλλονηικών έπγυν ζηιρ Ξεπιθέπειερ, πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία νηθνινγηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ φπσο λεκάνερ
αποπποήρ ποηαμών, κλειζηοί κόλποι, λίμνερ κλπ, ιακβάλνληαο πάληνηε
ππφςε ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπο, έηζη ψζηε ηα έξγα πνπ ζα επηιεγνχλ λα είλαη
ζε ζέζε λα εκθαλίζνπλ δαπάνερ καηά ηα έηη 2012 και 2013.



Πηελ ελεξγνπνίεζε ηεο λενζχζηαηεο Διδικήρ πηπεζίαρ Πςνηονιζμού
Ξεπιβαλλονηικών Γπάζευν, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηά
ηφπνπο αλαγθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
πεπιβαλλονηικών ζηόσυν πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο,
φζν θαη ησλ σπημαηοοικονομικών ζηόσυν ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ φπσο έρνπλ
δηακνξθσζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Κλεκνλίνπ.

Δπίζεο, εθ κέξνπο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ επηζεκάλζεθαλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαηά ηε
δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έληαμε λέσλ Θσδηθψλ
Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ζην Ξξφγξακκα, ζηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ γεληθψλ
θαη

εηδηθψλ ζηφρσλ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ

θνλδπιίσλ κεηαμχ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, θαζψο ζηελ έληαμε λέσλ
δξάζεσλ πνπ, κεηαμχ άιισλ, έρνπλ σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.

Πην πιαίζην ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ηεο ζπλάληεζεο

έγηλε εθ κέξνπο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε Πηξαηεγηθή
«Δπξψπε 2020».
Ρέινο, εθ κέξνπο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο έγηλε
ζχληνκε

αλαθνξά

ζηνπο

θηλδχλνπο

απφ

ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

Πρεδίνπ

«Θαιιηθξάηεο», θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζζνχλ.

123

