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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παπάπηημα Ι:

Δληαγκέλα

έξγα

ζχκθσλα

κε

ην

Ξαξάξηεκα

ΗΗ

ηνπ

Θ(ΔΘ)

1083/2006
Παπάπηημα ΙΙ:

Ξίλαθεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ εθαξκνγή ησλ Γεληθψλ
Πηφρσλ ηνπ ΔΠΞΑ, ζηηο Πηξαηεγηθέο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο ΔΔ
γηα ηελ Ξνιηηηθή Ππλνρήο, ζηηο Ξξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞΚ 2011-2014
θαη ζην earmarking.

Παπάπηημα ΙΙΙ: Ξίλαθεο αλαθνξάο πξνφδνπ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ
Παπάπηημα ΙV:

Ξίλαθεο Ρερληθήο Βνήζεηαο

Παπάπηημα V:

Ξίλαθαο επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ

Παπάπηημα VΙ:

Ξίλαθαο Δλεξγεηψλ Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ

iii

ΔΗΠΑΓΥΓΖ:

ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2011 ζπληάρζεθε
απφ

ηελ

Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο

«Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε», ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Θαλνληζκνχ
(ΔΘ) 1083/2006 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα ηνπ Θ (EK)
1828/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ κε ΑΞ
23288/ΔΠΑΑΞ1332/23.5.2008 εγθχθιην ηνπ ΞΝΗΝ (λπλ ΞΑΑΛ), ην κε αξ. πξ.
15060 ΔΠΠΑΑΞ 720/08.4.10 έγγξαθν νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Ππληνληζκνχ,
ην κε αξ. πξ. 19673 ΔΠΠΑΑΞ 1056/30.4.12 έγγξαθν νδεγηψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο
Ππληνληζκνχ ηνπ ΞΑΑΛ,

θαζψο θαη φιεο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ

εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά απφ ην ΞΑΑΛ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρεηηθφο Πηφρνο: Πχγθιηζε
Πρεηηθή επηιέμηκε πεξηνρή:
Ρακείν Ππλνρήο: νη 13 Ξεξηθέξεηεο ηεο
Σψξαο.
ΔΡΞΑ: νη 8 Ξεξηθέξεηεο ηνπ Πηφρνπ 1 ηεο
Σψξαο

(Θξήηε,

Ξεινπφλλεζνο,

Βφξεην

Γπηηθή

Διιάδα,

Αηγαίν,
Ηφληα,

Ήπεηξνο, Θεζζαιία, Α. Καθεδνλία-Θξάθε).
Ξεξίνδνο Ξξνγξακκαηηζκνχ: 2007-2013
Αξηζκφο Ξξνγξάκκαηνο (αξηζ. CCI):
CCI 2007 GR 161 PO 005
Ρίηινο Ξξνγξάκκαηνο:
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ
ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Έηνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ: 2012
Ζκεξνκελία Έγθξηζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο
απφ ηελ Δπηηξνπή
Ξαξαθνινχζεζεο:26/06/2012

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:
«Ζ 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 ελ γέλεη ηε βάζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ
πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Σψξαο. Δηδηθά ζηελ Διιάδα 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. Ρα έκκεζα νθέιε αλαθέξνληαη ζηε
βαζκηαία ζηξνθή ηεο ρψξαο ζε έλα παξαγσγηθφ κνληέιν πνηνηηθήο αλάπηπμεο
(development), ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνζδηνξίδεηαη σο πξάζηλε αλάπηπμε,
ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο κνλνδηάζηαηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε βάξνο ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα.
Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ γηα ην Ξεξηβάιινλ, 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 νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη ρσξηθή
ζπλνρή. 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 ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαξζξσηηθήο δνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαηά ην ζρεδηαζκφ
ηνπ, ιήθζεθαλ ππφςε παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ζηνπο ζπλνιηθνχο δηαζέζηκνπο
πφξνπο γηα ην Ξεξηβάιινλ, ζηελ θαηαλνκή απηψλ ησλ πφξσλ κεηαμχ ΔΡΞΑ θαη
Ρακείνπ Ππλνρήο, πξνζεγγίδνληαο θαηά έλα βαζκφ ηελ, ζχκθσλα κε ηνλ
Θαλνληζκφ, ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο. Δπίζεο
ειήθζεζαλ ππφςε νη δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ Ξεξηβάιινληνο κε
βάζε ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο (8
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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 ζπλνιηθή δέζκεπζε
ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ
εμππεξέηεζε

ηεο

Πηξαηεγηθήο

ηεο

Ιηζζαβφλαο,

φπσο

πξνβιέπεηαη

ζηνπο

Θαλνληζκνχο ησλ δηαξζξσηηθψλ Ρακείσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, θαηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπο.
Κε βάζε ηνλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθφ ζηφρν θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ζηα επί κέξνπο Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ,
θαζνξίδνληαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ
ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ», κε ηξφπν ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο
αλάγθεο ηνπ Ρνκέα Ξεξηβάιινληνο, γηα ην ζχλνιν ηεο Σψξαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ Γεληθψλ Πηφρσλ ιήθζεθαλ ππφςε:
1. Ζ 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 ζπλέξγεηεο 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 δξάζεο 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
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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 Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε

2007-2013», πξνζδηνξίζζεθαλ νχησο ψζηε

λα

ζπκβάινπλ ζηελ

επίηεπμε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πηφρνπ θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ, αθ’ ελφο ηηο αλάγθεο
ζπκκφξθσζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη αθ’ εηέξνπ ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή
πξνζηαζία.
Ζ επίηεπμε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ
απνζέκαηνο θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Γεληθφο Πηφρνο 1) πξνυπνζέηεη ηε
δεκηνπξγία ππνδνκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Υο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα
ην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζεσξνχληαη θπξίσο νη ππνδνκέο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ, αιιά
θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα θαη νη
δξάζεηο νξζνινγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο
απηφ

επηηάζζνπλ

νη

αλάγθεο

ζπκκφξθσζεο

κε

ηελ

θνηλνηηθή

λνκνζεζία.

Πεκαληηθνχο επίζεο ηνκείο παξέκβαζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ απνηεινχλ ε νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ηνπ πφζηκνπ χδαηνο, ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θαη ε αληηκεηψπηζε
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
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 θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
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, Γεληθνί Πηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
«Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 δηακνξθψζεθαλ
σο εμήο:
ΓΔΛΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 1
► Ζ Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ, ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο
θαη ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ (Έδαθνο, δαηηθφ Ξεξηβάιινλ, Αηκφζθαηξα, Φχζε)
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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, δηακνξθψζεθε ε δνκή ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ 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,
Κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, ην ΔΞΞΔΟΑΑ δηαξζξψλεηαη ζε έληεθα Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο, ζην πιαίζην επηά βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ –
Δπηινγψλ:
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
1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ
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

ηήξεζεο

πνπ
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

6

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

βαζίδεηαη

ζην

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). Ρν
δε ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ
ΔΠΞΑ, εμεηδηθεχεηαη κε ηελ ΘΑ 14053/ΔΠ 1749/27-3-2008 (ΠΓΔ), φπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο ΘΑ 43804/ΔΘ 2041/9-9-2009 θαη 28020/ΔΘ
1212/19-7-2010.
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
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έλα κέξνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, ελψ κε ην Ξ.Γ. 189/2009 (ΦΔΘ 221/Α/5.11.09),
θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγείνπ ΞΔΘΑ. Πηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε
ΘΑ ππ. αξηζκ. 166200/2011 (ΦΔΘ 361/Β/08.03.2011) «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» (ηξνπνπνίεζε ηεο ΘΑ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ), ελψ κε ηελ ΘΑ ππ’
αξηζκ. 167992/2011 (ΦΔΘ 1097/Β/02.06.2011), ηξνπνπνηείηαη ε ΘΑ ππ’ Αξηζκ.
177224/2010 (ΦΔΘ 463/Β/19.04.2010) «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο
ηνπ

ΔΞΞΔΟΑΑ».

Ρέινο,

κε

ηελ

ΘΑ

ππ.

Αξηζκ.

15078/2012

(ΦΔΘ

980/Β/29.03.2012) «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 19883/2008 Θνηλήο πνπξγηθήο
Απφθαζεο (ΦΔΘ 1957/Β/2008) κε ηίηιν «Γηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο
Ππληνληζκνχ

Ξεξηβαιινληηθψλ

Γξάζεσλ

ζην

πνπξγείν

Ξεξηβάιινληνο,

Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5γ ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 3614/2007» (ΔΠΞΔΓ), ζπγθξνηήζεθε ε ΔΠΞΔΓ γηα ην
ζπληνληζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα.

1.1 ΔΞΗΡΔΜΖ

ΘΑΗ

ΑΛΑΙΠΖ

ΡΖΠ

ΞΟΝΝΓΝ

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ

ΡΝ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» εγθξίζεθε κε
ηελ ππ’ αξηζ. Δ(2007) 5442/5.11.2007 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Θνηλνηήησλ «γηα ηελ έγθξηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ‘Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε’ γηα θνηλνηηθή ελίζρπζε ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο απφ ην
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ζχγθιηζεο
θαη απφ ην Σακείν πλνρήο», CCI 2007 GR 161 PO 005. Θαηά ην έηνο 2011
ηξνπνπνηήζεθαλ νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηελ ππ’ αξηζκ.
6975/4-10-2011 απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε κείσζε ηεο εζληθήο
ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη σο εθ
ηνχηνπ, αθ’ ελφο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο απφ 80% ζε 85%
θαη αθ’ εηέξνπ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο
δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαηά 132,35 εθαη. επξψ.
Ρν 2011 ήηαλ έηνο θαηά ην νπνίν ζεκεηψζεθε πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο ζην
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, αθνχ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο (2010) έγηλε ε
νπζηαζηηθή έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. Δληφο ηνπ 2011, ζπλερίζηεθαλ κε ηαρείο
ξπζκνχο, νη εληάμεηο ηερληθά θαη δηνηθεηηθά ψξηκσλ έξγσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ
έλαλ

ηθαλνπνηεηηθφ

βαζκφ

πινπνίεζεο,

θαζψο

θαη

ηδηαίηεξα

ζεκαληηθψλ

8

πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ, κε κηθξφηεξν βαζκφ σξηκφηεηαο, γηα ηελ πξνζηαζία
επαίζζεησλ

νηθνινγηθά

πεξηνρψλ,

αιιά

θαη

γηα

ηελ

εθπιήξσζε

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, πνπ απνξξένπλ απφ αληίζηνηρεο
Θνηλνηηθέο

Νδεγίεο.

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

Ξαξάιιεια,
πνιχ

ππνγξάθηεθαλ

ζεκαληηθνχ

λνκηθέο

πξνυπνινγηζκνχ

δεζκεχζεηο
δαπάλεο,

θαη
ελψ

ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ Ξεξηβαιινληηθά Έξγα ησλ Ξεξηθεξεηψλ ηεο
Σψξαο, ηα νπνία είραλ εληαρζεί αξρηθά ζηα αληίζηνηρα ΞΔΞ θαη θαηφπηλ ηεο
απέληαμήο ηνπο απφ ηα ΞΔΞ εληάρζεθαλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. Κε ηε δηαδηθαζία απηή,
απειεπζεξψζεθαλ ζεκαληηθνί

πφξνη

ζηα ΞΔΞ γηα έληαμε ζε απηά άιισλ

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηηο Διιεληθέο Ξεξηθέξεηεο. Αλαιπηηθά ε πξφνδνο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.

1.1.1 Δλεκέξσζε σο πξνο ηελ θπζηθή πξόνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
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.
Θαηά

ηελ

εμέηαζε

ηεο

πξνφδνπ

επίηεπμεο

ησλ

θπζηθψλ

ζηφρσλ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνπο δείθηεο, είηε Θνξκνχ, είηε
θαη ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο, φζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο 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 ην ηέινο
ηνπ έηνπο 2011, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζζεί πνζνηηθά
ε ηηκή ζηφρνο ησλ δεηθηψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη αληίζηνηρεο
πξάμεηο / έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Κε δεδνκέλν φηη ε
δηάξθεηα εθηέιεζεο απηψλ ησλ πξάμεσλ / έξγσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 2-3 εηψλ,
πέξαλ ησλ Κεγάισλ Έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πνπ ε εθηέιεζή ηνπο δηαξθεί
πνιχ πεξηζζφηεξν, είλαη εκθαλήο ε δπζθνιία απνηχπσζεο ηεο πξνφδνπ
πινπνίεζεο κε θπζηθνχο δείθηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηνπ
Γείθηε «Κνλάδεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ», γηα ηνλ νπνίν πξνθεηκέλνπ λα
απνηππσζεί ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πινπνίεζεο, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ
ηα αληίζηνηρα έξγα / πξάμεηο. Γηα λα εθηηκεζεί δε, ε πξφνδνο πινπνίεζεο πξηλ
ηελ νινθιήξσζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ ηζνδχλακνπ
πινπνίεζεο κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία εθηίκεζεο, δηαδηθαζία ε νπνία
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επηρεηξείηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έθζεζεο, ρσξίο φκσο λα απνηππψλεηαη
ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην ΝΞΠ.
β) Πεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εθηίκεζε θαη απνηχπσζε ηεο θπζηθήο πξνφδνπ
εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ αλακελφκελσλ
απνηειεζκάησλ, είλαη ν βαζκφο / επίπεδν εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ
Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο Ξξνφδνπ (εμακεληαία Γειηία) ζην ΝΞΠ, απφ ην νπνίν
εμαξηάηαη

άκεζα

ε

εγθπξφηεηα

πινπνίεζεο πνπ εμάγνληαη

απφ

θαη
ην

πξαγκαηηθή
ζχζηεκα.

εηθφλα

ησλ

Ιακβάλνληαο

ζηνηρείσλ

ππφςε

ηελ

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, είλαη εκθαλέο φηη ζε απηφ ην ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο εκθαλίδεηαη πνιχ ππνεθηηκεκέλε ε θπζηθή πξφνδνο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο ζην ΝΞΠ, ελψ απνηππψλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα / πξάμεηο.
γ) Ρα

θαηλφκελα

απηά

αλαθέξνληαη

ηφζν

ζηνπο

δείθηεο

ησλ

Αμφλσλ

Ξξνηεξαηφηεηαο, φζν θαη ζηνπο δείθηεο θνξκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
ζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο Θνξκνχ, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ
ελεκέξσζε / ζπκπιήξσζε

ηνπ ΝΞΠ κε λένπο δείθηεο Θνξκνχ, νχησο ψζηε λα

θαιχπηεηαη ε απαίηεζε γηα παξαθνινχζεζε κε ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ ησλ
Αμφλσλ

Ξξνηεξαηφηεηαο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

Υζηφζν,

εθ

φζνλ

δελ

έρεη

πξαγκαηνπνηεζεί Αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη δείθηεο απηνί δελ έρνπλ
ελζσκαησζεί «επίζεκα» ζην Ξξφγξακκα. Υο εθ ηνχηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
πξναλαθεξζέληα, φζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πξφνδν ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη φπσο απηή
απνηππψλεηαη κε ηνπο δείθηεο Θνξκνχ ηνπ, κέρξη 31/12/2011, εγθεθξηκέλνπ
Ξξνγξάκκαηνο, κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα ζην Ξξφγξακκα, 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 25, ν νπνίνο είλαη
δείθηεο απνηειεζκάησλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε
298.380. Δλψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ΝΞΠ δελ παξνπζηάδεηαη πξφνδνο σο πξνο
ηελ πινπνίεζε, κε βάζε εθηηκήζεηο, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε
157.235. Ν ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αληηπξνζσπεχεη ην 66,5% ηνπ
ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ην
ηζνδχλακν πινπνίεζεο πξνζεγγίδεη ην 35% ηνπ ζηφρνπ.



Ζ ηηκή ηνπ δείθηε: «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 εληαγκέλσλ έξγσλ
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ζην ΝΞΠ, αλέξρεηαη ζε 888.825, ήηνη 90,3% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ
θεηκέλνπ, κε πινπνίεζε 198.500 (20% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο), ελψ
ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο, βάζεη εθηηκήζεσλ, αλέξρεηαη ζε 202.379 (20,5%
ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο).


Γηα

ην δείθηε:

«Αξηζκφο

λέσλ έξγσλ

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ

(αλαθέξεηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ΣΡΑ/ΣΡ/ΠΚΑ)», κε θσδηθφ ΝΞΠ
27, θαζψο θαη γηα ηνπο νκνεηδείο δείθηεο 1001 θαη 1042, νη νπνίνη είλαη δείθηεο
εθξνψλ, ε ηηκή ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 28, ήηνη 58% ηνπ
ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ. ζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο,
βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δεηθηψλ ηνπ ΝΞΠ αλέξρεηαη ζε 3,25, ελψ βάζεη
εθηηκήζεσλ ζε

7,1, δηαθνξά ε νπνία νθείιεηαη, είηε ζηε κεζνδνινγία

εθηίκεζεο ηεο πινπνίεζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, είηε ζηε κε ζπκπιήξσζε απφ
νξηζκέλνπο δηθαηνχρνπο ησλ αληίζηνηρσλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο.


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 363 θαη ε πινπνίεζε είλαη ίζε κε 114,5,
αληηπξνζσπεχνληαο, ν κελ δείθηεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ην 66% ηνπ ζηφρνπ
ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, ε δε πινπνίεζή ηνπο, ην 21% ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ
πνπ έρεη ηεζεί πξνο επίηεπμε, κε ην πέξαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ πινπνίεζε
φκσο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην
ΝΞΠ είλαη ππνεθηηκεκέλε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν δείθηε θαη
δελ απνηηκά ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ηεο πινπνίεζήο
ηνπο. Υο εθ ηνχηνπ, εθηηκάηαη, φηη ε πξφνδνο πινπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε
ηζνδχλακν

πινπνίεζεο

263

ΣΑΓΑ,

ήηνη

ζην

48%

ηνπ

ζηφρνπ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ δεηθηψλ θνξκνχ, είηε παξακείλνπλ σο έρνπλ γηα ην ζχλνιν ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, είηε ελζσκαησζνχλ ζηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο, ή ζα πξέπεη
λα αληηθαηαζηαζεί, ζηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, απφ ην
δείθηε κε Θσδ. 29 «Απνθαηάζηαζε πεξηνρψλ (km2)», ή λα παξακείλεη θαη κε
ηελ πξνζζήθε ηνπ λένπ δείθηε.
πσο πξναλαθέξζεθε, ε πξφνδνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ δεηθηψλ Θνξκνχ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεδφλ εμ’ νινθιήξνπ θαηά ην έηνο αλαθνξάο (2011). Βάζεη δε
ησλ ήδε θαηαρσξηζκέλσλ ζην ΝΞΠ ζηνηρείσλ δεηθηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα
φζα πξναλαθέξζεθαλ, ε πξφνδνο εθαξκνγήο απηψλ ησλ δεηθηψλ παξνπζηάδεηαη
ζηνλ Ξίλαθα 1.1 πνπ αθνινπζεί:
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Πίνακαρ 1.1
Γείκηερ Κοπμοω
Σιμή
βάζηρ
(20002006)

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

0

0

-

2012

2013

2014

2015

ωνολο

448.613

0
0
-

199.500

-

984.792

0

Νινθιήξσζε
Πηφρνο

-

Αθεηεξία

-

-

9

Νινθιήξσζε
Πηφρνο

-

Αθεηεξία

-

3,25

-

48

114,5
550
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1.1.2 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
ζνλ αθνξά ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφνδν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ε νπνία
ζπλδέεηαη θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε θπζηθή πξφνδν, ηφζν γηα ην ζχλνιν
ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ, φζν θαη γηα ην έηνο 2011, 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 απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη
31/12/2011, ελψ ζηνλ Ξίλαθα 1.2.α παξνπζηάδνληαη, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία
δηαθξηηά γηα ην έηνο 2011. Απφ απηνχο ηνπο Ξίλαθεο παξαηεξείηαη φηη:


Απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη θαη 31.12.11 εθδφζεθαλ
απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ εθαηφλ είθνζη έμη (126) πξνζθιήζεηο χςνπο 5.767,86
εθαη.€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ απηέο, ζαξάληα πέληε
(45) αθνξνχζαλ ζε εθρσξήζεηο δηαρείξηζεο πξάμεσλ ζε ΔΦΓ, χςνπο 745,28
εθαη.€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. Απφ ην

ζχλνιν ησλ

πξνζθιήζεσλ, ην 2011 εθδφζεθαλ πελήληα ηξεηο (53) πξνζθιήζεηο, χςνπο
2.701,15 εθαη. €.


Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 3.279,51 εθαη. € εθ
ησλ νπνίσλ, έξγα κε πξνυπνινγηζκφ 2.178,25 εθαη. €, ήηνη ην 66% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εληαγκέλσλ, εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011. Απφ απηά ηα πνζά, ν
πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ζην πιαίζην ησλ εθρσξεζέλησλ ζηηο
ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ ή θαη άιισλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ, αλέξρεηαη ζε 502,14 εθαη.
€ εθ ησλ νπνίσλ ηα 407,19 εθαη. € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο (ζπκβάζεηο) αλέξρνληαη ζε 841,06 εθαη. €, πνζφ ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην 26% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ζην
40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Δληφο ηνπ 2011 ην χςνο ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αλήιζε ζε
506,69 εθαη. €, ήηνη ην 60,2% ησλ ζπλνιηθψλ δεζκεχζεσλ ππνγξάθηεθαλ
εληφο ηνπ 2011. 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 αλέξρνληαη ζε 375,38 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 302,03
εθαη. € αληηζηνηρνχλ ζε ππνγεγξακκέλεο ην 2011 λνκηθέο δεζκεχζεηο.



Νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη
ζε 511,44 εθαη. €, ήηνη ην 61% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ην 16% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ην 24% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
δεκφζηαο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

Αληίζηνηρα,

νη

πιεξσκέο

πξνο

ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 492,30 εθαη. €, πνζφ ην νπνίν απνηειεί ην
59%

ησλ

εληαγκέλσλ

λνκηθψλ

δεζκεχζεσλ

έξγσλ.

Νη

ή

ην

δαπάλεο

15%

ηνπ

(απνδεθηφ

πξνυπνινγηζκνχ

ησλ

δηαρείξηζεο)

πνπ
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011 αλήιζαλ ζε 351,44 εθαη. € θαη ζε 334,69
εθαη. € σο πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε. Ρα έξγα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα
εθρσξεζέληα

θνλδχιηα

θαη

αξκνδηφηεηεο

δηαρείξηζεο

ζηηο

ΔΓΑ

ησλ

Ξεξηθεξεηψλ, ή / θαη ζε άιινπο ΔΦΓ, παξνπζίαζαλ δαπάλεο χςνπο 250,92
εθαη. € (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) θαη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε χςνπο
239,39 εθαη. €. Ρν 2011 νη αληίζηνηρεο δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο)
αλήιζαλ ζε 195,17 εθαη. € θαη νη πιεξσκέο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ζε
183,65 εθαη. €.

Αθνινπζνχλ νη Ξίλαθεο 1.2 θαη 1.2.α, φπνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε πξφνδνο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζπλνιηθά κέρξη 31/12/2011 θαη δηαθξηηά γηα ην έηνο 2011.
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Πίνακαρ 1.2
Ππψοδορ ηος Ππογπάμμαηορ μέσπι 31/12/2011
ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ

Πιεζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ

Ννκηθέο Γεζκεπζ. Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ

Απνδεθηφ Γηαρείξηζεο

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

2.117.647.060,00

5.767.863.393

126

3.279.507.710

841.063.198

511.442.839

492.301.578,02

320.223.530,00

1.013.750.000,00

15

389.802.182,34

286.101.449,82

171.267.153,72

170.935.225,49

931.552.941,18

3.482.530.317,06

35

2.174.868.051,08

312.543.634,61

194.256.356,39

182.491.535,91

371.764.705,88

415.982.000,00

7

288.391.762,81

49.519.973,59

27.543.094,02

27.543.094,02

211.035.294,12

475.421.783,26

21

164.857.940,62

80.430.402,92

63.878.879,46

56.892.506,18

24.247.058,82

35.308.000,00

13

14.692.185,00

2.394.580,00

1.249.928,44

1.249.928,44

21.647.058,82

41.740.880,00

6

37.122.200,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

18.823.530,00

28.576.267,00

5

12.714.879,37

7.701.763,64

2.718.076,93

2.718.076,93

37.647.058,82

32.755.516,00

5

31.281.553,19

0,00

0,00

0,00

126.600.000,00

167.805.926,00

6

111.635.606,07

72.627.318,87

24.056.778,16

23.998.639,17

49.400.000,00
4.705.882,35
746.210.000

67.303.854,00
6.688.850,00
745.277.277

10
3
45

51.749.764,42
2.391.585,00
502.142.684

4.173.404,13
570.670,50
375.378.264

1.067.861,72
404.710,15
250.922.316

1.067.861,73
404.710,15
239.393.968

200.000.000,00

195.882.353,50

3

175.827.146,11

175.827.146,11

99.570.865,95

99.570.865,95

188.470.000,00

183.862.086,22

22

123.236.198,26

84.229.968,42

68.853.633,55

63.607.929,61

97.900.000,00

101.370.000,00

4

84.771.762,81

49.519.973,59

27.543.094,02

27.543.094,02

234.840.000,00

239.162.837,35

14

93.307.576,39

40.801.175,51

29.954.722,06

23.672.078,69

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

2

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Πιεζνο
Πξνζθι.

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Ννκηθέο Γεζκεπζ. Έξγσλ
πργξεκαηνδνηνπκελε Γ.Γ

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ Γ.Γ

Τπφινηπo Πξνο Έληαμε Έξγσλ
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ

Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ –
1

2
3
4
5
6

7
8
9

Α

ν

η ι μ

Α

ν

α

ε

ν

ε

η ώ
ώ

π

ζ

ι μ
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Κ
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Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν
Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού
Κ

ι ν

δ

ύ

ν

ο

ς

Πποζηαζία Δδαθικών ςζηημάηυν –
Γ

ι α

σ

ε

ί π

ι ζ

η



η ε

π

ε

ώ

ν

Α

π

ο

β

λ

ή

η υ

ν

Σεσνική Βοήθεια έπγυν Σ..
Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ –
Α

ν

η ι μ

ε

η ώ

π

ι ζ

η

Κ

λ

ι μ

α

η ι κ

ή

ρ

Α

λ

λ

α

γ

ή

ρ

Πποζηαζία & Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν
Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού
Κ

ι ν

δ

ύ

ν

ο

ς

Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ &
Β

ι ο

π

ο

ι κ

ι λ

ό

η η

η α

ρ

10
Θεζμοί & Μησανιζμοί
11
Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α.
ΕΚΥΩΡΗΕΙ ΑΠΟ ΕΠΠΕΡΑΑ
Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ –
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
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ώ

π

ζ

ι μ

ι ζ
ε

η
ρ

Κ
Π

λ
η

ι μ
γ

έ

α
ρ

η ι κ

ή

ρ

Δ

έ

π

ν

Α
γ

λ

ε

λ

ι α

α

γ

ή

ρ

–

ρ

Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν
Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού
Κ

ι ν

δ

ύ

ν

ο

ς

Πποζηαζία Δδαθικών ςζηημάηυν –
Γ

ι α

σ

ε

ί π

ι ζ

η



η ε

π

ε

ώ

ν

Α

π

ο

β

λ

ή

η υ

ν

Σεσνική Βοήθεια έπγυν Σ..
Πποζηαζία Αημοζθαιπικού Πεπιβάλλονηορ –
Α

ν

η ι μ

ε

η ώ

π

ι ζ

η

Κ

λ

ι μ

α

η ι κ

ή

ρ

Α

λ

λ

α

γ

ή

ρ

Πποζηαζία & Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν
Ππόλητη & Ανηιμεηώπιζη Πεπιβαλλονηικού
Κ

ι ν

δ

ύ

ν

ο

ς

Πποζηαζία Φςζικού Πεπιβάλλονηορ &
Β

ι ο

π

ο

ι κ

ι λ

ό

η η

η α

ρ

Θεζμοί & Μησανιζμοί
Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α.

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

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε Γ.Γ
2.117.647.060,00
1.858.823.530,00
258.823.530,00
746.210.000,00
721.210.000,00
25.000.000,00

5.767.863.393,32
5.422.992.100,32
344.871.293,00
745.277.277,07
720.277.277,07
25.000.000,00

126,00
91,00
35,00
45,00
43,00
2,00

3.279.507.709,90
3.032.612.121,85
246.895.588,05
502.142.683,57
477.142.683,57
25.000.000,00

841.063.198,08
730.990.040,94
110.073.157,14
375.378.263,63
350.378.263,63
25.000.000,00

511.442.838,99
458.195.412,03
53.247.426,96
250.922.315,58
225.922.315,58
25.000.000,00

492.301.578,02
439.112.290,04
53.189.287,98
239.393.968,27
214.393.968,27
25.000.000,00
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Πίνακαρ 1.2.α
Ππψοδορ ηος Ππογπάμμαηορ καηά ηο έηορ 2011

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011

Αμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ΔΠΠΔΡΑΑ

ΔΠΠΔΡΑΑ

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμε
νη Δ.Δ

Πιήζνο
Πξνζθι

2.117.647.060

2.701.153.626

53

2.178.251.704

506.686.691

351.443.884,27

334.687.390,55

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο Απνδεθηφ Γηαρείξηζεο
πργξεκαηνδνηνπκ
ελε Γ.Γ

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

1

Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο
Πεγέο Δλέξγεηαο

320.223.530,00

223.750.000,00

4,00

190.222.509,81

163.635.088,41

112.437.893,08

112.108.448,94

2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ

931.552.941,18

2.046.508.384,06

22,00

1.682.392.120,02

203.837.670,28

141.310.034,19

131.302.529,24

371.764.705,88

73.370.000,00

2,00

90.391.762,81

49.519.973,59

27.543.094,02

27.543.094,02

211.035.294,12

262.012.372,51

11,00

102.808.991,06

45.771.565,38

45.590.774,23

38.604.400,95

24.247.058,82

24.449.500,00

3,00

8.318.650,00

1.116.945,00

1.078.942,34

1.078.942,34

21.647.058,82

3.748.800,00

1,00

44.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

18.823.530,00

16.866.317,00

2,00

2.832.650,38

7.701.763,64

2.718.076,93

2.718.076,93

37.647.058,82

7.275.758,00

2,00

6.335.933,35

0,00

0,00

0,00

126.600.000,00

16.472.000,00

2,00

41.675.986,84

30.511.859,87

17.444.747,59

17.859.326,24

49.400.000,00
4.705.882,35
315.210.000

22.691.644,00
4.008.850,00
489.890.756

3,00
1,00
35

51.599.764,42
1.629.335,00
407.187.539

4.173.404,13
418.420,50
302.034.494

1.067.861,72
252.460,17
195.174.087

1.067.861,73
404.710,15
183.645.739

170.000.000,00

165.882.353,50

2,00

145.975.942,36

145.975.942,36

77.306.374,75

77.306.374,75

128.970.000,00

128.862.086,22

20,00

106.440.278,26

73.793.207,18

64.462.779,59

59.217.075,65

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 ΣΑΜΔΗΟ

ΔΠΠΔΡΑΑ
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
ΔΣΠΑ
ΔΚΥΧΡΗΔΙ ΑΠΌ ΔΠΠΔΡΑΑ
ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
ΔΣΠΑ

69.900.000,00

73.370.000,00

2,00

84.771.762,81

49.519.973,59

27.543.094,02

27.543.094,02

-63.660.000,00

111.776.316,60

10,00

69.999.555,15

32.745.370,53

23.861.838,19

17.579.194,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Πξνυπνινγηζκφο Αμνλα
πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ

Προϋπολογιζμός
προζκληζεων
Σσγτρημαηοδοηούμε
νη Δ.Δ

ΑΠΟΓΔΚΣΟ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΠΛΗΡΧΜΔ ΔΡΓΧΝ
ΠΡΟ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

2.117.647.060,00
1.858.823.530,00
258.823.530,00
315.210.000,00
305.210.000,00
10.000.000,00

2.701.153.625,57
2.630.090.256,57
71.063.369,00
489.890.756,32
479.890.756,32
10.000.000,00

Πιεζνο
Πξνζθι.
53
42
11
35
34
1

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
πγρξεκαηνδνηνχκ
ελε Γ.Γ
2.178.251.703,69
2.074.134.033,70
104.117.669,99
407.187.538,58
407.187.538,58
0,00

506.686.690,80
463.881.242,66
42.805.448,14
302.034.493,66
302.034.493,66
0,00

351.443.884,27
327.960.737,86
23.483.146,41
195.174.086,55
193.174.086,55
2.000.000,00

334.687.390,55
310.637.415,49
24.049.975,05
183.645.739,24
181.645.739,24
2.000.000,00
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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

23288/ΔΠΠΑΑΞ

γηα

ηε

ππ’

ζχληαμε

αξηζκ.

1332/23-5-2008

ησλ

Δηήζησλ

15060/ΔΠΠΑΑΞ

θαη

ζηηο

Δθζέζεσλ

ησλ

720/8-4-2010,

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)].
Πίνακαρ 1.3
Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ έυρ
31/12/2011
Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε Δςπώ)

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο

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

320.223.530,00

320.223.530,00

173.511.941,16

171.267.153,72

54%

ΑΠ 2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
(Σακείν πλνρήο)

931.552.941,18

931.552.941,18

197.532.555,50

194.256.356,39

21%

ΑΠ 3

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο)

371.764.705,88

371.764.705,88

27.543.094,02

27.543.094,02

7%

ΑΠ 4

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ –
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν
πλνρήο)

211.035.294,12

211.035.294,12

64.328.486,78

63.878.879,46

30%

ΑΠ 5

Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο)
ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ

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.
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

24.247.058,82

24.247.058,82

1.252.701,94

1.249.928,44

1.858.823.530,00

1.858.823.530,00

464.168.779,40

458.195.412,03

25%

5%

21.647.058,82

21.647.058,82

25.000.000,00

25.000.000,00

115%

18.823.530,00

18.823.530,00

2.718.076,93

2.718.076,93

14%

37.647.058,82

37.647.058,82

0,00

0,00

0%

126.600.000,00

126.600.000,00

24.175.495,39

24.056.778,16

19%

49.400.000,00
4.705.882,35
258.823.530,00
2.117.647.060,00

49.400.000,00
4.705.882,35
258.823.530,00
2.117.647.060,00

1.067.877,49
404.710,15
53.366.159,96
517.534.939,36

1.067.861,72
404.710,15
53.247.426,96
511.442.838,99

2%
9%
21%
24%
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Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη 31/12/2011:


Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη
ζε

517,53

εθαη.

€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

464,17

εθαη.

€

ζηνπο

Άμνλεο

Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη
53,37 εθαη. € 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 24%. Ρν
αληίζηνηρν πνζνζηφ θζάλεη ζην 25% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 21% γηα ηνπο Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ.

Πίνακαρ 1.3α
Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ έηοςρ 2011
Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ανά πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ζε Δςπώ)
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

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο

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)

320.223.530,00

320.223.530,00

104.629.795,75

104.035.763,08

33%

ΑΠ 2

Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
(Σακείν πλνρήο)

931.552.941,18

931.552.941,18

144.586.233,30

141.310.034,19

16%

ΑΠ 3

Πξφιεςε & Αληηκεηψπηζε Πεξηβαιινληηθνχ
Κηλδχλνπ (Σακείν πλνρήο)

371.764.705,88

371.764.705,88

27.543.094,02

27.543.094,02

7%

ΑΠ 4

Πξνζηαζία Δδαθηθψλ πζηεκάησλ –
Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ (Σακείν
πλνρήο)

211.035.294,12

211.035.294,12

46.036.641,25

45.590.774,23

22%

ΑΠ 5

Σερληθή Βνήζεηα έξγσλ (Σακείν πλνρήο)
ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΟΤ ΤΝΟΥΖ

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.
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

24.247.058,82

24.247.058,82

1.081.715,84

1.078.942,34

1.858.823.530,00

1.858.823.530,00

323.877.480,16

319.558.607,86

4%

21.647.058,82

21.647.058,82

0,00

2.000.000,00

0%

18.823.530,00

18.823.530,00

2.718.076,93

2.718.076,93

14%

37.647.058,82

37.647.058,82

0,00

0,00

0%

126.600.000,00

126.600.000,00

17.563.464,82

17.444.747,59

14%

49.400.000,00
4.705.882,35
258.823.530,00
2.117.647.060,00

49.400.000,00
4.705.882,35
258.823.530,00
2.117.647.060,00

1.067.877,49
252.460,17
21.601.879,41
345.479.359,57

1.067.861,72
252.460,17
23.483.146,41
343.041.754,27

2%
5%
8%
16%

17%

Απφ ηνλ παξαπάλσ Ξίλαθα δηαπηζηψλεηαη φηη, γηα ην 2011:


Ρν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αλέξρεηαη
ζε

345,48

εθαη.

€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

323,88

εθαη.

€

ζηνπο

Άμνλεο

Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη
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21,60 εθαη. € 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 16%. Ρν
αληίζηνηρν πνζνζηφ θζάλεη ζην 17% γηα ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 1-5 πνπ
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 8% γηα ηνπο Άμνλεο
Ξξνηεξαηφηεηαο 6-11 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΡΞΑ.

Πηνλ Ξίλαθα 1.4 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη εηζξνέο Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο

ΔΠ

ΑΞΟΝΑ

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη αλά έηνο:

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

ΔΣΟ

2007

2008

2009

2010

2011

ΩΡΔΤΣΗΚΑ ΜΔΥΡΗ ΔΗΡΟΔ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ,
ΚΑΗ 31/12/2011
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩ
(πεπιλαμβ. η
Ν ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ
πποκαηαβολή)
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

5.443.800,00

8.165.700,00

6.804.750,00

15.148.081,83

92.544.475,26

128.106.807,09

182.802.713,93

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

103.281.915,34
20.449.545,62
36.654.482,31
796.109,07

186.370.474,88
44.149.545,62
52.251.558,18
2.341.859,07
19.780.000,00
2.414.918,12
2.400.000,00
24.270.624,72
3.384.818,84
570.852,47
466.041.458,99

232.328.328,84
49.865.939,31
67.501.380,90
2.639.522,12
19.780.000,00
3.782.173,02
2.400.000,00
30.859.041,23
4.163.718,63
684.474,66
596.807.292,64

2.143.575,87
18.400.000,00

1.214.918,12

55.992.675,04

16.116.546,94
235.568,84
270.852,47
271.564.413,97

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη κέρξη 31/12/2011 είρε εηζξεχζεη ζηε Σψξα
ην 26% ησλ πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ην
7,5% αθνξά ζε πξνθαηαβνιή, ελψ ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο 2012 εηζέξεπζαλ
ηα πνζά ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο Γεθεκβξίνπ 2011 θαη σο εθ ηνχηνπ απφ ηελ
πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, κέρξη ην 2011, έρεη εηζξεχζεη ζηε Σψξα ην 33%
ησλ πφξσλ Θνηλνηηθήο Ππλδξνκήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

1.1.3 Πηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρακείσλ
Πηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδνληαη ηα εληαγκέλα ζην Ξξφγξακκα
έξγα, κέρξη 31-12-2011, 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.
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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 κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 1- Θεμαηική πποηεπαιψηηηα:


Πηνλ ΘΘΞ 39 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-αηνιηθή» είλαη εληαγκέλα 10 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 70,47 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 40 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-ειηαθή» είλαη εληαγκέλα 93 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 75,04 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 41 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα-βηνκάδα» είλαη εληαγκέλν 1 έξγν
πξνυπνινγηζκνχ 1,12 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 42 «Αλαλεψζηκε ελέξγεηα- πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή θαη
άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο» είλαη εληαγκέλα 3 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 3,64
εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



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

εληαγκέλα

17

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ

135,33

εθαη.€ Θνηλνηηθή

Ππλδξνκή


Πηνλ ΘΘΞ 44 «Γηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ» είλαη
εληαγκέλα 103 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 118,96 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 45 «Γηαρείξηζε θαη δηαλνκή χδαηνο (πφζηκν λεξφ)» είλαη
εληαγκέλα 81 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 256,22 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 46 «Δπεμεξγαζία λεξνχ (ιχκαηα)» είλαη εληαγκέλα 225 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 1.590,98 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

ΘΘΞ

47

«Ξνηφηεηα

ηνπ

αέξα»

είλαη

εληαγκέλα

5

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 10,30 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ ΘΘΞ 50 «Απνθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ρψξσλ θαη κνιπζκέλεο γεο»
είλαη εληαγκέλα 2 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 15,61 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 51 «Ξξνψζεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο
θχζεο» είλαη εληαγκέλα 28 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 111,69 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 52 «Ξξναγσγή θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ» είλαη εληαγκέλα 2
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 66,99 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 22 έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 271,72 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 54 «Άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξφιεςε θηλδχλσλ» είλαη εληαγκέλα 20 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 44,98
εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή

20



Πηνλ ΘΘΞ 85 «Ξξνεηνηκαζία, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε, ελεκέξσζε»
είλαη εληαγκέλα 30 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 9,15 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ ΘΘΞ 86 «Αμηνιφγεζε θαη κειέηεο, ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία» είλαη
εληαγκέλα 18 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 5,37 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή.



Ανά κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 2- Μοπθή σπημαηοδψηηζηρ:


Πηνλ Θσδηθφ 01 «Κε επηζηξεπηέα ελίζρπζε», είλαη εληαγκέλα έξγα
πξνυπνινγηζκνχ 2.774,83 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

03

«Δπηρεηξεκαηηθά

θεθάιαηα

(ζπκκεηνρή,

θεθάιαηα

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ)», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 12,75
εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή.


Ανά κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 3-Δδαθικψρ ηωπορ:


Πηνλ Θσδηθφ 01 «Αζηηθή πεξηνρή», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
1.239,92 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 02 «Νξεηλή πεξηνρή», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
87,47 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

03

«Λεζηψηηθε

πεξηνρή»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 354,55 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

04

«Αξαηνθαηνηθεκέλεο

θαη

πνιχ

αξαηνθαηνηθεκέλεο

πεξηνρέο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 53,45 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ 05 «Αγξνηηθέο πεξηνρέο» (εθηφο απφ νξεηλέο, λεζηψηηθεο ή
αξαηνθαηνηθεκέλεο θαη πνιχ αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο), είλαη εληαγκέλα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 864,15 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



πάξρνπλ

επίζεο

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ

188,04

εθαη.€

Θνηλνηηθή Ππλδξνκή ζηνλ Θσδηθφ 00 «Άλεπ αληηθεηκέλνπ».


Ανά κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 4- Οικονομική δπαζηηπιψηηηα:


Πηνλ Θσδηθφ 06 «Κε θαηνλνκαδφκελεο κεηαπνηεηηθέο βηνκεραλίεο», είλαη
εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 1,12 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 08 «Ξαξνρή ειεθηξηζκνχ, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη δεζηνχ
χδαηνο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 222,05 εθαη.€ Θνηλνηηθή
Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 09 «Ππιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή χδαηνο», είλαη
εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 213,94 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

15

«Δλδηάκεζνη

ρξεκαηνπηζησηηθνί

νξγαληζκνί»,

είλαη

εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 12,75 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή
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Πηνλ

Θσδηθφ

17

«Γεκφζηα

δηνίθεζε»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 12,26 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ 21 «Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ», είλαη
εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 2.302,43 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ 22 «Άιιεο κε θαηνλνκαδφκελεο ππεξεζίεο», είλαη εληαγκέλα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 23,02 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή.



Ανά κυδικψ ηηρ Γιάζηαζηρ 5- Γευγπαθική Πεπιοσή:


Πηνλ Θσδηθφ GR11 «Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο», είλαη εληαγκέλα
έξγα πξνυπνινγηζκνχ 153,52 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

GR12

«Θεληξηθήο

Καθεδνλίαο»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 292,30 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR13

«Γπηηθήο

Καθεδνλίαο»,

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 165,90 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ GR14 «Θεζζαιίαο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
287,41 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ Θσδηθφ GR21 «Ζπείξνπ», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
125,69 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

GR22

«Ηνλίσλ

Λήζσλ»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 74,90 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR23

«Γπηηθήο

Διιάδαο»,

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 298,27 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR24

«Πηεξεάο

Διιάδαο»,

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 256,43 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR25

«Ξεινπνλλήζνπ»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 145,98 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ GR30 «Αηηηθήο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
653,72 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Πηνλ

Θσδηθφ

GR41

«Βνξείνπ

Αηγαίνπ»,

είλαη

εληαγκέλα

έξγα

εληαγκέλα

έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 43,21 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ

Θσδηθφ

GR42

«Λνηίνπ

Αηγαίνπ»

είλαη

πξνυπνινγηζκνχ 114,97 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή


Πηνλ Θσδηθφ GR43 «Θξήηεο», είλαη εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ
160,36 εθαη.€ Θνηλνηηθή Ππλδξνκή



Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ εληαγκέλα έξγα πξνυπνινγηζκνχ 14,93 εθαη.€
Θνηλνηηθή Ππλδξνκή, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ρσξνζέηεζε.
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1.1.4 Ππλδξνκή 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
Δληφο ηνπ 2011 θαη κε βάζε ηελ Αίηεζε Ξιεξσκήο πνπ ππέβαιε ζηελ Δ.Δ. ζηηο
30/12/2011 ε Αξρή Ξιεξσκήο, γηα ην Ρακείν Ππλνρήο νη δεκνζηνλνκηθέο
δηνξζψζεηο αλέξρνληαη ζε 413.322 €. Ρν πνζφ απηφ πξνέξρεηαη απφ δηνξζψζεηο
ζηνπο εμήο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο:
Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 2: πνζφ δηφξζσζεο 138.262 €
Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 4: πνζφ δηφξζσζεο 275.060 €
Γηα ην ΔΡΞΑ, νη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο αλέξρνληαη ζε 40.759 € θαη
πξνέξρνληαη απφ ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9.
Πην ζχλνιν

ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, νη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο αλήιζαλ ζε

454.081 €.
Ξξέπεη

λα

ζεκεησζεί

φηη

ζηα

ζηνηρεία

ηεο Αξρήο Ξιεξσκήο,

εκθαλίδεηαη

δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, χςνπο 11.277.000 €, πνπ αθνξά ζην έξγν κε MIS
372429 «Ρειεζέξκαλζε Ξηνιεκαίδαο», ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο απεληαγκέλν.
Ρν έξγν απηφ φκσο απεληάρζεθε θαη επαλεληάρζεθε ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
θαζεζηψο

ελίζρπζεο

ην

2011

θαη

σο

εθ

ηνχηνπ

δελ

πξνζκεηξάηαη

ζηηο

δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Κε βάζε ηηο επηηφπηεο επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Κνλάδα Γ΄
ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, γηα έλα έξγν (MIS 296324) ππεβιήζε δειηίν δηφξζσζεο
δαπαλψλ θαη έγηλε δεκνζηνλνκηθή δηφξζσζε, χςνπο 134.862,65 €, ην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξναλαθεξζέλ πνζφ δεκνζηνλνκηθήο δηφξζσζεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 2.

1.2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΡΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ
ΓΗΘΑΗΝ
Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ θαηαξηίζζεθε θαη δνκείηαη ζχκθσλα κε ην Θνηλνηηθφ Γίθαην γηα ηα
δηαξζξσηηθά ηακεία, φπσο απηφ εθθξάδεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Θαλνληζκνχο, ελψ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο,
φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο έηνπο 2010.
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Ξαξάιιεια, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία
θαη ηελ έθδνζε εγθπθιίσλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ απνζαθελίδνπλ
ζέκαηα

ζηνλ

ηνκέα

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

δηεπθνιχλεηαη

ε

πινπνίεζε

θαη

ρξεκαηνδφηεζε πξάμεσλ, αθνχ ε λνκηθή βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ζέηεη
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πξνο επίηεπμε.
Δπηπιένλ, ε ελεξγνπνίεζε θαη άιισλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ
πεξηβάιινληνο,

φπσο

πξνζζεηηθφηεηαο,

π.ρ.

ην

Ξξάζηλν

ιεηηνπξγψληαο

Ρακείν,

εληζρχνπλ

ζπκπιεξσκαηηθά

θαη

ηελ

αξρή

ππνζηεξηθηηθά

ηεο
ζηηο

αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε εζληθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
2011, εκπινπηίζηεθε κε θαλνληζηηθά θείκελα, ηα νπνία απνηεινχλ θπξίσο
ελζσκάησζε Νδεγηψλ θαη Απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή εμεηδίθεπζε
εηδηθφηεξσλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο.
Πηνλ ηνκέα πποζηαζίαρ ηος θαλάζζιος πεπιβάλλονηορ


κε

ην

Λ.3983/2011

απνζθνπνχλ

ζηε

ζεζπίδνληαη

δηακφξθσζε

θαλφλεο,

θαη

κέηξα

εθαξκνγή

θαη

εζληθήο

δηαδηθαζίεο

πνπ

πεξηβαιινληηθήο

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ, κε
ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/56/ΔΘ. Έρεη αξρίζεη ε εθπφλεζε
ηνπ

πξψηνπ

έξγνπ

πξνθαηαξθηηθήο

αμηνιφγεζεο

ηεο

θαηάζηαζεο

ησλ

ζαιαζζίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη θαζνξηζκνχ ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ θαη
ζηφρσλ.


κε ην ΞΓ 14/2011 γίλεηαη απνδνρή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην Ξαξάξηεκα VI ηνπ
Ξξσηνθφιινπ ηνπ 1997, ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηε Γηεζλή Πχκβαζε γηα ηελ
Ξξφιεςε ηεο Οχπαλζεο απφ Ξινία, 1973, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
Ξξσηφθνιιν ηνπ 1978 πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή.

Ξξφνδνο ζεκεηψζεθε θαη ζηνλ ηνκέα πποζηαζίαρ και βιϊζιμηρ διαηήπηζηρ
ηυν ςδάηυν, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 2000/60/ΔΘ:


κε ην ΦΔΘ 1977/Β/2011 ζεζπίζηεθαλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρεκηθή
αλάιπζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ, νινθιεξψλνληαο
ηελ ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2009/90/ΔΘ.



ζπγθξνηήζεθε, επίζεο, ην Δζληθφ Γίθηπν Ξαξαθνινχζεζεο ησλ πδάησλ, κε
2000 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε 1500 πδάηηλα ζψκαηα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο έρνπλ εθδνζεί πνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο
θνξείο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Ξαξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα φξηα
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γηα 93 νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο θαη άιιεο ρεκηθέο ελψζεηο, γηα ηελ αμηνιφγεζε
ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ θαη ηηο αλψηαηεο επηηξεπηέο ηηκέο γηα ηα
ππφγεηα χδαηα.
ζνλ αθνξά ζηελ πποζηαζία ηηρ θωζηρ και ηηρ βιοποικιλψηηηαρ :


εθδφζεθε ν Λφκνο 3937/2011 γηα ηε βηψζηκε δηαρείξηζε θαη απνηειεζκαηηθή
δηαηήξεζε

ηεο

Βηνπνηθηιφηεηαο,

σο

πνιχηηκνπ,

αλαληηθαηάζηαηνπ

θαη

ζπνπδαίαο ζεκαζίαο εζληθνχ θεθαιαίνπ. Ρφζν ν λφκνο φζν θαη ε ππφ
νινθιήξσζε εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα απνηεινχλ ηα βαζηθά
εξγαιεία ηεο ρψξαο καο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο παλίδαο, ηεο
ρισξίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ ηεο.


εθδφζεθε ε ΘΑ 115276 / 5-1-2011, πνπ αθνξά ζηελ αγνξά θαη πψιεζε ησλ
εηδψλ ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο πνπ θηλδπλεχνπλ κε
εμαθάληζε θαη ησλ δεηγκάησλ απηψλ, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ζπληήξεζε ησλ
ελ ιφγσ εηδψλ, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ άξζξνπ 60 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ)
αξηζ. 865/2006/ΔΘ.

Δπίζεο, γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο
έξγσλ θαη κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία απφ ηελ απζαίξεηε δφκεζε, εθδφζεθε ν Λφκνο
4014/2011 «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε
απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο», ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο
ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.
Θαηά ην 2011 ζπλερίζηεθε ε ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην δηαηάμεσλ πνπ
ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ ποιψηηηα ηος
αημοζθαιπικοω αέπα, ηην εξοικονψμηζη ενέπγειαρ και ηη μείυζη ηυν
εκπομπϊν ηος θεπμοκηπίος πος εςθωνονηαι για ηην κλιμαηική αλλαγή.
Ππγθεθξηκέλα


Δλζσκαηψζεθαλ, κε ηελ KYA HΞ 14122/549/E.103, ζην εζληθφ δίθαην νη
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/50/ΔΘ «γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ
αέξα θαη θαζαξφηεξν αέξα γηα ηελ Δπξψπε»,



Ιήθζεθαλ κέηξα θαηά ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ
πξνεξρφκελσλ απφ θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κε
νδηθά θηλεηά κεραλήκαηα (ΘΑ Γ13/O/3967/2011),



Δλζσκαηψζεθε, ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ην ηξίην ελεξγεηαθφ παθέην ηεο Δ.Δ
(Νδεγία 2009/72/ΔΘ), γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη
Φπζηθνχ Αεξίνπ (Λφκνο 4001/2011)
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Ξξνσζήζεθε ε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ ζην ελεξγεηαθφ κίγκα θαη παξνπζηάζηεθε ην
πξφγξακκα Ήιηνο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο ηεο
Νδεγίαο 2009/28/ΔΔ γηα εμαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο ζε άιιεο ρψξεο

Ρέινο, ππήξμε πξνεηνηκαζία ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηε διασείπιζη ηυν αποβλήηυν
θαη ηελ πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ηεο
Νδεγίαο 2008/98/ΔΘ.
Σο Ππάζινο Σαμείο παξνπζίαζε θαηά ην έηνο 2011 ηνλ νδεγφ ηνπ Ξξνγξάκκαηφο
ηνπ θαη ηα έξγα ζηήξημεο Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ, θαζψο
θαη Ξξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ησλ Γαζψλ, πνπ ρξεκαηνδφηεζε.
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.
ζνλ αθνξά ζηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηελ δεκηνπξγία απαζρφιεζεο θπξίσο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηα
πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη έληαζεο εξγαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηα εληαγκέλα
έξγα ζηελ πξννπηηθή νινθιήξσζήο ηνπο ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξίπνπ 30.000
αλζξσπνέηε απαζρφιεζεο, ελψ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θπξίσο εθείλα ηα έξγα
ησλ ΔΔΙ ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 ζέζεηο εξγαζίαο.
ζνλ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο κε δηάζεζεο, ησλ θξηηεξίσλ
πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, έρνπλ
εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ηα θξηηήξηα έληαμεο πξάμεσλ ηα
νπνία ελζσκαηψλνπλ απηέο ηηο αξρέο.

1.3 ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ

ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ

ΞΝ

ΞΟΝΔΘΤΑΛ

ΘΑΗ

ΚΔΡΟΑ

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ
Θαηά ην 2011 δελ εκθαλίζηεθαλ πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 62, παξαγξ. 1, ζηνηρείν δ’ ηνπ Θ (ΔΘ) 1083/2006. κσο, γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, ην
Θξάηνο – Κέινο, ζε ζπλέρεηα ησλ ζεζκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ, φζνλ
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αθνξά ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ
πνπ έγηλαλ ην 2010, ε Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠΞΑ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο εμέδσζε δχν εγθπθιίνπο κε νδεγίεο γηα ηελ
επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ
(32312/ΔΘ 1652/27-7-2011 θαη 53322/ΔΘ 2347/8-12-2011). Νη Νδεγίεο
απηέο αλαθέξνληαη ζηα εμήο:
α) Αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο αλελεξγψλ πξάμεσλ (ελεξγνπνίεζε ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 3614/2007)
β) Αλάθιεζε αλελεξγψλ απνθάζεσλ εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο
γ) Θαζνξηζκφο κέγηζηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηηο λέεο
εληάμεηο πξάμεσλ
δ) Δπειημία ζηε ρξήζε πφξσλ κεηαμχ θσδηθψλ ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ
ΞΔΞ
ε) Απινπνίεζε ζπζηήκαηνο εθρσξήζεσλ αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο
ζη) Αμηνπνίεζε Ρερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη
δηθαηνχρσλ
δ) Άκεζε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ Θσδηθψλ Θεκαηηθψλ Ξξνηεξαηνηήησλ (ΘΘΞ)
ησλ Ξξνγξακκάησλ
ε) Κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ψξηκσλ έξγσλ θαη έξγσλ «ζεκαία» (flagships)
ζ) Ρήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ

1.4 ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
Ζ εκθάληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ρψξαο ζην ηέινο
ηνπ 2009, σο θαζπζηεξεκέλε ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη
νηθνλνκηθήο θξίζεο, απαίηεζε ηελ ιήςε κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη
δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, ζπκβάιινληαο ζε πεξαηηέξσ
κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαηά 4%.
Ζ πηψζε ηνπ ΑΔΞ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δηεπξχλζεθε εθ λένπ ζην ηέηαξην
ηξίκελν ηνπ 2011, θζάλνληαο ην 7,5%. Ζ θιηκάθσζε ηεο χθεζεο πξνήιζε απφ
εμειίμεηο πνπ επεξέαζαλ πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, αιιά θαη απφ ηελ έληνλε
επηδείλσζε ηνπ εγρψξηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ θιίκαηνο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε
εγρψξηα δήηεζε δέρηεθε ζεκαληηθέο πηέζεηο, πξψηνλ απφ ηελ πιήξε εθαξκνγή
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ

κέηξσλ πνπ

ιήθζεθαλ απφ

ηα

κέζα

θαη

κεηά

ηνπ

πξνεγνχκελνπ έηνπο, θπξίσο φζσλ επέθεξαλ κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο
ησλ λνηθνθπξηψλ (αχμεζε άκεζεο θνξνινγίαο, πεξηθνπέο ζπληάμεσλ, εληαίν
κηζζνιφγην ζην δεκφζην ηνκέα, ηέινο ειεθηξνδνηνχκελσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ
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θ.ι.π.), δεχηεξνλ απφ ηελ αικαηψδε άλνδν ηεο αλεξγίαο. Υο απνηέιεζκα ηεο
ηζρπξνπνίεζεο ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ ΑΔΞ απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζην
ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011, ε ππνρψξεζή ηνπ ζην ζχλνιν ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο δηακνξθψζεθε ζην 6,9%, κείσζε πνπ είλαη δηπιάζηα εθείλεο ην 2010 (3,5%). Δμαηηίαο ηεο ζπλερνχο χθεζεο απφ ην 2009, ην εγρψξην πξντφλ ηεο
Διιάδαο παξνπζηάδεη ζσξεπηηθή ζπξξίθλσζε ζηελ ηξηεηία 2009-2011 θαηά 13,1%.
Ζ ζπλέρηζε ηεο κείσζεο ηνπ ΑΔΞ ην πξνεγνχκελν έηνο (2011), κε ηαρχηεξν ξπζκφ
απφ φηη ην 2010, είρε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα
βαζηθψλ

ηνκέσλ

ηεο

ειιεληθήο

νηθνλνκίαο.

Ζ

βηνκεραληθή

παξαγσγή

ζπξξηθλψζεθε θαηά 8,4% πέξπζη έλαληη κείσζεο 5,9% ην 2010. Ν δείθηεο
παξαγσγήο ζηηο Θαηαζθεπέο ππνρψξεζε ην 2011 ζηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία, ζεκεηψλνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 28,0%, ζε ζπλέρεηα ηεο
πηψζεο ηνπ θαηά 31,6% πέξπζη. Πην Ιηαληθφ Δκπφξην, νη απψιεηέο ηνπ δείθηε
φγθνπ ηελ πεξαζκέλε ρξνληά αλήιζαλ ζην 10,3% απφ 6,3% ην 2010, ελψ πιήζνο
δεηθηψλ θχθινπ εξγαζηψλ ζηηο πεξεζίεο παξνπζίαζαλ κεηψζεηο άλσ ηνπ 5%.
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.
Νη παξαπάλσ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηα καθξννηθνλνκηθά, δεκνζηνλνκηθά θαη
ρξεκαηνπηζησηηθά δεδνκέλα ηεο Σψξαο, επεξέαζαλ ζεκαληηθά, θαηά ην έηνο 2011
θαη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά, ηελ πξνεηνηκαζία (σξίκαλζε) θαη
παξαγσγή δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, ηφζν ζε επίπεδν δηθαηνχρσλ, φζν θαη ζε
επίπεδν αλαδφρσλ θαηαζθεπήο έξγσλ. Νη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο παξάκεηξνη θαηά
ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο επελδχζεσλ είλαη ε αδπλακία δηθαηνχρσλ εμαζθάιηζεο
ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ή / θαη ιήςεο δαλείσλ, θαζψο θαη ε αδπλακία αλαδφρσλ
εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή / θαη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ,
ελψ ε παξαθξάηεζε ησλ ακνηβψλ ηνπο, ζε πεξίπησζε θνξνινγηθψλ νθεηιψλ ηνπο,
έρεη δεκηνπξγήζεη αζθπθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνδπλάκσζε φινπ ηνπ πιέγκαηνο
παξαγσγήο επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα

κεγαιψλνπλ νη

θαζπζηεξήζεηο

εθηέιεζεο εληαγκέλσλ έξγσλ, κε δηθαηνχρνπο θπξίσο Γήκνπο θαη Γεκνηηθέο
Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο – Απνρέηεπζεο, φπσο είλαη ε πιεηνλφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ
πξάμεσλ / έξγσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.

28

Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα γηα ηελ αλαγθαία επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ,
σο έλα κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο χθεζεο θαη ηεο
αικαηψδνπο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. Ξαξ’ φια απηά, εληφο ηνπ έηνπο 2011
επηηαρχλζεθε ε εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, κε
ηδηαίηεξα ζεηηθή εμέιημε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην νπνίν ηξηπιαζηάζηεθε ν
πξνυπνινγηζκφο εληαγκέλσλ έξγσλ, κε ηε δπλαηφηεηα ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο
σξίκαλζεο ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ κε πφξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο,
ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ηα πνζά ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηξηπιαζηάζζεθαλ νη δαπάλεο, νη
νπνίεο ήηαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ιακβαλνκέλνπ
ππφςε φηη ε πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο άξρηζε νπζηαζηηθά ην έηνο 2010. Νη
εμειίμεηο απηέο ήηαλ αλαγθαίεο, κε δεδνκέλν φηη ε απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε
ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΞΑ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαζηξνθή ησλ αξλεηηθψλ ξπζκψλ
αλάπηπμεο θαη ζα κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο.
Ρα επηηεχγκαηα απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηδηαίηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
δηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θπξίσο σο πξνο ηηο εληάμεηο έξγσλ θαη σο πξνο
ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεκνπξαηήζεσλ θαη

ζπκβαζηνπνίεζεο έξγσλ ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.
Ξέξαλ ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζε φιν ηα θάζκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
σο εθ ηνχηνπ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, κηα πνιχ
ζεκαληηθή

αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2011 θαη επεξεάδεη ηελ

ειιεληθή νηθνλνκία, είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ. Βάζεη απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο, ε Θνηλνηηθή Ππκκεηνρή
απμήζεθε ζην 85% θαη ε Δζληθή κεηψζεθε ζην 15%, κε επλφεηεο ζπλέπεηεο γηα ηε
ζπκκεηνρή

ηεο

ρψξαο

κε

εζληθνχο

πφξνπο

ζηελ

πινπνίεζε

ησλ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ.

1.5 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 57 ΡΝ Θ(ΔΘ) 1083/2006
Πην ΔΞΞΔΟΑΑ έρνπλ εληαρζεί εθαηφλ έμη (106) επελδχζεηο, θξαηηθψλ εληζρχζεσλ
αζξνηζηηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο 194,14 εθαη. Δπξψ. Νη εθαηφλ πέληε
(105) επελδχζεηο αθνξνχλ ζε αμηνπνίεζε ΑΞΔ (ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα), θαηά
θχξην ιφγν απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ελψ ην άιιν έξγν αλαθέξεηαη ζηελ
Ρειεζέξκαλζε Ξηνιεκαΐδαο. Απφ ηηο επελδχζεηο απηέο, νη νγδφληα δχν (82)
εληάρζεθαλ ην έηνο 2011.
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Πην ζχλνιφ ηνπο νη επελδχζεηο απηέο πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζεκαηηθά θαη
δηνηθεηηθά

πξνβιεπφκελεο

εγθξηηηθέο

απνθάζεηο

θαη

δελ

έρνπλ

ππάξμεη

ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Θ (ΔΘ) 1083/2006.

1.6 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΡΑΡΑ ΚΔ ΑΙΙΑ ΚΔΠΑ
πσο είρε αλαθεξζεί θαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο έηνπο 2010, ην
πεξηβάιινλ απνηειεί έλα απφζεκα ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ
ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνβιέπεη ηελ
ελζσκάησζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ
(Άξζξν 130 ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ). Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην απηφ, ηα
ζπλαξκφδηα ππνπξγεία ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, ζηε
βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κέζσ
ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ. 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 Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 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

θπξίσο

ζηνπο

άμνλεο

Α.Ξ.1

&

Α.Ξ.

6

(Ξξνζηαζία

Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Κεηαθνξέο - 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 έρεη ην Ξξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ π. Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη κε πφξνπο ΔΓΡΑΑ θαη ην ΔΞ
«Αιηεία» ηνπ π. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, ην νπνίν
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΑ. 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).
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1.7 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ- ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ
1.7.1 Ξνηνηηθή Αλάιπζε επηηεπγκάησλ θαη κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα
ηελ βειηίσζε ηεο Ξξνόδνπ Δθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Νη ζηφρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πέξαλ ησλ πνζνηηθψλ πνπ είρε ζέζεη ε ΔΓ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο γηα ην 2011, ήηαλ θαηαξράο πνηνηηθνί: ε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ
έληαμεο, ζπκβαζηνπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ, κέζσ ηεο απινπνίεζεο
θαη κείσζεο ησλ κειεηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ αδεηψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
δνκψλ πνπ πξνβιέπεη ν «Θαιιηθξάηεο», φπσο

θαη ν ζπληνληζκφο γηα ηελ

επηηάρπλζε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ φπνπ εκπιέθνληαη άιια πνπξγεία, πιένλ
ηνπ ΞΔΘΑ, κε ζθνπφ, φρη κφλν ηε γξήγνξε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ γηα έληαμε
ζεκαληηθψλ

έξγσλ,

αιιά

θαη

γηα

ηελ

ηήξεζε

ηεο

αξρήο

ηεο

ρξεζηήο

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ην 2011.
Κε δεδνκέλν ην ρακειφ επίπεδν πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ηδηαίηεξα ζηηο
ζπκβαζηνπνηήζεηο θαη ζηηο δαπάλεο / πιεξσκέο, παξά ηε ζρεηηθή πξφνδν πνπ
ζεκεηψζεθε θαη επηηεχρζεθε, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 2010, εληφο ηνπ 2011
δξνκνινγήζεθαλ

θαη

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

νη

παξαθάησ

ελέξγεηεο

γηα

ηελ

επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ζε θάζε ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ:
Δπηηάρπλζε ησλ εληάμεσλ έξγσλ
Θαηφπηλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ ην 2010, αιιά θαη ην 2011 πξνο δπλεηηθνχο
δηθαηνχρνπο, ππνβιήζεθαλ θαηά ην 2011, θπξίσο θαηά ην πξψην εμάκελν, κεγάιν
πιήζνο αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα 350 πξνηεηλφκελα πξνο έληαμε έξγα
πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ ηξηψλ (3) δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ, εθ ησλ
νπνίσλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα αθνξνχλ ζε Γίθηπα Απνρέηεπζεο θαη
Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ.
Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ έληαμεο, ζπγθξνηήζεθε εηδηθή νκάδα νθηψ (8) ζηειερψλ ππφ ηελ
άκεζε επνπηεία ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ ηνπ ΞΔΘΑ, ε νπνία απνηειείην
απφ ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο ΚΝΓ Α.Δ.,
εηδηθά νξγαλσκέλε θαη απαζρνινχκελε απνθιεηζηηθά κε ην έξγν απηφ, κέρξη ηελ
νινθιήξσζή

ηνπ.

Ν

κεγαιχηεξνο

φγθνο

/

πιήζνο

ησλ

εληάμεσλ

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην έηνο 2011, φπσο εμ’ άιινπ θαίλεηαη απφ ζρεηηθά
ζηνηρεία εληαγκέλσλ έξγσλ κεηαμχ ηνπ 2010 θαη 2011
Δπηηάρπλζε ησλ ζπκβαζηνπνηήζεσλ
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Δπεηδή ην θξηζηκφηεξν ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο είλαη ην δηάζηεκα θαη
νη δηαδηθαζίεο ζπκβαζηνπνίεζεο δεκφζησλ έξγσλ θαη δε έξγσλ δηαρείξηζεο
απνβιήησλ, φπνπ θαη παξαηεξνχληαη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ή / θαη άγνλνη
δηαγσληζκνί, απφ ηνλ Ηνχλην 2011 δξνκνινγήζεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
εμήο ελέξγεηεο:
α) Δθπνλήζεθαλ ζρέδηα ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηα νπνία εζηάιεζαλ ζηνπο
δηθαηνχρνπο, ζπλνδεχνληαο ηελ απφθαζε έληαμεο. Έηζη, αθ’ ελφο κεηψλεηαη ν
ρξφλνο έθδνζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, αθ’ εηέξνπ
κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν ρξφλνο εμέηαζεο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο γηα ηελ έγθξηζή ηνπο. Ξαξάιιεια,
επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε θαιή πνηφηεηά ηνπο θαη ε άκβιπλζε
θηλδχλσλ ελζηάζεσλ θαη δηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.
β) Δληζρχζεθε κε πξφζζεηα ζηειέρε ε Κνλάδα Γ’ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη
ππνζηεξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο ηεο ΚΝΓ Α.Δ. γηα ηελ εμέηαζε θαη
έγθξηζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ.
γ) Νξγαλψζεθε θαη εληάζεθε ε παξαθνινχζεζε θαη πίεζε ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή (Κνλάδα Β’) γηα επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνπξάηεζεο
θαη ζπκβαζηνπνίεζεο.
δ) Ρέζεθαλ

απζηεξνί

δηαδηθαζηψλ

φξνη

ζηηο

δεκνπξάηεζεο

απνθάζεηο

θαη

έληαμεο

γηα

επηηάρπλζε

ησλ

ζπκβαζηνπνίεζεο,

κε

ζκίθξπλζε

ησλ

αληίζηνηρσλ ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία έληαμεο ησλ έξγσλ. Νη φξνη απηνί γηα
ην ΔΞΞΔΟΑΑ ήηαλ απζηεξφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο
νδεγίεο

ηεο

Δηδηθήο

Γξακκαηείαο

ΔΠΞΑ

ηνπ

ΞΑΑΛ

ζηηο

αληίζηνηρεο

πξναλαθεξφκελεο εγθπθιίνπο.
Δπηηάρπλζε ηεο εκθάληζεο δαπαλψλ
α) Κε ην λέν ζχζηεκα πνπ εθαξκφζζεθε εληφο ηνπ 2011 γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
εθηακηεχζεσλ

απφ

ην

Ξξφγξακκα

Γεκνζίσλ

Δπελδχζεσλ

ζηα

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, ηα ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Κνλάδα Β’)
επηθνηλσλνχλ θάζε κήλα κε ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ
αληίζηνηρσλ κεληαίσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλέβαιε ζηε
ζηελή θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο / εμέιημεο ηεο εθηέιεζεο ησλ
ζπκβαζηνπνηεκέλσλ έξγσλ.
β) Δπίζεο, νξγαλψζεθε ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή
(Κνλάδα Β’) ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
απφ ηνπο δηθαηνχρνπο σο πξνο ηηο δειψζεηο δαπαλψλ κέζσ ησλ Κεληαίσλ
Γειηίσλ Γαπαλψλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. Έηζη
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κεηψζεθαλ νη «λεθξνί» ρξφλνη κεηαμχ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πιεξσκψλ θαη
ηεο εκθάληζήο ηνπο ζην ΝΞΠ.
γ) Θαηαξηίζζεθε πξφγξακκα επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ ζηα εθηεινχκελα έξγα απφ
ζηειέρε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνληαη ζθάικαηα ή /
θαη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
δ) Ξέξαλ φισλ απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο
εκθάληζεο

ησλ

πξνγξακκαηηζκέλσλ

δαπαλψλ

εληφο

ηνπο

έηνπο

2011,

εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα ήδε εθηεινχκελα πεξηβαιινληηθά έξγα, ηα νπνία
είραλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξφζζεηεο δαπάλεο
ηα επφκελα έηε. Νξηζκέλα απφ απηά ηα έξγα είραλ εληαρζεί ζηα Ξεξηθεξεηαθά
Δπηρεηξεζηαθά

Ξξνγξάκκαηα,

ηα

νπνία

απεληάρζεθαλ απφ ηα

ΞΔΞ

θαη

εληάρζεθαλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. Κία άιιε θαηεγνξία εθηεινχκελσλ έξγσλ πνπ
εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα σο θξαηηθέο εληζρχζεηο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ΑΞΔ,
ζπκβάιινπλ, αθ’ ελφο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο σο πξνο
απηφλ ηνλ ηνκέα, αθ’ εηέξνπ ζηελ ελίζρπζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη
ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο.
Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πιήξε πινπνίεζή ηνπ, κέρξη ην ηέινο
ηεο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ, αιιά θαη γηα λα εθπιεξψζεη ηνπο αλαπηπμηαθνχο
θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ, θξίζεθε αλαγθαία θαη δξνκνινγήζεθε ε ζε
πςειφ βαζκφ ππεξδέζκεπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε εληάμεηο
έξγσλ, εληφο ηνπ έηνπο 2011, ρσξίο λα θηλδπλεχεη κε επηβάξπλζε ην εζληθφ
ζθέινο ηνπ ΞΓΔ, θαζψο:
α) Ρν

κεγαιχηεξν

πιήζνο

ησλ

έξγσλ

πνπ

εληάρζεθαλ

ζην

Ξξφγξακκα

επηηπγράλνπλ έθπησζε θαηά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβαζηνπνίεζεο,
ηεο ηάμεο ηνπ 30% - 40%.
β) Θαηά

ηελ

εμέιημε

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο,

είηε

κέρξη

ηε

ζπκβαζηνπνίεζε, είηε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ππάξρεη θίλδπλνο
θάπνηα έξγα λα απεληαρζνχλ απφ ην Ξξφγξακκα, ηφζν ιφγσ άγνλσλ
δηαγσληζκψλ, φζν θαη ιφγσ αζηνρηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
γ) Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηελ
εθπιήξσζε

ησλ

αλεηιεκκέλσλ

ππνρξεψζεσλ

ηεο

Σψξαο

έλαληη

ησλ

Θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ, ηα έξγα πνπ εληάρζεθαλ ζην Ξξφγξακκα ήηαλ έξγα
δηαρείξηζεο θπξίσο πγξψλ, αιιά θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, γηα ηα νπνία
ρξεκαηνδνηνχληαη νη κειέηεο ηερληθήο σξίκαλζήο ηνπο. Γηα φζα απφ απηά ηα
έξγα κε ηελ νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ ηνπο, δηαπηζησζεί φηη δελ ζα
νινθιεξσζεί ε εθηέιεζή ηνπο εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ,
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ζα απεληαρζνχλ απφ ην Ξξφγξακκα θαη ζα επηδησρζεί ε πινπνίεζή ηνπο, σο
ψξηκα πιένλ έξγα, θαηά ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.

1.7.2 Δπηηξνπή Ξαξαθνινύζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.

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
Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, θαηά ην 2010, βξηζθφηαλ ζηε θάζε ηεο
πξνεηνηκαζίαο ησλ ζρεηηθψλ πξνθεξχμεσλ.
ζνλ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά ην έηνο 2011 πξνθεξχρζεθε
δηεζλήο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο on going
αμηνιφγεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε αλεμάξηεην αμηνινγεηή. Δληφο ηνπ 2011
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νινθιεξψζεθαλ ηα πξψηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο ησλ νθηψ
(8) πξνζθνξψλ θαη εληφο ηνπ Ηνπλίνπ 2012 θεξχρζεθε πξνζσξηλφο αλάδνρνο θαη
εμειίζζνληαη νη δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ αλαδφρνπ
θαη ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.

1.7.4 Ξαξαθνινύζεζε ηεο Πηξαηεγηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο Πηξαηεγηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ηνπ Δ.Ξ. απνηειεί
αξκνδηφηεηα 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.
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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 έλα
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, ε δηαδηθαζία
απηή ελζσκαηψζεθε ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ κε ηελ εηζαγσγή ησλ
ζηνηρείσλ ζην Ρερληθφ Γειηίν ηεο θάζε Ξξάμεο.
Ζ Δηδηθή πεξεζία Πηξαηεγηθήο Πρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΞΑΑΛ , ζε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν εκπεηξνγλσκφλσλ απφ
ηηο δηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, ηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη ηελ ΔΞΔ, έρεη
ζπλζέζεη έλα θαηάινγν πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ (60) γηα φια ηα Δ.Ξ. ηνπ ΔΠΞΑ,
ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ είλαη δπλακηθφ θαη κπνξεί λα δηεπξπλζεί ή θαη λα
ηξνπνπνηεζεί θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ Ξξνγξακκάησλ. Νη πεξηβαιινληηθνί
απηνί δείθηεο έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηα πξνγξακκαηηθά θείκελα, ηηο ΠΚΞΔ αιιά
θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. Γηα θάζε
Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα έρεη επηιεγεί κηα ζεηξά δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο
παξαθνινχζεζεο, ε ζπλνιηθή πνξεία ησλ νπνίσλ ζε επίπεδν Δ.Ξ. παξαθνινπζείηαη
ζε εηήζηα βάζε.
Πηελ έθζεζε πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2009,
επειέγεζαλ θαηαξρήλ δέθα (10) δείθηεο κε βάζε ην πξνγξακκαηηθφ θείκελν ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ, ηε ΠΚΞΔ ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο
ρψξαο, νη νπνίνη εληάρζεθαλ ζηηο πξνζθιήζεηο θαη ζηα ΡΓΞ, πξνο ζπκπιήξσζε
απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο. Πηελ έθζεζε πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2010, νη δείθηεο απηνί απμήζεθαλ ζε δεθαηέζζεξηο (14) θαη
ζηελ έθζεζε ηνπ 2011 ζε δεθαελλέα (19). Νη δείθηεο ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ
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2011

δηακνξθψζεθαλ

θαηφπηλ

κηαο

ζεηξάο

ηνκεαθψλ

ζπδεηήζεσλ

θαη

απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθεμήο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πξνφδνπ ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ.
Πηνλ

Ξίλαθα

πνπ

αθνινπζεί

παξνπζηάδνληαη

νη

πξναλαθεξζέληεο

δείθηεο

πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο, αλά πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα.
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Πίνακαρ 1.7
Γείκηερ Πεπιβαλλονηικήρ Παπακολοωθηζηρ ηος ΔΠΠΔΡΑΑ, ανά
πεπιβαλλονηική ζςνιζηϊζα

ΓΔΗΚΣΖ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΒΑΖ

ΣΟΥΟ

ΣΗΜΖ ΒΑΔΗ
ΔΝΣΑΓΜΔΝΩΝ
ΠΡΑΞΔΩΝ 2011

ΠΟΟΣΟ
ΠΡΟΟΓΟΤ ΒΑΔΗ
ΔΝΣΑΞΔΩΝ

1

2

3

4

5=4/3

Βιοποικιλόηηηα - Υλυπίδα - Πανίδα
Γ.16

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

Αξηζκφο

0

8

8

100%

Γ.18

Τπνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο
ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ζηηο πεξηνρέο
ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000

ha

0

858.763

819.944

95%

Άηνκα

0

448.613

3.397.129

757%

Πληθςζμόρ - Ποιόηηηα Ευήρ - Ανθπώπινη Τγεία
Γ.3

Πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ
αλαβαζκηζκέλα ζπζηήκαηα χδξεπζεο

Γ.4

Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ
εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ

Άηνκα ΙΠ

0

984.792

775.791

79%

Γ.12

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

Αξηζκφο

0

17

9

53%

Γ.19

Ίδξπζε / ελίζρπζε Τπεξεζηψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο

Αξηζκφο

4

16

11

69%

Γ.15

Μειέηεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ νδεγία
2007/60/ΔΚ γηα ηηο πιεκκχξεο

Πνζνζηφ

0

100%

100%

100%

Γ.7

Αξηζκφο αηφκσλ πνπ επσθεινχληαη απφ
αληηπιεκκπξηθά κέηξα πξνζηαζίαο

Αξηζκφο

Έδαθορ - Υπήζειρ Γηρ
Γ.8

Υψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ πνπ απνθαζίζηαληαη

Αξηζκφο

63

613

426

69%

Γ.9

Δμππεξεηνχκελνο Πιεζπζκφο απφ έξγα
δηαρείξεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ

Αξηζκφο

4.584.726

5.023.645

5.442.946

108%

Γ.10

Απνθαηάζηαζε ρψξσλ ξππαζκέλσλ απφ
επηθίλδπλα απφβιεηα

ηξέκκαηα

0

1.580

1.469

93%

Km

0

63

61

97%

Ύδαηα
Γ.6

Μήθνο παξεκβάζεσλ αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο

Γ.13

Αξηζκφο ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ζε επίπεδν
Πεξηνρήο Λεθάλεο Απνξξνήο Πνηακνχ

Αξηζκφο

0

45

45

100%

Γ.14

Σαπηφηεηεο θαη παξαθνινχζεζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ λεξψλ αθηψλ θνιχκβεζεο

%

0

100

100

100%

Γ.17

Οινθιήξσζε έξγνπ επαλαδεκηνπξγίαο
ιίκλεο Κάξιαο

Αξηζκφο

0

1

1

100%

Γ.5

Έθηαζε εθαξκνγήο δξαζηεξηφηεηαο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο

ηξέκκαηα

0

96.000

_

_

Ποιόηηηα αέπα
Γ.1

Δμππεξεηνχκελνο Πιεζπζκφο εκεξεζίσο
απφ ην ΜΔΣΡΟ

Άηνκα

250.000

430.000

290.922

68%

Γ.11

Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεηαη κε
λένπο ή αλαβαζκηζκέλνπο ζηαζκνχο
κέηξεζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο

%

0

100

100

100%

MW

240

350

781

223%

Κλιμαηικοί παπάγονηερ - Δνέπγεια
Γ.2

Ιζρχο απφ ΑΠΔ, ΗΘΤΑ θαη δξάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο
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Νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο απφ ηελ πνξεία ησλ δεηθηψλ κέρξη θαη ην έηνο 2011, αλά
πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα, ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
α) Υο πξνο ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα, νη δχν ζρεηηθνί δείθηεο
έρνπλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο: Ζ ελίζρπζε
ησλ Ξπξνζβεζηηθψλ πεξεζηψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ πεξηνρέο Natura 2000
πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ησλ Ξεξηθεξεηψλ παξέκβαζεο ηνπ ΔΡΞΑ, ελψ ε
κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ζηηο ελ ιφγσ Ξεξηθέξεηεο
εληζρχνληαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ.
β) Υο πξνο ηα δεηήκαηα ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο, νη έμη
ζρεηηθνί δείθηεο ζρεκαηίδνπλ κηα ελδηάκεζε εηθφλα πξνφδνπ πξνο ηηο ηηκέο
ζηφρνπ.
γ) Υο πξνο ην έδαθνο θαη ηηο ρξήζεηο γεο, ε εηθφλα είλαη ελζαξξπληηθή:
Απνθαζίζηαληαη κε πφξνπο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ αξθεηνί ρψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο
ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελψ ε απφζηαζε απφ ηελ ηηκή ζηφρνπ ππελζπκίδεηαη φηη
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ΣΑΓΑ πνπ
πξέπεη λα απνθαηαζηαζνχλ, είηε κε πφξνπο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ είηε κέζσ άιιεο
ρξεκαηνδφηεζεο. Πηηο απνθαηαζηάζεηο ξππαζκέλσλ ρψξσλ, ε πξφνδνο πξνο
ηελ ηηκή ζηφρνπ είλαη αμηνζεκείσηε.
δ) Υο πξνο ηα χδαηα, ε εηθφλα είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθή: ηέζζεξηο απφ ηνπο
πέληε δείθηεο έρνπλ θζάζεη ζηελ ηηκή ζηφρνπ, αλ θαη ν πέκπηνο πνπ αθνξά
ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε δελ έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν.
ε) Υο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ν ζρεηηθφο δείθηεο πνπ αθνξά ζηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο έρεη θζάζεη ζηελ ηηκή ζηφρνπ.
ζη) Ρέινο, σο πξνο ηελ ελέξγεηα θαη ηνπο θιηκαηηθνχο παξάγνληεο, ν ζρεηηθφο
δείθηεο πνπ αθνξά ζηελ ειεθηξηθή ηζρχ απφ ΑΞΔ, ΠΖΘΑ θαη δξάζεηο
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, έρεη ππεξβεί θαηά πνιχ ηελ ηηκή ζηφρνπ.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ

2.

ΑΛΑΙΠΖ

ΠΛΔΗΠΦΝΟΑΠ

ΡΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΔΠΞΑ, ΠΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΥΛ

ΘΑΗ

ΠΡΖ

ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ

ΡΖΠ

ΙΗΠΑΒΝΛΑΠ
2.1 ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΠΡΝ ΔΠΞΑ

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.
Κε ηελ ελίζρπζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ ζρνιείσλ, ην ΔΞΞΔΟΑΑ ζπκβάιεη έκκεζα ζηε
βειηίσζε

/ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ήηνη έρεη

έκκεζε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ Πηφρνπ 4 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
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Ξξνγξάκκαηνο ζην ΔΠΞΑ, πνζνηηθνπνηεκέλε φζνλ αθνξά ζηα εληαγκέλα έξγα,
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ.
Πίνακαρ 2.1
ςνάθεια ζηψσυν ΔΠΑ και ΔΠΠΔΡΑΑ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΠΔΡΑΑ

Βεληίυζη ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ
Αειθοπική διασείπιζη ηυν
Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ ζηο ζσεδιαζμό και
πεπιβαλλονηικών μέζυν, ηος θςζικού
ηην εθαπμογή πεπιβαλλονηικήρ πολιηικήρ
αποθέμαηορ και ηυν αζηικών κένηπυν
και η βεληίυζη ηηρ ανηαπόκπιζηρ ηηρ
(έδαθορ, ςδαηικό πεπιβάλλον,
Κοινυνίαρ και ηυν Πολιηών ζε θέμαηα
αημόζθαιπα, θύζη)
Πεπιβαλλονηικήρ Πποζηαζίαρ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΠΑ
1. Αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ησλ εηζξνψλ μέλσλ
άκεζσλ επελδχζεσλ

(•)

2. Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 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 ε
πξνψζεζε ηεο Καηλνηνκίαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο σο
βαζηθφ παξάγνληα αλαδηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαη κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο

(•)

6. Φεθηαθή ζχγθιηζε ηεο ρψξαο κε ηελ ελζσκάησζε
θαη ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνπο ηνκείο
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο.

(•)

7. Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ
εξγαδφκελσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
8. Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε
9. Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο
10. Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά
βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, πνπ ζα πξνζθέξεη
πνηνηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο
θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ
πξφιεςεο θαη θξνληίδαο.
11.Αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ
θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο
εζληθέο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε –
απαζρφιεζε – θνηλσληθή ζπλνρή).
12.Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη
ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο
13.Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ θπζηθψλ
ππνδνκψλ θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο

•

(•)

14.Αζθαιήο ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε
γλψκνλα ηελ αεηθνξία

•

(•)

15.Αεηθφξνο δηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο

•

•

16.Άζθεζε απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο

•

•

17.Αλάδεημε ηνπ Πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο.

(•)

(•) Δθηηκψκελε άκεζε ζπλέξγηα
• Δθηηκψκελε έκκεζε ζπλέξγηα
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2.2 ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ

ΡΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΠΡΝ

ΔΘΛΗΘΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΔΥΛ ΘΑΗ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΖΠ ΙΗΠΑΒΝΛΑΠ
Θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ιήθζεθαλ ππφςε νη ζηφρνη ηνπ ηφηε ηζρχνληνο
Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΞΚ) φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζην
θεθάιαην «Ξεξηβάιινλ θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε».
Πχκθσλα κε ην λέν Δζληθφ Ξξφγξακκα Κεηαξξπζκίζεσλ 2011-2014, 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 ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΞΞΔΟΑΑ. Δηδηθφηεξα, ν ζηφρνο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ Ξεξηβάιινληνο έρεη σο εμήο:
«Ππκκεηνρή ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαηά 20%. Κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 15% σο πξνο ηα πξνβιεπφκελα επίπεδα γηα ην
2020 κέζσ βειηηψζεσλ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Κείσζε ησλ εθπνκπψλ
αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 4% (ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005)».
Ρα βαζηθά κέηξα πνιηηηθήο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ
Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, βαζίδνληαη ζηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο απφ:
•

Κνλάδεο ιηγλίηε νη νπνίεο ζα εθζπγρξνληζηνχλ κε ηε ρξήζε ηεο θαιχηεξεο
δηαζέζηκεο

ηερλνινγίαο

φπσο

επίζεο

θαη

πηνζέηεζε

λέαο

ηερλνινγίαο

αμηνπνίεζεο ησλ θαηαινίπσλ ηεο βηνκάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηαδηαθφ
θιείζηκν ησλ ξππνγφλσλ θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ κνλάδσλ.
•

Κεγάιεο

θιίκαθαο

κνλάδεο

ΑΞΔ,

θπξίσο

αηνιηθά

πάξθα

θαη

κεγάια

πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα (αιιά θαη θσηνβνιηατθά ζπγθέληξσζεο) καδί κε
κεζαίαο/κηθξήο θιίκαθαο κνλάδεο ΑΞΔ (θσηνβνιηατθά, κηθξά πδξνειεθηξηθά,
βηνάεξην,

γεσζεξκηθά,

ζπκπαξαγσγή

βηνκάδαο

θαη

εθαξκνγέο

ΑΞΔ

γηα

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο θαη ηα θηήξηα ηνπ ηξηηνγελνχο
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο)
•

Λέα

πδξνειεθηξηθά

εξγνζηάζηα

πξνψζεζεο

θαη

απνζήθεπζεο

πδάηηλνπ

δπλακηθνχ (pumped storage) ζα θαηαζηνχλ επηρεηξεζηαθά ζπκβάιινληαο ζηε
ζηαζεξφηεηα ηνπ δηθηχνπ.
•

Δπηπξφζζεηεο κνλάδεο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ θαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ αεξηνζηξφβηινη.

•

Κνλάδεο CHP (ζπλδπαζκφο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο).

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην
ΔΞΞΔΟΑΑ ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο
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ελέξγεηαο. Ξαξφια απηά, ε ζπκβνιή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ αθνξά θαη ζηνπο ππφινηπνπο
ζηφρνπο ηνπ Δζληθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ
Ξίλαθα 3 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ. Ππγθεθξηκέλα, ην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζπκβάιιεη ζε
ηέζζεξεηο απφ ηνπο πέληε βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ λένπ ΔΞΚ θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Πηφρνο γηα ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο.
Ρν

ζχλνιν

ησλ

έξγσλ

ηνπ

ΔΞΞΔΟΑΑ

ζπκβάιιεη

ζηελ

αχμεζε

ηεο

απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα δε, ε ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ΑΞΔ
θαη κνλάδσλ ηειεζέξκαλζεο, ε πξνψζεζε θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ
θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ΔΔΙ.
β) Πηφρνο γηα ην πεξηβάιινλ.
Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ ζπκβάιιεη θαη ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ ηνπ ΔΞΚ,
ήηνη:


Πηελ ζπκκεηνρή ησλ ΑΞΔ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην



Πηελ

κείσζε

ηεο

θαηαλάισζεο

ελέξγεηαο,

κέζσ

βειηηψζεσλ

ζηελ

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα


Πηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ

γ) Πηφρνο γηα ηελ παηδεία
Ζ ζπκβνιή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζην ζηφρν ηνπ ΔΞΚ γηα ηελ παηδεία είλαη έκκεζε κε
ηελ ρξεκαηνδφηεζε επηδεηθηηθψλ βηνθιηκαηηθψλ ζρνιείσλ Α’ βάζκηαο θαη Β’
βάζκηαο

εθπαίδεπζεο,

πξνσζψληαο

έηζη

ηελ

έλλνηα

ηνπ

βηψζηκνπ

θαη

θαηλνηφκνπ ζρνιείνπ.
δ) Πηφρνο γηα ηελ θηψρεηα
Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ ζπκβάιιεη έκκεζα ζην ζηφρν ηνπ ΔΞΚ γηα ηελ θηψρεηα, κέζσ ηεο
δξάζεο / έξγνπ «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ», κε δεδνκέλν φηη νη φξνη ζπκκεηνρήο
ζηελ δξάζε είλαη επλντθφηεξε γηα ηα ρακεινχ εηζνδήκαηνο λνηθνθπξηά.
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. Νη εληάμεηο έξγσλ ζηνπο ζρεηηθνχο θσδηθνχο, ζε
Θνηλνηηθή Ππλδξνκή αλέξρνληαη, κέρξη 31/12/2011, ζε 260,86 εθαη.€ ή ην 9%
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 2011-2014 θαη ζην
earmarking,

παξνπζηάδνληαη,

κε

πνζνηηθά

ζηνηρεία

Θνηλνηηθήο

Ππλδξνκήο

Δληαγκέλσλ έξγσλ, ζηνπο Ξίλαθεο 2-4 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ.
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2.3 ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ

ΡΝ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΠΡΖΛ

ΔΦΑΟΚΝΓΖ

ΡΖΠ

ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ «ΔΟΥΞΖ 2020»
Ζ Πηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 έρεη ελζσκαησζεί θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ην Δζληθφ
Κεηαξξπζκηζηηθφ Ξξφγξακκα 2011-2014, αλαιπηηθή αλαθνξά ζην νπνίν έγηλε
ακέζσο πην πάλσ. Δίλαη δε πξνθαλέο φηη ην ΔΞΞΔΟΑΑ, κέζσ ησλ εληαγκέλσλ ζε
απηφ θαη πινπνηνχκελσλ έξγσλ, ζπκβάιιεη ζηνπο εμήο έμη απφ ηνπο νθηψ ζηφρνπο
ηεο «Δπξψπεο 2020».
α) Αχμεζε ηνπ επηπέδνπ απαζρφιεζεο, κέζσ φισλ ησλ έξγσλ ηνπ θαη ηδηαίηεξα
κέζσ ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε ΑΞΔ, ηειεζεξκάλζεηο, θαζαξψλ αζηηθψλ
κεηαθνξψλ θαη δεκηνπξγίαο ΔΔΙ.
β) Κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θπξίσο κέζσ ελίζρπζεο ησλ
θαζαξψλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ.
γ) Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο (ΑΞΔ), κέζσ ελίζρπζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ
ζε ΑΞΔ.
δ) Δλεξγεηαθή απφδνζε – κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θπξίσο κέζσ
βηνθιηκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη θηηξίσλ.
ε) Ξξφσξε εγθαηάιεηςε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, έκκεζα κε ηελ πξνψζεζε
βηψζηκσλ

θαη

θαηλνηφκσλ

βηνθιηκαηηθψλ

επηδεηθηηθψλ

παξεκβάζεσλ

ζε

ζρνιηθέο κνλάδεο Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο.
ζη) Κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,
έκκεζα

κε

ηελ

ηδηαίηεξε

ελίζρπζε

ρακεινχ

εηζνδεκαηηθνχ

επηπέδνπ

λνηθνθπξηψλ γηα δξάζεηο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε θαηνηθίεο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3. ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΑΛΑ
ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ
Πηελ παξνχζα ελφηεηα απνηππψλεηαη ε πξφνδνο πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο /
πινπνίεζήο ηνπ (2007-2011), φζν θαη δηαθξηηά γηα ην έηνο 2011.
Θαηά ηελ απνηχπσζε απηή εμεηάδνληαη, αθ’ ελφο ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνφδνπ
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
αθ’ εηέξνπ, ηα ζηνηρεία θπζηθήο πξνφδνπ, ήηνη ε πξφνδνο ησλ δεηθηψλ
παξαθνινχζεζεο (εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ), ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα γίλνπλ νη αθφινπζεο επηζεκάλζεηο:
α) Ρα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζρνιηάδνληαη
ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί ή/θαη απνηππψλνληαη ζηνπο Ξίλαθεο, γηα θάζε
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο πξνέξρνληαη απφ i) ηα Ρερληθά Γειηία, απφ ηα νπνία
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηηκή-ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ έσο 31/12/2011, ii) ηα
εμακεληαία Γειηία Ξαξαθνινχζεζεο, απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε επίηεπμε
ηνπ δείθηε έσο 31/12/2011.
β) Πηνπο ελ ιφγσ Ξίλαθεο, σο «νινθιήξσζε» λνείηαη ε επίηεπμε ηνπ εθάζηνηε
δείθηε έσο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Πηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηήζηαο
έθζεζεο, ζηε γξακκή «νινθιήξσζε» γηα ην 2011, ζπκπιεξψλεηαη ε κέρξη
31/12/2011 επίηεπμε ηνπ δείθηε. Ιφγσ ηνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
ε ηηκή επίηεπμεο / πινπνίεζε ησλ δεηθηψλ ζην ΝΞΠ είλαη ππνεθηηκεκέλε, ζην
θείκελν πνπ αθνινπζεί, φ,πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο θάζε
Ξξνγξακκαηηθνχ δείθηε, ε πινπνίεζε, εθηφο απφ ηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ
ηα εμακεληαία δειηία θαη εκθαλίδεηαη ζηνπο Ξίλαθεο, εθηηκάηαη σο ηζνδχλακν,
δίλνληαο κηα πην νξζή / ξεαιηζηηθή ηηκή ησλ δεηθηψλ.
γ) Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε γξακκή «νινθιήξσζε» γηα ην
2010 πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηνπ φηη ζηελ πξνεγνχκελε εηήζηα έθζεζε
ηα

ζηνηρεία

ηνπ

ΝΞΠ

έδεηρλαλ

κεδεληθή

πινπνίεζε,

ζηνπο

Ξίλαθεο

ζπκπιεξψζεθαλ ζηνηρεία εθηηκήζεσλ ηζνδχλακνπ πινπνίεζεο. Υο εθ ηνχηνπ,
ηα ζηνηρεία ησλ δχν ζηειψλ «νινθιήξσζε» γηα ην 2010 θαη ην 2011 είλαη κε
ζπγθξίζηκα, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ππνεθηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ζην
ΝΞΠ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί.
Ακέζσο πην θάησ αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο αλά Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.
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3.1 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

-

1

«ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ

ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΝ

ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ

ΑΙΙΑΓΖΠ

-

ΑΛΑΛΔΥΠΗΚΔΠ ΞΖΓΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ»
3.1.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηόηεηαο
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1 «Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ
Ξεξηβάιινληνο

–

Αληηκεηψπηζε

Θιηκαηηθήο

Αιιαγήο

–

Αλαλεψζηκεο

Ξεγέο

Δλέξγεηαο» αλέξρεηαη ζε 320.223.530 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε
ήηνη

ην

15,12%

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο
θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηπξνζσπεχεη ην 17,23% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, απφ
ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 3.1.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί δέθα πέληε (15) πξνζθιήζεηο χςνπο
1.013.750.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
ηέζζεξηο (4) πξνζθιήζεηο χςνπο 223.750.000 € εληφο ηνπ 2011. Ρξεηο απφ ηηο
πξνζθιήζεηο ηνπ έηνπο 2011, χςνπο 195.882.354 € αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη
θνλδχιηα ηα νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΞAΑΛ, ελψ ν κεγαιχηεξνο αζξνηζηηθφο
πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ, θπξίσο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε,
νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο ζρεηηθά κηθξήο αληαπφθξηζεο ησλ δπλεηηθψλ
δηθαηνχρσλ ζε απηέο ηηο πξνζθιήζεηο.



Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
389.802.182 €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 190.222.510 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011.
Απφ ην πνζφ απηφ, ηα εληαγκέλα έξγα ηα νπνία κέζσ εθρψξεζεο δηαρεηξίδεηαη
ε

Γεληθή

Γ/λζε

Ηδησηηθψλ

Δπελδχζεσλ

ηνπ

ΞΑΑΛ,

αλέξρνληαη

ζε

175.827.146 €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 145.975.942 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011.


Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 286.101.450 €, ήηνη ην 73% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 89% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ λνκηθέο δεζκεχζεηο χςνπο 174.158.296
€ δέζκεπζαλ ην Ξξφγξακκα εληφο ηνπ 2011. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
λνκηθψλ

δεζκεχζεσλ,

εθείλεο

ησλ

έξγσλ

ηα

νπνία

κέζσ

εθρψξεζεο

δηαρεηξίδεηαη θαη πινπνηεί ε Γεληθή Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΑΑΛ,
αλέξρνληαη ζε 175.827.146 €, ελψ, εμ’ απηψλ, ζπκβάζεηο χςνπο 145.975.942
€ εκθαλίζζεθαλ ζην Ξξφγξακκα εληφο ηνπ 2011.
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Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε
171.267.154 €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 60% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ
ή ζην 44% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 53% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Δληφο ηνπ 2011 νη δαπάλεο αλήιζαλ ζε 112.437.893
€. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ
εθρψξεζεο δηαρεηξίδεηαη θαη πινπνηεί ε Γεληθή Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ
ηνπ ΞΑΑΛ, αλέξρνληαη ζε 99.570.866 €, εθ ησλ νπνίσλ ηα 77.306.375
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011 €.



Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη, ζε 170.935.225 €, εθ ησλ
νπνίσλ δαπάλεο χςνπο 112.108.449 € έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ
2011. Απφ ην πνζφ απηφ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρψξεζεο
πινπνηεί ε Γεληθή Γ/λζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ ΞΑΑΛ, αλέξρνληαη
ζπλνιηθά ζε 99.570.866 € θαη γηα ην 2011 ζε 77.306.375 €.

ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο δηαπηζηψλνληαη ηα
εμήο:


Ν δείθηεο «Δγθαηεζηεκέλε ελεξγεηαθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ΑΞΔ ή
εμνηθνλνκείηαη απφ ηειεζέξκαλζε» παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πξφνδν πινπνίεζεο.
Ν ζηφρνο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 795,81 MW, ήηνη ππεξδηπιάζην
ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δείθηε ζην Ξξφγξακκα είλαη ππεθηηκεκέλε. Υο πξνο ηελ πινπνίεζε, βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, ε πινπνίεζε αλέξρεηαη ζε 20,57 MW (6% επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ), ελψ ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο, βάζεη εθηηκήζεσλ, αλέξρεηαη ζε 227,3
MW (65% επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ). Απφ ηα εληαγκέλα έξγα εληφο ηνπ 2011
επηηπγράλεηαη ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ηεο ηάμεο ησλ 610 MW,
πξφζζεηα ζε απηά πνπ είραλ εληαρζεί κέρξη ην πξνεγνχκελν έηνο (2010), ελψ
ζεκαληηθή πξφνδνο ζεκεηψζεθε θαη ζηελ πινπνίεζε, ε νπνία απμήζεθε θαηά
189 MW ζε ζρέζε κε ην 2010, κε ηηο εθηηκήζεηο βάζεη ηνπ ηζνδπλάκνπ
πινπνίεζεο.



Ν δείθηεο «Σηιηφκεηξα Γξακκήο Κεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο Πηαζκψλ»
δελ παξνπζηάδεη πξφνδν πινπνίεζεο σο πξνο ηα εληαγκέλα έξγα, έσο
31/12/2011 ζην Ξξφγξακκα. Ξαξφια απηά, ηα δχν

έξγα ηνπ Κεηξφ ηεο

Αζήλαο εκθαλίδνπλ ηηκή 0,24 ρικ θαη πινπνίεζε πνπ εθηηκάηαη ζε ηζνδχλακν
0,17 ρικ. Ξξφνδνο εληφο ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε σο πξνο ηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ, πνπ απμήζεθε θαηά 0,13 ρικ. (ηζνδχλακν) ζε ζρέζε κε ην
πξνεγνχκελν έηνο.


Ν δείθηεο «Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο εκεξεζίσο (απφ Κεηξφ)» νκνίσο δελ
αληηζηνηρεί ζε εληαγκέλα έξγα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε
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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
ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, αλέξρεηαη ζε 27.064 άηνκα θαη ην ηζνδχλακν
πινπνίεζεο ζε 19.632 έλαληη 13.912 ην 2010, παξνπζηάδνληαο πξφνδν ν
δείθηεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο κφλν αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζή
ηνπ.


Ρέινο, ν δείθηεο «Ξνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ»
ζπλδέεηαη κε ηελ έληαμε 18 έξγσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα δέθα (10) εληάρζεθαλ ην
έηνο 2011, κε ηηκή ζηφρν αλά έξγν, πνπ θπκαίλεηαη απφ 10,6% έσο 88,45%,
αλά έξγν, (ίδην κε ην πξνεγνχκελν έηνο). Ζ πινπνίεζε δε, βάζεη εθηηκήζεσλ,
ησλ

έξγσλ

θπκαίλεηαη

απφ

21,5%

έσο

20%,

έλαληη

2,8%-10%

ηνπ

πξνεγνχκελνπ έηνπο (αλά έξγν επί ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ ηηκψλ ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ). Δμ’ απηψλ θαίλεηαη φηη ν δείθηεο παξνπζηάδεη πξφνδν σο
πξνο ηελ πινπνίεζε, ηφζν ζηα εληαγκέλα έξγα θαηά ην 2010, φζν θαη ζε
εθείλα πνπ εληάρζεθαλ ην 2011.
Απφ ηελ εμέιημε ησλ δεηθηψλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 3.1.2, δηαπηζηψλεηαη
φηη εληφο ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο, ηφζν σο πξνο ηελ
έληαμε έξγσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο-ζηφρνπο, ηα νπνία απνηππψλνληαη κε ηνπο
δείθηεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, φζν θαη σο πξνο ηελ αληίζηνηρε πινπνίεζε.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1 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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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 1
Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο - Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο
Πίνακαρ 3.1.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 1
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο
Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελ
ε Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Πιήζνο
Πξνζθι

Ννκηθέο
Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
δεζκεχζεηο
Πιεξσκέο έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(πγρξεκαηνδνην (απνδεθηφ δηαρείξηζεο)
Γ.Γ)
χκελε Γ.Γ)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 1

320.223.530

1.013.750.000

1
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
1

320.223.530
200.000.000
200.000.000

1.013.750.000
15
195.882.354
3
195.882.354
3
ΠΡΟΟΓΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011

ΤΝΟΛΟ ΑΠ 1

320.223.530

223.750.000

1
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
1

320.223.530
170.000.000
170.000.000

223.750.000
165.882.354
165.882.354

15

389.802.182

286.101.450

171.267.154

170.935.225

389.802.182
175.827.146
175.827.146

286.101.450
175.827.146
175.827.146

171.267.154
99.570.866
99.570.866

170.935.225
99.570.866
99.570.866

4

190.222.510

163.635.088

112.437.893

112.108.449

4
2
2

190.222.510
145.975.942
145.975.942

163.635.088
145.975.942
145.975.942

112.437.893
77.306.375
77.306.375

112.108.449
77.306.375
77.306.375
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Πίνακαρ 3.1.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ (βάζει ζηοισείυν ΟΠ) ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 1
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
37,49
MW

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

20,57 MW

ηόσορ

Αθεηηπία

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)

Ολοκλήπυζη

0

Υηιηφκεηξα Γξακκήο Μεηξφ
Θεζζαινλίθεο θαη Αξηζκφο ηόσορ
ηαζκψλ
Αθεηηπία

350 MW

9,6 ΥΛΜ / 13 ηαζκνί

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήπυζη
Δμππεξεηνχκελνο
πιεζπζκφο εκεξεζίσο

263.912

263.532

ηόσορ
Αθεηηπία

250.000 Άηνκα

Ολοκλήπυζη
Πνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηόσορ
Αθεηηπία

2,8%-10%

-

0%
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3.1.2 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Κέρξη θαη ην ηέηαξην δίκελν ηνπ έηνπο 2011, ν Γηθαηνχρνο ηνπ Κεγάινπ Έξγνπ
«Δπέθηαζε Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά» δελ είρε αληαπνθξηζεί ζηε
ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Ξαξάιιεια, ζπλερίδνληαλ νη δηαβνπιεχζεηο
θαη ε αληαιιαγή ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλήζεσλ κεηαμχ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ΞΑΑΛ θαη
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
θαζεζηψηνο ελίζρπζεο

ηνπ έξγνπ «Ρειεζέξκαλζε

Ξηνιεκαΐδαο»,

ην νπνίν

απεληάρζεθε ην 2011 θαη επαλεληάρζεθε ην ίδην έηνο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν
θαζεζηψο ελίζρπζεο..
Δπηπξφζζεηα, ζπλερηδφηαλ ε εθθξεκφηεηα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο γηα πξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έξγν «Δπέθηαζε Γξακκήο 3 ηνπ
Κεηξφ Αζήλαο, ηκήκα "Αηγάιεσ - Σατδάξη", Ακαμνζηάζην Διαηψλα, Πηαζκφο
Κεηεπηβίβαζεο "Σατδάξη", Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο "Θεξακεηθφο"».
Υο εθ ηνχηνπ, παξεηείλεην ε αβεβαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 1, ηφζν γηα ην έηνο 2011, φζν θαη γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηεο
ηξέρνπζαο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ, παξά ηελ έληαμε άιισλ κηθξψλ έξγσλ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
Κε δεδνκέλε ηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
απφ πιεπξάο λνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη δαπαλψλ, αιιά θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ πξνψζεζε ΑΞΔ,
ζπκθσλήζεθε κε ηνλ ΞΑΑΛ ε έληαμε 82 ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ΑΞΔ (ειηαθή θαη
αηνιηθή ελέξγεηα), πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
145,98 εθαη. Δπξψ, γηα ελίζρπζε απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εληεηλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε Σψξα.
Δλ ησ κεηαμχ, ην Πεπηέκβξην ηνπ έηνπο 2011 ν Γηθαηνχρνο «Αηηηθφ Κεηξφ Α.Δ.»
ππέβαιιε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην Κεγάιν Έξγν «Δπέθηαζε Κεηξφ
Θεζζαινλίθεο

κέρξη

Θαιακαξηά»

κε

πξνυπνινγηζκφ

628

εθαη.

Δπξψ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ θαη ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ηνπ, κε αξθεηά ζηνηρεία
θαη ζεκεία ηεο πξφηαζεο πνπ έρξεδαλ εμέηαζεο θαη δηεπθξηλήζεσλ ή / θαη
δεζκεχζεσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ. Δπίζεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 ελεθξίζε απφ ηε
Γεληθή

Γηεχζπλζε

Αληαγσληζκνχ

ηεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο

ην

θαζεζηψο

ελίζρπζεο γηα ην έξγν «Ρειεζέξκαλζε Ξηνιεκαΐδαο» θαη έηζη ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν εμειίζζεηαη θαη δηαρεηξηζηηθά νκαιά, κε πινπνίεζε θπζηθνχ θαη αληίζηνηρνπ
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ηάμεο ησλ 9,1 Δθαη. Δπξψ.
Ιακβάλνληαο δε ππφςε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο απφ ην έηνο
2010,

πξηλ

πξνθχςεη

ζέκα

θξαηηθήο

ελίζρπζεο,

έρεη

εληαρζεί

ην

έξγν

«Ρειεζέξκαλζε Φιψξηλαο», πξνυπνινγηζκνχ 68 εθαη. Δπξψ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
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ηηο εληάμεηο φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ έξγσλ, αιιά θαη κε ηελ πξννπηηθή
έληαμεο ηνπ Κεγάινπ Έξγνπ «Δπέθηαζε Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά»,
είλαη εκθαλέο φηη ν Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1 ζα παξνπζηάζεη άκεζα κία ηδηαίηεξα
κεγάιε ππεξδέζκεπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε εληαγκέλα έξγα, αθ’ ελφο
άκεζσλ

ζπκβαζηνπνηήζεσλ

πξνγξακκαηηθήο

πεξηφδνπ,

θαη

αλάινγσλ

αθ’

εηέξνπ

δαπαλψλ

νινθιήξσζεο

κέρξη
ησλ

ην

ηέινο

εληαγκέλσλ

ηεο
ή

εληαζζφκελσλ έξγσλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ έρεη πξνβεί ζηηο εμήο
ελέξγεηεο:
α) Ξαξαθνινπζεί πνιχ ζηελά, ζπλερψο θαη άκεζα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΞΑΑΛ,
ηελ εμέιημε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ σο πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο, ζηε βάζε
ηεο Αξρήο ηεο Σξεζηήο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο.
β) Δμεηάδεη ηελ πξννπηηθή απέληαμεο ηνπ έξγνπ «Ρειεζέξκαλζε Φιψξηλαο»,
κέρξηο φηνπ νξηζηηθνπνηεζεί ην θαζεζηψο ελίζρπζεο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο.
γ) Δπέζπεπζε θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζην έξγν
ηνπ Κεηξφ Αζήλαο.
δ) Έρεη εληάμεη ππφ απζηεξνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ην Κεγάιν Έξγν
«Δπέθηαζε Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά», κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
ΞΑΑΛ, έηζη ψζηε λα απεληαρζεί, εθ’ φζνλ δελ ηεξεζνχλ απηνί νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκβαζηνπνίεζεο θαη λα κε δηαθπβεπηνχλ εζληθνί θαη θνηλνηηθνί
πφξνη.
ε) Πηελ

επηθείκελε

δε

θαηά

ην

έηνο

2012

πξφηαζε

αλαζεψξεζεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ζα αλαθαηαλεκεζνχλ πφξνη / θνλδχιηα κεηαμχ ησλ Αμφλσλ
Ξξνηεξαηφηεηαο,

έηζη

ψζηε

λα

απμεζεί

ν

πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο 1, εθ’ φζνλ θαηαζηεί αλαγθαίν ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε φισλ
ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ.

3.2 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

2

«ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

ΘΑΗ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

ΓΑΡΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ»
3.2.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηόηεηαο
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε
δαηηθψλ Ξφξσλ» αλέξρεηαη ζε 931.552.941 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα

53

δαπάλε, ήηνη ην 43,99% 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.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.2.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί ηξηάληα πέληε (35) πξνζθιήζεηο χςνπο
3.482.530.317 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
είθνζη δχν (22) πξνζθιήζεηο χςνπο 2.046. € εληφο ηνπ 2011. Απφ ην ζχλνιν
ησλ 35 πξνζθιήζεσλ, νη είθνζη δχν (22) αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα
ηα νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ζε νθηψ (8) ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ, κε
πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 183.862.086 €.



Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
2.174.868.051 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 1.682.392.120 € εληάρζεθαλ
εληφο ηνπ 2011. Απφ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, απηά ηα νπνία κέζσ
εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε 123.236.198 €,
εθ ησλ νπνίσλ έξγα πξνυπνινγηζκνχ 106.440.278 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2011.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 312.543.635 €, ήηνη ην 14% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 34% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2011
νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλήιζαλ ζε 203.837.670 €. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ
εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε 84.229.968 €,
ελψ εμ’ απηψλ, ζπκβάζεηο χςνπο 73.793.207 € δέζκεπαλ ην ΔΞΞΔΟΑΑ εληφο
ηνπ 2011.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε
194.256.356 €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 62% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ
ή ζην 9% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 21% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο. Δληφο ηνπ 2011 πηζηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 141.310.034 €,
πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ,
ή

ην

69%

ησλ

ζπκβάζεσλ

(λνκηθψλ

δεζκεχζεσλ)

θαη

ην

15%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ δαπαλψλ
ηνπ ΑΞ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη
ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε 68.853.634 €, εθ ησλ νπνίσλ εληφο ηνπ 2011
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 64.462.780 €.


Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 182.491.536 €, πνζφ ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην 58% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 8% ησλ
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εληαγκέλσλ

έξγσλ

θαη

ζην

20%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαπαλψλ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ
ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ, αλέξρνληαη ζε
63.607.930 €. Eληφο ηνπ 2011 πηζηνπνηήζεθαλ γηα ην ΔΞΞΔΟΑΑ δαπάλεο
131.302.529 €, εθ ησλ νπνίσλ 589.217.076 € αθνξνχλ ζε δαπάλεο έξγσλ ηα
νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδνληαη νη ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ.
Πε απηφ ην ζεκείν θαη φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαηά ην έηνο 2011, είλαη ζθφπηκν λα
αλαθεξζεί φηη έλα κέξνο ησλ πξνζθιήζεσλ, ησλ εληάμεσλ, ησλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ, εθηεινχκελσλ θαη ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ νξηζκέλα
Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα, δειαδή αθνξνχλ ζε «κεηαθεξφκελα»
έξγα

ζπγθεθξηκέλσλ

ΞΔΞ

ζην

ΔΞΞΔΟΑΑ.

Ππγθεθξηκέλα,
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έξγα

κε

πξνυπνινγηζκφ έληαμεο 101,1 εθαη. Δπξψ, κε λνκηθέο δεζκεχζεηο 74,3 εθαη. Δπξψ
θαη κε δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) 63,6 εθαη. Δπξψ, απεληάρζεθαλ απφ ηα
ΞΔΞ θαη ζηε ζπλέρεηα κε εθρψξεζε αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ θαη αξκνδηφηεηεο
δηαρείξηζεο απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο αληίζηνηρεο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ,
εληάρζεθαλ ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έγηλε απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ ε απειεπζέξσζε θνλδπιίσλ
απφ ηα ΞΔΞ κε «κεηαθνξά» ψξηκσλ θαη κε δαπάλεο πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ
επηιέμηκσλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, πξνθεηκέλνπ, αθ’ ελφο λα δνζεί ε δπλαηφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ΞΔΞ έξγσλ άιισλ ηνκέσλ, θπξίσο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, αθ’ εηέξνπ λα
εληαρζνχλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ έξγα εθηεινχκελα θαη φρη αλελεξγά, κε δεδνκέλν ην
κεγάιν πνζφ αλελεξγψλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζε νξηζκέλεο ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ
γηα πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ.
Ρα ΞΔΞ απφ ηα νπνία «κεηαθέξζεθαλ» ηέηνηαο θαηεγνξίαο έξγα ζην ΔΞΞΔΟΑΑ απφ
ηνπο αληίζηνηρνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρεο Ξεξηθέξεηεο,
κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εληάμεηο, λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη δαπάλεο,
είλαη ηα εμήο:
α) ΞΔΞ Αηηηθήο


ΑΞ 2 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο»


Αξηζκφο έξγσλ: 15



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 53,8 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 30,9 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 23,7 εθαη. €.
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β) ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδαο – Ξεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Λήζσλ


ΑΞ 9 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηφηεηα Εσήο Ηνλίσλ Λήζσλ»


Αξηζκφο έξγσλ: 2



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 4,4 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 3,2 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 2,9 εθαη. €.

γ) ΞΔΞ Καθεδνλίαο - Θξάθεο


ΑΞ 8 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο
Καθεδνλίαο»





Αξηζκφο έξγσλ: 4



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 8,3 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 7,6 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 4,3 εθαη. €.

ΑΞ 9 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Καθεδνλίαο - Θξάθεο»


Αξηζκφο έξγσλ: 13



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 15,0 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 13,0 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 13,0 εθαη. €.

δ) ΞΔΞ Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ


ΑΞ 4 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο Θεζζαιίαο»


Αξηζκφο έξγσλ: 3



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 4,8 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 4,8 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 5,1 εθαη. €.

[λα ζεκεησζεί φηη γηα ην έξγν «Φξάγκα ζπγθέληξσζεο λεξνχ ζην ξέκα Καπξνκάηη
Γήκνπ Πνχξπεο λνκνχ Καγλεζίαο» θαηά ην 2011 ηξνπνπνηήζεθε ε ζχκβαζε (513.886 €) θαη νη δαπάλεο ( -817.209 €) ζπγθξηηηθά κε ηα πνζά πνπ είραλ δεισζεί
ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2010].


ΑΞ 5 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο Πηεξεάο Διιάδαο»


Αξηζκφο έξγσλ: 3



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 0,7 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 0,7 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 0,6 εθαη. €.
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ε) ΞΔΞ Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ




ΑΞ 7 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Ξνηφηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο»


Αξηζκφο έξγσλ: 5



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 3,8 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 3,8 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 3,8 εθαη. €.

ΑΞ 9 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Ξνηφηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ
Αηγαίνπ»


Αξηζκφο έξγσλ: 3



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 10,3 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 10,3 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 10,1 εθαη. €.

ζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζην ζχλνιν
ηνπ ΑΞ 2, νη εληάμεηο αλέξρνληαη ζε 106,4 εθαη. €, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζε 74,3
εθαη. € θαη νη δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) ζε 63,6 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ ζην
ζχλνιφ ηνπο αθνξνχλ θπξίσο ζηα «κεηαθεξφκελα» έξγα, φπσο αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά παξαπάλσ θαη έλα κηθξφ κέξνο αθνξά ζηα έξγα πνπ εληάρζεθαλ ζην
ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εθρσξήζεσλ θαη ηα νπνία δελ
παξνπζηάδνπλ λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη δαπάλεο.
ζνλ

αθνξά

ζηε

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θπζηθή
θαη

ησλ

πινπνίεζε

ηνπ

«κεηαθεξφκελσλ»

Άμνλα
έξγσλ

Ξξνηεξαηφηεηαο,
απφ

ηα

ΞΔΞ,

παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Ν δείθηεο «Νηθηζκνί Γ' Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο
Νδεγίαο 91/271 (εμππεξεηνχληαη απφ ιεηηνπξγηθέο ΔΔΙ)», κε βάζε ηα
εληαγκέλα έξγα επηηπγράλεη ηηκή ζηφρν 2351, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην
64% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ. Ζ πινπνίεζε, βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ αλέξρεηαη ζε 3 (1% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Άμνλα), ελψ, βάζεη
εθηηκήζεσλ, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε 20,6, ήηνη 5% ηνπ ζηφρνπ
ηνπ Άμνλα. Ν δείθηεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πξφνδν εληφο ηνπ 2011, έρνληαο
απμήζεη ηελ ηηκή ζηφρν θαηά 140 νηθηζκνχο θαη ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο θαηά
15,4 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.



Ν δείθηεο «Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ' πξνηεξαηφηεηαο (Νδεγία 91/271/ΔΔ) πνπ
εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ», κε

1

Οη ζρεηηθέο πξνηάζεηο έξγσλ αθνξνχζαλ ζε 319 νηθηζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ έιαβαλ ζεηηθή αμηνιφγεζε
θαη εληάρζεθαλ έξγα γηα 235 νηθηζκνχο. Να ζεκεησζεί φηη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ, νη 246
νηθηζκνί (ζηνηρεία Μαξηίνπ 2012) αθνξνχλ ζε priority projects, ηα νπνία φκσο δελ είραλ
θαηαρσξηζζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζην ΟΠ κέρξη 31/12/2011.
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βάζε ηα εληαγκέλα έξγα επηηπγράλεη ηηκή ζηφρν 845.515, ε νπνία αληηζηνηρεί
ζην 51,7% ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ. Ζ πινπνίεζε βάζεη ηνπ ΝΞΠ
αλέξρεηαη ζε 57.000 ήηνη 3% ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ, ελψ, βάζεη
εθηηκήζεσλ, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε 93.094, ήηνη 5,7% ηνπ
Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ. Θαηά ην 2011 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο, γηα
ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, θαζψο ν ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ
αληηζηνηρεί ζηα εληαγκέλα έξγα απμήζεθε θαηά 333.064 θαη ην ηζνδχλακν
πινπνίεζεο θαηά 23.643.


Γηα ηνλ δείθηε «Ξνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ πνπ εμππεξεηείηαη απφ
ιεηηνπξγηθέο ΔΔΙ Α, Β θαη Γ Ξξνηεξαηφηεηαο» ε πξφνδνο επίηεπμεο ζηελ
παξνχζα

θάζε

εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο,

δελ κπνξεί

λα

απνηππσζεί, ιφγσ έιιεηςεο ζηνηρείσλ (εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ απφ ΔΔΙ
νηθηζκψλ Α θαη Β πξνηεξαηφηεηαο).


Ν δείθηεο «Ξιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν βειηηψλεηαη ε επάξθεηα ζε λεξφ χδξεπζεο
(θάηνηθνη)»,

ζχκθσλα

κε

ηα

εληαγκέλα

έξγα

επηηπγράλεη

ηηκή

ζηφρν

2.257.252, πνζφ ην νπνίν είλαη πνιιαπιάζην ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ. Ζ
πινπνίεζε, βάζεη

ζηνηρείσλ ΝΞΠ, αλέξρεηαη ζε 30.000, ήηνη 7% ηνπ

Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ, ελψ, βάζεη εθηηκήζεσλ, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο
αλέξρεηαη ζε 94.742, ήηνη 21% ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ. Ζ δηαθνξά απηή,
φπσο

έρεη

πξναλαθεξζεί,

νθείιεηαη

ζηελ

εζθαικέλε

ή/θαη

ειιηπή-

ππνεθηηκεκέλε ζπκπιήξσζε ησλ εμακεληαίσλ Γειηίσλ Ξαξαθνινχζεζεο απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο. Θαηά ην 2011 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή πξφνδνο, θαζψο ν
πιεζπζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εληαγκέλα έξγα απμήζεθε θαηά 1.016.660 θαη
ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο θαηά 55.502. Απηή ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξφνδνο,
νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα έξγα δηαρείξηζεο πφζηκνπ χδαηνο πνπ
«κεηαθέξζεθαλ» απφ ηα ΞΔΞ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ.
Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη έλα πιήζνο εληαγκέλσλ έξγσλ
ησλ νπνίσλ νη δείθηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο, ελψ ε θχζε απηψλ ησλ έξγσλ ππνδεηθλχεη θαη δείθηεο ηνπ ΑΞ 2.
Δλδεηθηηθά

αλαθέξνληαη

νη

ζπρλφηεξα

εκθαληδφκελνη

δείθηεο

αληίζηνηρσλ

εληαγκέλσλ έξγσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζηφρνπο θαη ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο,
ηα νπνία απνηππψλνληαη κε ηνπο εμήο δείθηεο:


«Αξηζκφο έξγσλ δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο χδαηνο», κε ηηκή ζηφρν 24 θαη
ηζνδχλακν πινπνίεζεο 9.



«Λέεο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (ΔΔΙ)», κε ηηκή ζηφρν 83 θαη
ηζνδχλακν πινπνίεζεο 12.
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«Αξηζκφο θηζηάκελσλ ΔΔΙ πνπ αλαβαζκίδνληαη», κε ηηκή ζηφρν 6 θαη
ηζνδχλακν πινπνίεζεο 4.



«Θαηαζθεπή – βειηίσζε – αλαβάζκηζε δηθηχνπ χδξεπζεο», κε ηηκή ζηφρν 416
ρικ. θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 242 ρικ.



«Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο απφ αλαβαζκηζκέλα δίθηπα χδξεπζεο», κε ηηκή
ζηφρν 718.144 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 193.644. Απηφο ν δείθηεο είλαη
ζπλαθήο κε ηνλ δείθηε ηνπ ΑΞ2 «Ξιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν βειηηψλεηαη ε
επάξθεηα

ζε

λεξφ

χδξεπζεο

(θάηνηθνη)»

θαη

κπνξεί

λα

αζξνηζζεί,

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο έρεη σο ζηφρν
ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ χδαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ βειηηψλεηαη ε επάξθεηα ζε
λεξφ χδξεπζεο.


«Δπηπξφζζεηνο ηζνδχλακνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο
πγξψλ απνβιήησλ», κε ηηκή ζηφρν 888.825 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο
202.379. Θαη απηφο ν δείθηεο είλαη ζπλαθήο κε ηνλ δείθηε ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο «ηζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ’ Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ εμππεξεηείηαη
απφ

ιεηηνπξγηθέο

Δγθαηαζηάζεηο

Δπεμεξγαζίαο

Ιπκάησλ»

φηαλ

ηα

ζπγθεθξηκέλα έξγα αθνξνχλ ζε νηθηζκνχο Γ’ Ξξνηεξαηφηεηαο, ελψ ζπλδέεηαη
κε ηνλ δείθηε ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο «πνζνζηφ ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ
πνπ εμππεξεηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο ΔΔΙ Α, Β θαη Γ Ξξνηεξαηφηεηαο», εθ’ φζνλ
ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα αθνξνχλ ζε νηθηζκνχο Α’, Β’ θαη Γ’ Ξξνηεξαηφηεηαο.


«Δπηπξφζζεηνο πιεζπζκφο πνπ εμππεξεηείηαη απφ έξγα δηαρείξηζεο πδάηηλσλ
πφξσλ», κε ηηκή ζηφρν 251.709 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 139.515. Ν
ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη απφιπηα ζπλαθήο θαη ιεηηνπξγεί πξφζζεηα ζην
δείθηε ηνπ ΑΞ2 «Ξιεζπζκφο γηα ηνλ νπνίν βειηηψλεηαη ε επάξθεηα ζε λεξφ
χδξεπζεο (θαηνίθνπο)».

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξαηηέξσ εμέηαζεο ηνπ
πιέγκαηνο ησλ δεηθηψλ ηνπ ΑΞ2 θαη ησλ εληαγκέλσλ ζ’ απηφλ έξγα, ηδηαίηεξα ησλ
«κεηαθεξζέλησλ» ζην ΔΞΞΔΟΑΑ απφ ηα ΞΔΞ, είλαη εκθαλέο φηη ε πξφνδνο
πινπνίεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, φζνλ απηή ζπλδέεηαη κε δείθηεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 2, θαηά ην 2011 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
Ξίλαθα 3.2.1 θαη ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.2.2,
νη νπνίνη αθνινπζνχλ, ζηηο ακέζσο επφκελεο ζειίδεο.
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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 2
Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ
Πίνακαρ 3.2.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 2
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Πιήζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε (πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)
Γ.Γ)

Πιεξσκέο έξγσλ
(απνδεθηφ δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 2
2
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
2

931.552.941

3.482.530.317

35

2.174.868.051

312.543.635

194.256.356

182.491.536

931.552.941

3.482.530.317

35

2.174.868.051

312.543.635

194.256.356

182.491.536

188.470.000

183.862.086

22

123.236.198

84.229.968

68.853.634

63.607.930

188.470.000

183.862.086

22

123.236.198

84.229.968

68.853.634

63.607.930

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 2
2
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
2

931.552.941

2.046.508.384

22

1.682.392.120

203.837.670

141.310.034

131.302.529

931.552.941

2.046.508.384

22

1.682.392.120

203.837.670

141.310.034

131.302.529

128.970.000

128.862.086

20

106.440.278

73.793.207

64.462.780

59.217.076

128.970.000

128.862.086

20

106.440.278

73.793.207

64.462.780

59.217.076
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Πίνακαρ 3.2.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ (βάζει ζηοισείυν ΟΠ) ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 2
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

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

5,2

3
370

370

1.636.029

1.636.029

100%

100%

448.613

448.613

140

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήπυζη
ηόσορ
Ιζνδχλακνο πιεζπζκφο Γ'
πξνηεξαηφηεηαο (Οδεγία
91/271/ΔΔ) πνπ εμππεξεηείηαη
απφ ιεηηνπξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο
Αθεηηπία
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ

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

67.746

57.000

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

86,30%
39.240

30.000

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 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Θαηά ην έηνο απηφ, ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ε νξζνινγηθή θαη
απνηειεζκαηηθή

δηαρείξηζε

ηεο

δηαδηθαζίαο

αμηνιφγεζεο

απηψλ

ησλ

350

πξνηάζεσλ δηθαηνχρσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε, θπξίσο, έξγσλ δηαρείξηζεο πγξψλ
απνβιήησλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ κε θαζπζηεξήζεηο ζε αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο. Ν
πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε, ππεξέβαηλε
θαηά 200% ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2, πέξαλ ησλ ήδε
εληαγκέλσλ έξγσλ, θαηά ην 2010. Ιακβαλνκέλνπ δε ππφςε φηη ζρεδφλ ην ζχλνιν
ησλ πξνηάζεσλ αθνξνχζαλ ζε έξγα πνπ ζπλέβαιαλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα θάιππηαλ / εμππεξεηνχζαλ αλάγθεο θαη αλεηιεκκέλεο
ππνρξεψζεηο ηεο Σψξαο έλαληη Θνηλνηηθψλ Νδεγηψλ, πέξαλ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ
εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο κέρξη θαη ην έηνο 2010, ε έγθαηξε θαη
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ απαηηνχζε
ηδηαίηεξεο ελέξγεηεο απφ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθή

δηεπζέηεζε

ηνπ

δεηήκαηνο

απηνχ,

φπσο

έρεη

πξναλαθεξζεί, δεκηνπξγήζεθε εηδηθή νκάδα απφ ζηειέρε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη
απφ ζηειέρε ηεο ΚΝΓ Α.Δ., ππφ ηνλ άκεζν ζπληνληζκφ θαη επνπηεία ηνπ Ξξνέδξνπ
ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ε νπνία, κε βάζε ηα θξηηήξηα
έληαμεο

πξάμεσλ

ζην

Ξξφγξακκα,

νινθιήξσζε

ζε

ζεκαληηθφ

βαζκφ

ηελ

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ εληφο ηνπ 2011, κε απνηέιεζκα νη εληάμεηο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 2 λα θζάζνπλ ζηα 2.174,87 εθαη. Δπξψ, ήηνη θαηά 133,5%
ππέξβαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
Ρν δήηεκα απηφ είλαη απνιχησο δηαρεηξίζηκν θαη ζα δηεπζεηεζεί ζην δηάζηεκα ηνπ
ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2012 θαη ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2013, κε ηηο εμήο
ελέξγεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλα δεδνκέλα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε
πξνεγνχκελν κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο. Ρα δεδνκέλα θαη νη ελέξγεηεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ έρνπλ σο εμήο:
α) Νη

εθπηψζεηο

πνπ

επηηπγράλνληαη

θαηά

ηηο

δηαγσληζηηθέο

δηαδηθαζίεο

δεκνπξάηεζεο ησλ ππνέξγσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο θπκαίλνληαη κεηαμχ 30% 40% επί ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ.
β) Νξηζκέλα έξγα, έζησ θαη κηθξνχ βαζκνχ πινπνίεζεο, ζα απεληαρζνχλ απφ ην
Ξξφγξακκα ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ.
γ) Έρνπλ εληαρζεί πςειήο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο έξγα κε πξνυπνινγηζκφ ηεο
ηάμεο ησλ 600 εθαη. Δπξψ, ησλ νπνίσλ νη νξηζηηθέο ηερληθέο κειέηεο θαη νη
κειέηεο εθαξκνγήο ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
2. Ρα έξγα απηά παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη γηα φζα απφ
απηά δηαπηζησζεί απφ ηελ εμέιημε εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ ηνπο φηη ε
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πινπνίεζή ηνπο δελ ζα νινθιεξσζεί εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ, ηα έξγα απηά ζα απεληαρζνχλ απφ ην Ξξφγξακκα θαη νη αληίζηνηρεο
κειέηεο

πνπ

εθπνλνχληαη

ζην

πιαίζην

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο,

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 30-35 εθαη. Δπξψ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ
ηελ Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (ΑΞ5), κε ηελ αλάινγε ηξνπνπνίεζε
ηνπ ΑΞ5 θαηά ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Κε ηελ ελέξγεηα
απηή ζα ππάξμνπλ ψξηκα έξγα πςειήο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο απφ ηελ
έλαξμε ηεο λέαο Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζήο
ηνπο

θαη

νινθιήξσζήο

ηνπο

ζην

πιαίζην

αλαιφγνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο απφ ηα πξψηα έηε εθαξκνγήο ηεο πεξηφδνπ 2014-2020.
δ) Πην

πιαίζην

δε

ηεο

επηθείκελεο

αλαζεψξεζεο

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο ζα εμεηαζηεί ε αλαγθαηφηεηα θαη δπλαηφηεηα αχμεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2.

3.3 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

3»

ΞΟΝΙΖΤΖ

ΘΑΗ

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ»
3.3.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 «Ξξφιεςε & Αληηκεηψπηζε
Ξεξηβαιινληηθνχ Θηλδχλνπ» αλέξρεηαη ζε 371.764.706 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε
δεκφζηα δαπάλε ή ην 17,56% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο
θαη

ν

πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

δεζκεχεη

ην

20,00%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.3.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί επηά (7) πξνζθιήζεηο χςνπο 415.982.000
€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2)
πξνζθιήζεηο χςνπο 73.370.000 € εληφο ηνπ 2011. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηά
(7) πξνζθιήζεσλ, νη ηέζζεξηο (4) αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα
νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ζε ηέζζεξηο (4) ΔΓΑ Ξεξηθεξεηψλ, κε
πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 101.370.000 €.



Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
288.391.763 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 90.391.763 € εληάρζεθαλ εληφο
ηνπ 2011. Απφ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, απηά ηα νπνία κέζσ
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εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε 84.771.763 €
θαη ηα νπνία εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011.


Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 49.519.974 €, ήηνη ην 17% ησλ
εληαγκέλσλ

έξγσλ

ή

ην

13%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

θαη

ππεγξάθεζαλ φιεο εληφο ηνπ 2011. Νη ζπκβάζεηο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά
ζηα έξγα ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ,
αθνχ ηα έξγα πνπ πινπνηεί ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη Κεγάιν
έξγν, δελ παξνπζηάδνπλ πξφνδν πινπνίεζεο σο πξνο ηηο ζπκβάζεηο.


Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 27.543.094 €,
πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 56% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 10% ησλ
εληαγκέλσλ

έξγσλ

θαη

ζην

7%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

θαη

πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο ζηα έξγα πνπ έρεη εθρσξήζεη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο
ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, απνθιεηζηηθά εληφο ηνπ 2011.


Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ηαπηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο απνδεθηνχ
δηαρείξηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ αλέξρνληαη ζε 27.543.094 €.

Πε απηφ ην ζεκείν θαη φζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαηά ην έηνο 2011, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί,
φπσο θαη ζηνλ ΑΞ 2, φηη έλα κέξνο ησλ πξνζθιήζεσλ, ησλ εληάμεσλ, ησλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ πξνέξρνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο
απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ, εθηεινχκελσλ θαη ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ νξηζκέλα
Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα, δειαδή αθνξνχλ ζε «κεηαθεξφκελα»
έξγα ζπγθεθξηκέλσλ ΞΔΞ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. Ππγθεθξηκέλα, δεθαπέληε (15) έξγα κε
πξνυπνινγηζκφ έληαμεο 73,3 εθαη. Δπξψ, κε λνκηθέο δεζκεχζεηο 49,5 εθαη. Δπξψ
θαη κε δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) 27,5 εθαη. Δπξψ, απεληάρζεθαλ απφ ηα
ΞΔΞ θαη ζηε ζπλέρεηα, κε εθρψξεζε αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ θαη αξκνδηνηήησλ
δηαρείξηζεο απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο αληίζηνηρεο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ,
εληάρζεθαλ ηα έξγα απηά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε απηή ε δηαδηθαζία είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2.
Ρα ΞΔΞ απφ ηα νπνία «κεηαθέξζεθαλ» ηέηνηαο θαηεγνξίαο έξγα ζην ΔΞΞΔΟΑΑ απφ
ηνπο αληίζηνηρνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρεο Ξεξηθέξεηεο,
κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εληάμεηο, λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη δαπάλεο,
είλαη ηα εμήο:
α) ΞΔΞ Αηηηθήο


ΑΞ 2 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο»


Αξηζκφο έξγσλ: 13
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Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 68,9 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 45,9 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 24,3 εθαη. €.

β) ΞΔΞ Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ


ΑΞ 4 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο Θεζζαιίαο»


Αξηζκφο έξγσλ: 2



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 4,4 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 3,6 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 3,2 εθαη. €.

ζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζην ζχλνιν
ηνπ ΑΞ 3, νη εληάμεηο αλέξρνληαη ζε 84,7 εθαη. €, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζε 49,5
εθαη. € θαη νη δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) ζε 27,5 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ έλα
κέξνο αθνξά ζηα «κεηαθεξφκελα» έξγα, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ
θαη ην ππφινηπν αθνξά ζηα έξγα πνπ εληάρζεθαλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην πιαίζην ησλ
πξνγξακκαηηζκέλσλ

εθρσξήζεσλ

θαη

ηα

νπνία

δελ

παξνπζηάδνπλ

λνκηθέο

δεζκεχζεηο θαη δαπάλεο.
ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
«κεηαθεξφκελσλ» έξγσλ απφ ηα ΞΔΞ, έρεη ζεκεησζεί πνιχ ζεκαληηθή πξφνδνο ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο ην 2010 είρε εληαρζεί κφλν ην Κεγάιν
έξγν «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο». Θαηά ην 2011 εληάρζεθαλ επηπιένλ
δεθανθηψ (18) έξγα, σο πξνο ηε θπζηθή πινπνίεζε ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη ηα
εμήο:


Ν δείθηεο «Κήθνο θαηαζθεπαδφκελσλ αγσγψλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο»,
έρεη ηηκή ζηφρν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 13,56 ρικ., ήηνη ην 21,52% ηνπ
ζηφρνπ ηνπ ΔΞ, ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο. Δθηφο απφ ην ξέκα Δζραηηάο, έρεη
εληαρζεί αθφκα έλα έξγν, ζην νπνίν νθείιεηαη ε αχμεζε ηνπ δείθηε θαηά 3,76
ρικ. ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Γηα θαλέλα φκσο απφ ηα δχν έξγα δελ
έρεη ζεκεησζεί πεξαηηέξσ πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε.



Ν δείθηεο «Θαιππηφκελε έθηαζε πξνζηαηεπφκελεο ιεθάλεο απνξξνήο», έρεη
ηηκή ζηφρν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ 231,15 η.ρικ. ήηνη ην 42,88% ηνπ ζηφρνπ
ηνπ ΔΞ, έλαληη 90 η.ρικ. ην 2010, ρσξίο πξφνδν πινπνίεζεο.

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ππάξρεη έλαο αξηζκφο εληαγκέλσλ έξγσλ
ησλ νπνίσλ νη δείθηεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο.

Δλδεηθηηθά

αλαθέξνληαη

νξηζκέλνη

δείθηεο

αληίζηνηρσλ
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εληαγκέλσλ έξγσλ, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ζηφρνπο θαη ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο,
ηα νπνία απνηππψλνληαη κε ηνπο εμήο δείθηεο:


Αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ, κε ηηκή ζηφρν 37,78 ρικ. θαη ηζνδχλακν
πινπνίεζεο 17,51 ρικ.



Αξηζκφο Έξγσλ Ξξφιεςεο θηλδχλσλ, κε ηηκή ζηφρν 4 θαη ηζνδχλακν
πινπνίεζεο 1,62.

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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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 3
Ξξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε Ξεξηβαιινληηθνχ Θηλδχλνπ
Πίνακαρ 3.3.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 3
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός
προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ)

Πιήζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Ννκηθέο δεζκεχζεηο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Πιεξσκέο έξγσλ
(απνδεθηφ
δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 3
3
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
3

371.764.706

415.982.000

7

288.391.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

371.764.706

415.982.000

7

288.391.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

97.900.000

101.370.000

4

84.771.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

97.900.000

101.370.000

4

84.771.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 3
3
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
3

371.764.706

73.370.000

2

90.391.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

371.764.706

73.370.000

2

90.391.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

69.900.000

73.370.000

2

84.771.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094

69.900.000

73.370.000

2

84.771.763

49.519.974

27.543.094

27.543.094
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Πίνακαρ 3.3.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ (βάζει ζηοισείυν ΟΠ) ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 3
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΤΝΟΛΟ

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήπυζη

Μήθνο θαηαζθεπαδφκελσλ
αγσγψλ αληηπιεκκπξηθήο
πξνζηαζίαο

0

0

ηόσορ

Αθεηηπία

Υ+63

Υ+63

Φ+539 Km 2

Φ+539 Km 2

Υ (δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα
δεδνκέλα)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήπυζη
Καιππηφκελε έθηαζε
πξνζηαηεπφκελεο ιεθάλεο
απνξξνήο

0

ηόσορ

Αθεηηπία

0

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 Πεκαληηθά 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. €. Ρν πξψην έξγν αληηκεησπίδεη δηθαζηηθέο εκπινθέο ζην Ππκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο, κε ζπλερείο αλαβνιέο εθδίθαζεο.
Ζ ηειεπηαία αλαβνιή κεηέζεζε ηελ ζπδήηεζε πξνζθπγήο ζην ΠηΔ γηα ηελ
12ε/12/2012 θαη σο εθ ηνχηνπ ακθηζβεηείηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θαη
νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αθφκα
θαη αλ απεκπιαθεί ε δηαδηθαζία πινπνίεζήο ηνπο.
Ρν

δεχηεξν

έξγν

(πξνυπνινγηζκνχ

198

εθαη.

€)

παξνπζίαζε

κεγάιεο

θαζπζηεξήζεηο ηερληθήο θαη δηνηθεηηθήο σξίκαλζεο, κε απνηέιεζκα λα εληαρζεί ζην
Ξξφγξακκα πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010, ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο σο κεγάιν έξγν, απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
ην έηνο 2011, πξνέθπςε δήηεκα κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζηα 84 εθαη.
Δπξψ.
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 ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 4 «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΔΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ
- ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΠΡΔΟΔΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ»
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 211.035.294 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

δαπάλε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

ή

ην

9,97%

Ξξνγξάκκαηνο.

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.
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ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.4.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί είθνζη κία (21) πξνζθιήζεηο χςνπο
475.421.783 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
έληεθα (11) πξνζθιήζεηο χςνπο 262.012.373. € εληφο ηνπ 2011. Απφ ην
ζχλνιν ησλ είθνζη ελφο (21) πξνζθιήζεσλ, νη δέθα ηέζζεξηο (14) αθνξνχζαλ
ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα νπνία ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε εθρσξήζεη ζε επηά (7) ΔΓΑ
Ξεξηθεξεηψλ, κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
239.162.837 €.



Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
164.857.941 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 102.808.991 € εληάρζεθαλ εληφο
ηνπ 2011. Απφ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, απηά ηα νπνία κέζσ
εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, αλέξρνληαη ζε 93.307.576 €,
εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 69.999.556 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 80.430.403 €, ήηνη ην 49% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 38% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2011
νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλήιζαλ ζε 45.771.565 €. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ
εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε 40.801.176 €,
ελψ εμ΄ απηψλ, ζπκβάζεηο χςνπο 32.745.371 € ππεγξάθεζαλ εληφο ηνπ 2011.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 63.878.879 €,
πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 79% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 39% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ
2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 45.590.774 €, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
44% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ην 100% ησλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ θαη ην 22% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Απφ
ην ζπλνιηθφ πνζφ δαπαλψλ ηνπ ΑΞ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ
εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ ησλ ΞΔΞ αλέξρνληαη ζε 29.954.722 €, εθ ησλ
νπνίσλ, εληφο ηνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 23.861.838 €.



Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 56.892.506 €, πνζφ ην
νπνίν αληηζηνηρεί ζην 71% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 35% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 27% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ
2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 38.604.401 €. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
δαπαλψλ, νη δαπάλεο ησλ έξγσλ ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ πινπνηνχλ νη ΔΓΑ
ησλ Ξεξηθεξεηψλ αλέξρνληαη ζε 23.672.079 €, εθ ησλ νπνίσλ 17.579.195 €
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011.
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Έλα κέξνο ησλ πξνζθιήζεσλ, ησλ εληάμεσλ, ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ θαη ησλ
δαπαλψλ θαη απηνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο,
πξνέξρνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ, εθηεινχκελσλ
θαη

ρξεκαηνδνηνχκελσλ

έξγσλ

απφ

νξηζκέλα

Ξεξηθεξεηαθά

Δπηρεηξεζηαθά

Ξξνγξάκκαηα, δειαδή αθνξνχλ ζε «κεηαθεξφκελα» έξγα ζπγθεθξηκέλσλ ΞΔΞ
ζην ΔΞΞΔΟΑΑ. Ππγθεθξηκέλα, ζαξάληα πέληε (45) έξγα κε πξνυπνινγηζκφ έληαμεο
34,1 εθαη. Δπξψ, κε λνκηθέο δεζκεχζεηο 24,8 εθαη. Δπξψ θαη κε δαπάλεο
(απνδεθηφ δηαρείξηζεο) 19,9 εθαη. Δπξψ, απεληάρζεθαλ απφ ηα ΞΔΞ θαη ζηε
ζπλέρεηα κε εθρψξεζε αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ θαη αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο απφ
ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο αληίζηνηρεο ΔΓΑ ησλ Ξεξηθεξεηψλ, εληάρζεθαλ ηα έξγα
απηά ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 4 ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Ρα ΞΔΞ απφ ηα νπνία «κεηαθέξζεθαλ» ηέηνηαο θαηεγνξίαο έξγα ζην ΔΞΞΔΟΑΑ πνπ
αθνξνχλ αληίζηνηρεο Ξεξηθέξεηεο, κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε
εληάμεηο, λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη δαπάλεο, είλαη ηα εμήο:
α) ΞΔΞ Αηηηθήο


ΑΞ 2 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Βειηίσζε ηεο Ξνηφηεηαο Εσήο»


Αξηζκφο έξγσλ: 1



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 12,9 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 5,2 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 1,6 εθαη. €.

β) ΞΔΞ Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ


ΑΞ 7 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε & Ξνηφηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο»


Αξηζκφο έξγσλ: 1



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 0,5 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 0,5 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 0,5 εθαη. €.

γ) ΞΔΞ Θεζζαιίαο-Πηεξεάο Διιάδαο-Ζπείξνπ




ΑΞ 4 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο Θεζζαιίαο»


Αξηζκφο έξγσλ: 12



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 8,0 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 7,7 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 7,1 εθαη. €.

ΑΞ 5 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο Πηεξεάο Διιάδαο»


Αξηζκφο έξγσλ: 25



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 5,8 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 5,8 εθαη. €.
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Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 5,4 εθαη. €.

δ) ΞΔΞ Καθεδνλίαο - Θξάθεο


ΑΞ 8 «Αεηθφξνο αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο
Καθεδνλίαο»


Αξηζκφο έξγσλ: 1



Ξξνυπνινγηζκφο έληαμεο: 0,4 εθαη. €.



Λνκηθέο δεζκεχζεηο: 0,4 εθαη. €.



Γαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο): 0,4 εθαη. €.

ζνλ αθνξά ζηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζην ζχλνιν
ηνπ ΑΞ 4, νη εληάμεηο αλέξρνληαη ζε 70 εθαη. €, νη λνκηθέο δεζκεχζεηο ζε 32,75
εθαη. € θαη νη δαπάλεο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) ζε 23,86 εθαη. €, εθ ησλ νπνίσλ
έλα κέξνο αθνξά ζηα «κεηαθεξφκελα» έξγα, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
παξαπάλσ θαη ην ππφινηπν αθνξά ζηα έξγα πνπ εληάρζεθαλ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην
πιαίζην ησλ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλσλ εθρσξήζεσλ.
Υο πξνο ηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ
«κεηαθεξφκελσλ» έξγσλ απφ ηα ΞΔΞ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γηα ην δείθηε «Σψξνη αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ
απνθαζίζηαληαη» παξνπζηάδνληαη εληαγκέλα έξγα κε ηηκή ζηφρν 363, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 59% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, έλαληη 130 «Σψξσλ» πνπ
ήηαλ εληαγκέλνη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Ζ πινπνίεζε αλέξρεηαη ζε 114,5
(19% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο), βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, ελψ, ην
ηζνδχλακν πινπνίεζεο εθηηκάηαη ζε 263 (έλαληη 103 ην 2010), ήηνη 43% ηνπ
αληίζηνηρνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
εκείσζε
Ο Πξνγξακκαηηθφο ζηφρνο ηνπ δείθηε αλαθέξεηαη ζηηο πέληε Πεξηθέξεηεο Μεηαβαηηθήο
ηήξημεο, ελψ ηα εληαγκέλα έξγα ζην Πξφγξακκα αθνξνχλ θαη Πεξηθέξεηεο ακηγνχο
ζηφρνπ «χγθιηζε». Παξάιιεια φκσο, ζε νξηζκέλεο Πεξηθέξεηεο Μεηαβαηηθήο ηήξημεο
έρνπλ απνθαηαζηαζεί ΥΑΓΑ κε εζληθνχο πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ θαηά ηελ επηθείκελε
αλαζεψξεζε

ηνπ

Πξνγξάκκαηνο,

ζα

πξέπεη

λα

ηξνπνπνηεζεί

ν

ζηφρνο

ηνπ

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε.



Γηα ην δείθηε «θηζηάκελα θαη πινπνηνχκελα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ» παξνπζηάδνληαη εληαγκέλα έξγα κε ηηκή ζηφρν 28, έλαληη 7 ην
2010, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 46% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ζ
πινπνίεζε αλέξρεηαη ζε 3,25 (5% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο), βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, ελψ, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο, βάζεη εθηηκήζεσλ,
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αλέξρεηαη ζε 7,1, έλαληη 1,91 ην 2010, ήηνη 12% ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο.


Ν δείθηεο «Δμππεξεηνχκελνο Ξιεζπζκφο απφ έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ (πεξηθεξεηψλ παξέκβαζεο)» έρεη σο ηηκή ζηφρν 1.028.783 έλαληη
164.956

ην

2010,

ην

νπνίν

αληηζηνηρεί

ζην

20%

ηνπ

ζηφρνπ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο. Ζ πινπνίεζε αλέξρεηαη ζε 120.000 (2% ηνπ ζηφρνπ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο), βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, ελψ, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο
εθηηκάηαη ζε 372.619, ήηνη 7% ηνπ ζηφρνπ. Ζ πξφνδνο πινπνίεζεο ζεκεηψζεθε
εμνινθιήξνπ εληφο ηνπ 2011.
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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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 4
Ξξνζηαζία Δδαθηθψλ Ππζηεκάησλ - Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ
Πίνακαρ 3.4.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 4
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός
προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Πιεξσκέο έξγσλ
(απνδεθηφ
δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΤΝΟΛΟ ΑΠ 4

211.035.294

475.421.783

21

164.857.941

80.430.403

63.878.879

56.892.506

211.035.294

475.421.783

21

164.857.941

80.430.403

63.878.879

56.892.506

234.840.000

239.162.837

14

93.307.576

0

29.954.722

23.672.079

234.840.000

239.162.837

14

93.307.576

40.801.176

29.954.722

23.672.079

211.035.294

262.012.373

11

102.808.991

45.771.565

45.590.774

38.604.401

211.035.294

262.012.373

11

102.808.991

45.771.565

45.590.774

38.604.401

-63.660.000

111.776.317

10

69.999.555

32.745.371

23.861.838

17.579.195

-63.660.000

111.776.317

10

69.999.555

32.745.371

23.861.838

17.579.195

Πιήζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)
Γ.Γ)

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011

4
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
4

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑTA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 4
4
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
4
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Πίνακαρ 3.4.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 4
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήπυζη
Υψξνη αλεμέιεγθηεο
δηάζεζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ πνπ
απνθαζίζηαληαη

103

114,5

ηόσορ
Αθεηηπία

613

Ολοκλήπυζη

1,91

3,25
61 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ 61 ΥΤΣΑ / ΥΤΣΤ
/ Μηθξνί ΥΤΣΑ / Μηθξνί ΥΤΣΑ

ηόσορ
Τθηζηάκελα θαη
πινπνηνχκελα έξγα
δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ
Αθεηηπία

613

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

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

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

0

120.000
5.023.645
(100%)

5.023.645
(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 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΞ ήηαλ ε κεγάιε θαζπζηέξεζε
ελεξγνπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ θαη αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα
έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηηο ΔΓΑ ζπγθεθξηκέλσλ 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 πξφβιεκα
ππνδεζκεχζεσλ ζηνλ ΑΞ, αθφκε θαη εληφο ηνπ 2011. Ρν πξφβιεκα απηφ
ακβιχλζεθε θαηά ην 2011 κε ηε «κεηαθνξά» έξγσλ ησλ ΞΔΞ ζηνλ ΑΞ 4, κε
ρξήζε / ηξνπνπνίεζε ησλ εθρσξήζεσλ, ελψ κε ηελ πξφζθιεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα
παχζε ελεξγψλ ΣΑΓΑ θαη απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ ΣΑΓΑ θαη ζχκθσλα κε ηελ
εμέιημε ησλ εληάμεσλ αληίζηνηρσλ έξγσλ θαηά ηνπο πέληε πξψηνπο κήλεο ηνπ
2012, θαίλεηαη φηη ζα ππεξθαιπθζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
κε εληάμεηο έξγσλ.
εκείσζε
Τπεβιήζεζαλ πξνηάζεηο γηα 250 ΥΑΓΑ κε πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 120 εθαη.
Δπξψ.

3.5 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

5

«ΡΔΣΛΗΘΖ

ΒΝΖΘΔΗΑ

ΡΑΚΔΗΝ

ΠΛΝΣΖΠ»
3.5.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 5 «Ρερληθή Βνήζεηα έξγσλ Ρ.Π.»
αλέξρεηαη ζε 24.247.059 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ή ην 1,14%
ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγθεθξηκέλνο
πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
ΑΞ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη
ηνπ

δεζκεχεη

δαπάλεο
απφ

ην

ην

1,30%

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

Ρακείν
ηνπ

Ππλνρήο

Ν

θαη

ν

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην Ρακείν Ππλνρήο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.5.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί δέθα ηξεηο (13) πξνζθιήζεηο χςνπο
35.308.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη
ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο χςνπο 24.449.500 € εληφο ηνπ 2011.
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Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
14.692.185 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 8.318.650 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2011.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 2.394.580 €, ήηνη ην 16% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2011
νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλήιζαλ ζε 1.116.945 €.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 1.249.928 €,
πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 52% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 9% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ
2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 1.078.942 €, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
14% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ην 97% ησλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ θαη ην 4% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.



Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ηαπηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο απνδεθηνχ
δηαρείξηζεο

θαη

σο

εθ

ηνχηνπ

ηα

πνζνζηά

ηαπηίδνληαη

κε

απηά

ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο,
παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Γηα ην δείθηε «Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο», βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, ππάξρεη
κία έληαμε ε νπνία είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελν έηνο, ην νπνίν
θαιχπηεη ην 100% ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ, ρσξίο φκσο λα έρεη ζεκεησζεί
πεξαηηέξσ πξφνδνο πινπνίεζεο, εληφο ηνπ έηνπο 2011, κε δεδνκέλε ηελ
θαζπζηέξεζε ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ Αμηνιφγεζεο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ.



Γηα ην δείθηε «Δλέξγεηεο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο», βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ, πεξηιακβάλνληαη εληάμεηο δχν έξγσλ, απφ ην 2010, ηα
νπνία θαιχπηνπλ ην 67% ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
ΝΞΠ δελ παξαηεξείηαη πινπνίεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ελψ ην ηζνδχλακν
πινπνίεζεο εθηηκάηαη ζε 0,5 έλαληη 0,19 ην 2010 ή 17% ηνπ Ξξνγξακκαηηθνχ
ζηφρνπ.



Γηα ην δείθηε «Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ
ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν» εμαθνινπζεί λα κελ
ππάξρεη πξφνδνο πινπνίεζεο θαη εληφο ηνπ 2011.

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:
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«Κειέηεο-

εκπεηξνγλσκνζχλεο-έξεπλεο-αμηνινγήζεηο,

κε

ηηκή

ζηφρν

εληαγκέλσλ έξγσλ 28 έλαληη 36 ην 2010 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο 12,12
έλαληη 1,45 ην 2010.


«πεξεζίεο Ππκβνχισλ Ρερληθήο πνζηήξημεο», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ
έξγσλ 6 έλαληη 3 ην 2010, ρσξίο λα έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο πινπνίεζεο κέρξη
ην ηέινο ηνπ 2011.



«πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΓ», κε ηηκή ζηφρν εληαγκέλσλ έξγσλ 2, ρσξίο
λα έρεη ππάξμεη πξφνδνο ζρεηηθψλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη
ηζνδχλακν πινπνίεζεο 0,4 έλαληη 0,28 ην 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, ελψ ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο θαη ηεο
Γεκνζηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ζε άιιεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο
έθζεζεο.
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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 5
Ρερληθή Βνήζεηα Ρακείνπ Ππλνρήο
Πίνακαρ 3.5.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 5
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός
Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
Πιήζνο Πξνζθι (πγρξεκαηνδνηνχκελε
προζκλήζεων
Γ.Γ)
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Ννκηθέο δεζκεχζεηο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Πιεξσκέο έξγσλ
(απνδεθηφ
δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 5
5
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
5

24.247.059

35.308.000

13

14.692.185

2.394.580

1.249.928

1.249.928

24.247.059

35.308.000

13

14.692.185

2.394.580

1.249.928

1.249.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 5
5
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
5

24.247.059

24.449.500

3

8.318.650

1.116.945

1.078.942

1.078.942

24.247.059

24.449.500

3

8.318.650

1.116.945

1.078.942

1.078.942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Πίνακαρ 3.5.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ (βάζει ζηοισείυν ΟΠ) ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 5

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 5 : Σεσνική Βοήθεια Σ..
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήπυζη
Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

0

ηόσορ
Αθεηηπία

0,19

Ολοκλήπυζη
Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο
(monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ
ηόσορ
ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν
Αθεηηπία

1

3

3

1

1

0

ηόσορ
Αθεηηπία

1
0

Ολοκλήπυζη
Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο

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 Πεκαληηθά 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) Νη

δηνηθεηηθέο

θαη

δηθαζηηθέο

εκπινθέο

πνπ

παξαηεξνχληαη

θαηά

ηηο

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ ή / θαη ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
β) Ζ ζπλερηδφκελε ππνζηειέρσζε ηεο Κνλάδαο Γ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ (δηθαηνχρνο
πξάμεσλ Ρερληθήο Βνήζεηαο).
γ) Νη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο γηα
ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ε Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ην 2011 ειήθζεζαλ ηα
παξαθάησ κέηξα:


Γξνκνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηεο Α
51540/ΔΠΠΑΑΞ 3628/12-11-2010

(ΦΔΘ)

1856

Β’/26-11-2010. Κε

ηελ

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο, απινπζηεχνληαη νη
δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο, ηδηαίηεξα κε ηε δεκηνπξγία
θαηαιφγνπ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.


Ξξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαη εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
Ππκβνχινπ πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, γηα θάιπςε ησλ
θελψλ ππνζηειέρσζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο
Ππκβνχινπ, εθηηκάηαη φηη ζα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ Ηνπιίνπ 2012.

Κε απηέο ηηο δχν παξεκβάζεηο θαηά ην 2011, αληηκεησπίδνληαη, ζε έλα βαζκφ, ηα
πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα.

3.6 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

6

«ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

ΑΡΚΝΠΦΑΗΟΗΘΝ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ - ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ»
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 21.647.059 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

δαπάλε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

ή

ην

1,02%

Ξξνγξάκκαηνο.

Ν

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγθεθξηκέλνο

ΑΞ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δεζκεχεη ην 8,36%
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ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.6.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί έμη (6) πξνζθιήζεηο χςνπο 41.740.880 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο,

εθ

ησλ

νπνίσλ

ε

κία

(1)

πξφζθιεζε χςνπο 3.748.800 € εληφο ηνπ 20112. Απφ ην ζχλνιν ησλ έμη (6)
πξνζθιήζεσλ, νη δχν (2) αθνξνχζαλ ζε δξάζεηο θαη θνλδχιηα ηα νπνία ην
ΔΞΞΔΟΑΑ

είρε

εθρσξήζεη

Αληαγσληζηηθφηεηα

θαη

ζηελ ΔΓ

ηνπ

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
θαη

ζηελ

ΔΠ

(Jessica),

κε

πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 25.000.000 €.


Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
37.122.200 €, ελψ εληφο ηνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ε έληαμε ελφο έξγνπ
«Δζληθφ

εξγαζηήξην

δηαθξίβσζεο

ηεο

αμηνπηζηίαο

ησλ

κεηξήζεσλ

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο», χςνπο 44.000 €. Απφ ην ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ, απηά ηα νπνία κέζσ εθρσξήζεσλ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΑΔ θαη ε ΔΠ
αλέξρνληαη ζε 25.000.000 €.


Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 25.000.000 € αθνξνχλ εμ’ νινθιήξνπ ηα
έξγα πνπ πινπνηνχληαη κέζσ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ, θαη αληηζηνηρνχλ ζην
67% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ή ζην 115% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα.
Δληφο ηνπ 2011 δελ ππεγξάθεζαλ λέεο λνκηθέο δεζκεχζεηο.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε
25.000.000 €, πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 100% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ
ή ζην 67% ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 115% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Άμνλα θαη αθνξά ζηα εθρσξεζέληα έξγα. Δληφο ηνπ 2011 θαηαρσξίζηεθαλ ζην
ΝΞΠ επηπιένλ δαπάλεο, ζε ζρέζε κε ην 2010, χςνπο 2.000.000 € γηα ην
Ρακείν Σαξηνθπιαθίνπ Jessica, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην

9% ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ
πξνεγνχκελε εηήζηα έθζεζε ηνπ 2010, ην Ρακείν Σαξηνθπιαθίνπ Jessica
εκθαληδφηαλ ζην ΝΞΠ ζηα έξγα πνπ πινπνηνχζε ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε εληάμεηο
10.000.000 €, λνκηθέο δεζκεχζεηο 10.000.000 € θαη δαπάλεο 8.000.000 €.


Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ηαπηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο απνδεθηνχ
δηαρείξηζεο θαη αλέξρνληαη ζε 25.000.000 €.

ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:

2

Η δεχηεξε πξφζθιεζε πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.6.1 γηα ην 2011, αθνξά ζην Jessica, ην νπνίν
θαηά ην έηνο 2011 εκθαλίδεηαη ζηηο πξνζθιήζεηο πξνο ΔΦΓ.
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Γηα ην δείθηε «Πηαζκνί κέηξεζεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο θαη πιεξφηεηαο
δεδνκέλσλ»

δελ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο πινπνίεζεο σο πξνο ηηο εληάμεηο

έξγσλ ζε ζρέζε κε ην 2010, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζην ζρεηηθφ
Ξίλαθα 3.6.2. πνπ αθνινπζεί ζην ηέινο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ΑΞ. Γελ
εκθαλίδεηαη πξφνδνο πινπνίεζεο, θαηά ην έηνο 2011, ελψ φκσο, έρνπλ
εμειηρζεί νη δηαδηθαζίεο ζπκβαζηνπνίεζεο έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ ην
δείθηε.


Νκνίσο, γηα ην δείθηε «Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ ραξηψλ ζνξχβνπ θαη ζρεδίσλ
δξάζεο ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 7 θαη 8 ηεο Νδεγίαο 49 / 2002», δελ θαίλεηαη
λα έρεη ππάξμεη πξφνδνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ έρνπλ
εληαρζεί δξάζεηο γηα ελλέα πφιεηο απφ ην 2010. Ξαξά ηνπ φηη εμαθνινπζεί λα
θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε, θαηά ην έηνο 2011, έρνπλ
εμειηρζεί νη δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο ησλ έξγσλ / ππνέξγσλ κε αλακελφκελα
απνηειέζκαηα ζπκβαζηνπνίεζεο θαηά ην έηνο 2012.

3.6.1.1 Πξφνδνο

ηνπ

ρξεκαηνδνηηθνχ

εξγαιείνπ

Jessica

θαη

ηνπ

Σακείνπ

«Δμνηθνλφκεζε θαη΄νίθνλ»
Θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο αλαθνξάο, ην 2010, βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία
δεκηνπξγίαο Ρακείνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ
κέζνπ / κεραληζκνχ Jessica.
Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ 2010 θαη εληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 6 ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ην έξγν «Ππκκεηνρή ηνπ Δ.Ξ. Ξεξηβάιινλ Αεηθφξνο Αλάπηπμε ζηε ζχζηαζε Ρακείνπ Σαξηνθπιαθίνπ JESSICA», χςνπο
10.000.000 €, κε ίζνπ πνζνχ ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο. Δληφο ηνπ 2011 δειψζεθαλ
νη δαπάλεο ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο ην πξνεγνχκελν έηνο εκθαλίδνληαλ κφλν ηα
8.000.000 €. Πην πιαίζην απηνχ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ κέζνπ, θαηά ην έηνο 2011,
δξνκνινγήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο (δηαγσληζκνί) γηα δεκηνπξγία Ρακείνπ Αζηηθήο
Αλάπηπμεο. Νη δηαδηθαζίεο απηέο νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ Α’ Ρξηκήλνπ ηνπ έηνπο
2012. Ρα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην Ρακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ζα έρνπλ
σο έκκεζν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο
απφ ηελ ππνβάζκηζε πνπ πξνθαινχλ νη εθπνκπέο ησλ αέξησλ ξχπσλ θαη νη
αθηηλνβνιίεο ζηα αζηηθά θέληξα, κε παξάιιειε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη
ειθπζηηθφηεηαο ησλ πφιεσλ, ήηνη έξγα βηνθιηκαηηθψλ αλαπιάζεσλ αλαβάζκηζεο
αζηηθψλ

πεξηνρψλ.

Ιεπηνκέξεηεο

επί

ησλ

δηαδηθαζηψλ

ελεξγνπνίεζεο

ηνπ

ρξεκαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ Jessica θαη ν ζρεηηθφο πίλαθαο 1, πεξηιακβάλνληαη
ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο.

83

ζνλ αθνξά ζην Ρακείν «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ», θαηά ην έηνο 2010
βξίζθνληαλ ζε αμηνιφγεζε απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ην ΡΔΚΞΚΔ, ην νπνίν
κεηνλνκάζηεθε ζε ΔΡΔΑΛ Α.Δ., νη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο λνηθνθπξηψλ γηα
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ. Δληφο ηνπ 2011, εγθξίζεθαλ 2.542 δαλεηαθέο
ζπκβάζεηο χςνπο 16,63 εθαη. Δπξψ θαη εθηακηεχηεθαλ πξνο 1.455 δαλεηνιήπηεο
4,53 εθαη. Δπξψ.
Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.6.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.6.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ, ελψ ζηνπο Ξίλαθεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ παξνπζηάδεηαη ε πξφνδνο
γηα

ηα

ρξεκαηνδνηηθά

εξγαιεία

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο,

φπσο

πξνθχπηεη απφ ηνλ Θ(ΔΘ) 1310/2011, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ Γεληθφ Θαλνληζκφ
1083/2006.
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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 6
Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο - Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο
Πίνακαρ 3.6.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 6
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός
προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Πιήζνο Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
Πιεξσκέο έξγσλ
Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(απνδεθηφ
ζπγρξεκαηνδφηεζε
Γ.Γ)
Γ.Γ)
δηαρείξηζεο)

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 6
6
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
6

21.647.059

41.740.880

6

37.122.200

25.000.000

25.000.000

25.000.000

21.647.059

41.740.880

6

37.122.200

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

2

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

2

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

21.647.059

13.748.800

2

44.000

0

2.000.000

2.000.000

21.647.059

13.748.800

2

44.000

0

2.000.000

2.000.000

10.000.000

10.000.000

1

0

0

2.000.000

2.000.000

10.000.000

10.000.000

1

0

0

2.000.000

2.000.000

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 6
6
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
6

Πεκείσζε:
Σα 10εθ. € εληαγκέλσλ έξγσλ ζηελ «Πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ην 2011» πξνέξρνληαη απφ ην Σακείν Jessica, ην νπνίν εληφο ηνπ 2011
«εκθαλίδεηαη» σο εθρσξεζέλ, ελψ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2010 εκθαληδφηαλ σο πινπνηνχκελν απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ. Πξφνδνο ζεκεηψζεθε σο πξνο ηηο
δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, θαζψο ην 2011 δειψζεθαλ επηπιένλ 2 εθ. € ζε ζρέζε κε ην 2010.

85

Πίνακαρ 3.6.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ (βάζει ζηοισείυν ΟΠ) ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 6

ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010**

2011**

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

Ολοκλήπυζη
ηαζκνί κέηξεζεο πνηφηεηαο
αηκφζθαηξαο θαη πιεξφηεηαο
δεδνκέλσλ*

ηόσορ
Αθεηηπία
Ολοκλήπυζη

0

0

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

100% ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο Oδεγίαο

Αθεηηπία

100% ησλ
απαηηήζεσλ
ηεο Oδεγίαο

0

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
**ΠΡΟΟΓΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 2010 ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΗΚΣΖ
"ηαθμοί μέηπηζηρ ποιόηηηαρ αημόζθαιπαρ και
πληπόηηηαρ δεδομένυν"

(*)

ΡΤΠΟ

ΘΔΔΗ
ΤΠΑΡΥΟΤΑ
ΚΑΣΑΣΑΖ

ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ %
ΣΟΥΟ
(2015)

ΑΘΖΝΑ

ΡΤΠΟ

ΣΟΥΟ
(2015)

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

**ΠΡΟΟΓΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 2011 ΓΗΑ ΣΟ
ΓΔΗΚΣΖ "ηαθμοί μέηπηζηρ ποιόηηηαρ
αημόζθαιπαρ και πληπόηηηαρ
δεδομένυν"

ΘΔΔΗ
ΣΗΜΖ ΣΟΥΟ
ΔΝΣΑΓΜΔΝΩΝ

ΡΤΠΟ

ΤΛΟΠΟΗΖΖ

ΘΔΔΗ
ΣΗΜΖ
ΣΟΥΟ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ
ΔΝΣΑΓΜΔΝΩ
Ν
8
0

SO2

23

17

60-95

12-63

90 SO2

8

0 SO2

NO2

27

24

82-100

10-53

90 NO2

9

0 NO2

9

0

Pm10

18

24

55-94

19-52

90 Pm 10

8

0 Pm 10

8

0

CO

16

8

50-100

55-92

90 CO

8

0 CO

8

0

1

9

91

_

90 Βελδφιην

2

0 Βελδφιην

19

19

81-100

48-75

90 Ο3

9

0 Ο3

9

0

3

0

3

0

Βελδφιην
Ο3
ΠΑΤ*: Πνιπθπθιηθνί Αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθεο (Βέλδν-αππξέλην)

0

6

_

_

Me*: Βαξέα κέηαιια

0

1

_

_

ΠΑΤ*:
Πνιπθπθιηθνί
33 Αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξαθε
ο (Βέλδν-α33 Me*: Βαξέα κέηαιια

3

3

ΠΑΤ*:
Πνιπθπθιηθνί
0 Αξσκαηηθνί
πδξνγνλάλζξ
αθεο (Βέλδν0 Me*: Βαξέα κέηαιια
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3.6.2 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρα έξγα / κειέηεο θαη πξνκήζεηεο κε δηθαηνχρν ηελ ΔΑΟΘ ηνπ ΞΔΘΑ, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ δεζκεχεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ 15,85 εθαη. Δπξψ,
είραλ θαζπζηεξήζεη λα εμεηδηθεπζνχλ ζε ηεχρε / πξνθεξχμεηο αληίζηνηρσλ
δηαγσληζκψλ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο.
Θαηφπηλ ελίζρπζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε ππνζηήξημε απφ ηελ Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο,
δηαγσληζκνχο,

θαηά

ην

ζπλνιηθνχ

έηνο

2011,

χςνπο

4,77

πξνεηνηκάζηεθαλ
εθαη.

Δπξψ

ηεχρε

πνπ

γηα

δέζκεπαλ

νθηψ
ηνλ

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο. Νη δηαγσληζκνί εμειίρζεθαλ θαηά ην
έηνο 2011 θαη νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ζα ππνγξαθνχλ εληφο ηνπ 2012.
Ξέξαλ απηψλ, γηα ηα έξγα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα / Ρακεία,
«JESSICA» θαη «Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ», ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπο, κε
ηζφπνζεο ζπκβάζεηο θαη δαπάλεο, χςνπο 25 εθαη. Δπξψ, ηα πξνβιήκαηα
θαζπζηεξήζεσλ, ηφζν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Ρακείνπ Αζηηθήο Αλάπηπμεο γηα ην
JESSICA επηιχζεθαλ θαη ζηηο 9.12.2011 ππεγξάθε ε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ
Δζληθή Ρξάπεδα ηεο Διιάδαο. Δπίζεο, ην Κάην ηνπ 2012 εθδφζεθε απφ ηελ ΔΡΔ,
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο/ θνξείο
πινπνίεζεο (π.ρ δήκνη, εηαηξείεο θ.ά) γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ.
Ξαξάιιεια, κε ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο σθεινχκελσλ απφ ην
«Δμνηθνλνκψ θαη’ νίθνλ», εμειίζζεηαη νκαιά ε δαλεηνδφηεζε λνηθνθπξηψλ γηα
αλαβάζκηζε θαηνηθηψλ. Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, σο πξνο ηελ πνξεία
πινπνίεζεο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, ζα πξέπεη λα
γίλεη

αχμεζε

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ζηελ επηθείκελε

αλαζεψξεζε

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

3.7 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

7

«ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

ΘΑΗ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

ΓΑΡΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ»
3.7.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 7 «Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε
δαηηθψλ Ξφξσλ» αλέξρεηαη ζε 18.823.530 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα
δαπάλε

ή

ην

0,89%

ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

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

ηνπ

δεζκεχεη

ην

7,27%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.

ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, κέρξη 31/12/2011, απφ ηα
ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα 3.7.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Δθδφζεθαλ

πέληε

(5)

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

πξνζθιήζεηο

χςνπο

28.576.267

δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη

€

δχν (2)

πξνζθιήζεηο χςνπο 16.866.317 € εληφο ηνπ 2011. ιεο νη πξνζθιήζεηο
αθνξνχζαλ έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.


Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 12.714.879 €, εθ ησλ
νπνίσλ έξγα χςνπο 2.832.650 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 7.701.764 €, ήηνη ην 61% ησλ
εληαγκέλσλ

έξγσλ

ή

ην

41%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

θαη

ππεγξάθεζαλ φιεο εληφο ηνπ 2011.


Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 2.718.077 €,
πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 35% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 21% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 14% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα

θαη

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011.


Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ηαπηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο απνδεθηνχ
δηαρείξηζεο θαη αλέξρνληαη ζε 2.718.077 €.

ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
παξαηεξνχληαη ηα εμήο:
 Ν δείθηεο «Θέζπηζε Ξξνγξακκάησλ - Κέηξσλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 11 ηεο
Νδεγίαο 60/2000», απνηππψλεη ηελ έληαμε ηξηψλ (3) έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν
100%. Ζ πξφνδνο πινπνίεζεο εθηηκάηαη ζε 36,3% θαη 38,3% γηα ηα δχν απφ ηα
ηξία έξγα πνπ παξνπζηάδνπλ πξφνδν, ζε ζρέζε κε ην 2010 πνπ ε πινπνίεζή
ηνπο ήηαλ κεδεληθή. Ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, (κε
κνλάδα κέηξεζεο πνζνζηφ), ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ δελ απεηθνλίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή πινπνίεζε, κε δεδνκέλν φηη ζε εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο Ξιαίζην
2008/56 γηα ηε Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή θαη ηνπ λφκνπ 3983/2011, έρεη ήδε
αξρίζεη ε εθπφλεζε ηνπ πξψηνπ έξγνπ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ κε
αληηθείκελν, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ
ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζηφρσλ.
Ρν έξγν ζα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2012 θαη ε έθζεζε
αμηνιφγεζεο ζα δεκνζηνπνηεζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
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ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Νδεγίαο. Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ
θαη φιεο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ νη
επφκελεο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Νδεγία.
Ζ εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο γηα ηε Θαιάζζηα Πηξαηεγηθή καδί κε ηελ πινπνίεζε ηεο
Νδεγίαο Ξιαίζην γηα ηα Λεξά, δηακνξθψλνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη

πξνζηαζίαο ηνπ πδαηηθνχ πινχηνπ θαη

ησλ

ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Ξαξάιιεια, θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ ην Κεηξψν
ηαπηνηήησλ ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο, ζε 1.500 αθηέο ζε φιε ηε Σψξα, κε ζηφρν
ηελ πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αθηψλ, ηελ
αλαγλψξηζε ησλ πεγψλ ξχπαλζεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα
ησλ λεξψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηπηψζεσλ.
 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 76 ζρέδηα, ππεξθαιχπηνληαο ηνλ Ξξνγξακκαηηθφ ζηφρν. Ζ πινπνίεζε
βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ είλαη κεδεληθή, ελψ, βάζεη εθηηκήζεσλ απφ ηελ
πνξεία πινπνίεζεο ησλ Πρεδίσλ Γηαρείξηζεο, ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο
αλέξρεηαη ζε 27,76. Ζ πξφνδνο πινπνίεζεο ζεκεηψλεηαη εμ’ νινθιήξνπ εληφο
ηνπ 2011.


Ν δείθηεο «Ξαξαθνινχζεζε (monitoring) κε βάζε ην Άξζξν 10 ηεο Νδεγίαο
60/2000» εμαθνινπζεί λα θαίλεηαη φηη δελ έρεη πξφνδν πινπνίεζεο, ζχκθσλα
κε ηα ζηνηρεία ΝΞΠ γηα ηα κέρξη 31/12/2011 εληαγκέλα έξγα, ελψ φκσο έρνπλ
ζπκβαζηνπνηεζεί θαη εμειίζζνληαη ηα 12 απφ ηα 13 ππνέξγα ηνπ έξγνπ πνπ
ζπκβάιεη

ζε

ζπγθξνηήζεθε

απηφλ
κε

ηνλ

δείθηε.

ελνπνίεζε

θαη

Ρν

Δζληθφ

επέθηαζε

Γίθηπν
ησλ

Ξαξαθνινχζεζεο

επηκέξνπο

δηθηχσλ

παξαθνινχζεζεο, κε πεξηζζφηεξα απφ 2000 ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε 1500
πδάηηλα ζψκαηα. Έρεη εθδνζεί ε Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε πνπ θαζνξίδεη ηνπο
θνξείο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Ξαξαθνινχζεζεο, ελψ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ έρεη εθδνζεί ζρεηηθή Θνηλή πνπξγηθή
Απφθαζε, ε νπνία θαζνξίδεη ηα απαηηνχκελα φξηα γηα 93 νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο
θαη άιιεο ρεκηθέο ελψζεηο. Κε πνπξγηθή Απφθαζε θαζνξίζηεθαλ επίζεο
αλψηαηεο επηηξεπφκελεο ηηκέο γηα ηα ππφγεηα χδαηα.
Ξαξάιιεια, νινθιεξψζεθε θαη δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα απφ ηελ Δηδηθή
Γξακκαηεία δάησλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο
Αιιαγήο ε ηερληθή έθζεζε κε ηίηιν «Ξνηφηεηα επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ
πδάησλ ηεο ρψξαο: πεξίνδνο αλαθνξάο 2000-2008», ε νπνία ζπληάρζεθε ζην
πιαίζην ελεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ Ππκβνπιίνπ δάησλ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Λ.3199/2003.
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Ν δείθηεο «Ιεηηνπξγηθή ζπκκφξθσζε ηεο Διιάδαο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
Νδεγίαο 60/2000» απνηππψλεη ηελ έληαμε νθηψ (8) έξγσλ, κε ηηκή ζηφρν πνπ
θπκαίλεηαη απφ 13,3% έσο 100% θαη πξφνδν πινπνίεζεο, ε νπνία θπκαίλεηαη
απφ 0% έσο 41% (αλαθέξεηαη ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή πινπνίεζεο ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ). Ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε (κε
κνλάδα κέηξεζεο πνζνζηφ), ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ δελ απεηθνλίδνπλ αμηφπηζηα
ηελ πινπνίεζε, αθνχ αζξνίδνπλ πνζνζηά. Λα ζεκεησζεί φηη ε πξφνδνο
πινπνίεζεο ζεκεηψλεηαη εμ’ νινθιήξνπ εληφο ηνπ 2011.



Ν δείθηεο «Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο ρξήζεσλ πδάησλ», εμαθνινπζεί
λα κελ παξνπζηάδεη πξφνδν πινπνίεζεο, κε βάζε ηα κέρξη 31/12/2011
εληαγκέλα έξγα.

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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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 7
Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ
Πίνακαρ 3.7.1
Οικονομική Ππψοδορ (βάζει ζηοισείυν ΟΠ) ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 7
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
Προϋπολογιζμός
Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Πιήζνο Πξνζθι (πγρξεκαηνδνηνχκελε
προζκλήζεων
Γ.Γ)
Γ.Γ)
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Ννκηθέο δεζκεχζεηο
Πιεξσκέο έξγσλ
Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(απνδεθηφ
ζπγρξεκαηνδφηεζε
Γ.Γ)
δηαρείξηζεο)

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 7
7
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
7

18.823.530

28.576.267

5

12.714.879

7.701.764

2.718.077

2.718.077

18.823.530

28.576.267

5

12.714.879

7.701.764

2.718.077

2.718.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.823.530

16.866.317

2

2.832.650

7.701.764

2.718.077

2.718.077

18.823.530

16.866.317

2

2.832.650

7.701.764

2.718.077

2.718.077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 7
7
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
7
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Πίνακαρ 3.7.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 7
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ
ΔΚΡΟΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ολοκλήπυζη

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

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

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

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

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

0

0
45

45

3 (Αρειψνο, ηπκθαιία,
Απνζειέκεο - Κξήηε)

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

0

-

Αθεηηπία
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ολοκλήπυζη

0

0

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

100% ιεηηνπξγηθή 100% ιεηηνπξγηθή
ζπκκφξθσζε
ζπκκφξθσζε
0%

Ολοκλήπυζη
Δθαξκνγή πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο
ρξήζεσλ πδάησλ

0

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

ηόσορ
Αθεηηπία

-

0%

(*)
Αζηηθά Λχκαηα (Οδεγία 271/1991/ΔΟΚ) Τπφγεηα Ύδαηα (Οδεγία
:
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 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Γελ έρνπλ πξνθχςεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΞ 7, αλ
εμαηξεζεί δηθαζηηθή εκπινθή, ε νπνία επηιχζεθε, αιιά επαθνινπζήζαλ ελζηάζεηο
ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ζε έλα έξγν πνπ αθνξά ζηελ
θαηάξηηζε «Πρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ Ιεθαλψλ Απνξξνήο Ξνηακψλ ησλ δαηηθψλ
Γηακεξηζκάησλ

Θξήηεο

θαη

Λήζσλ

Αηγαίνπ».

Δθ’

φζνλ

ππάξμεη

θαη

άιιε

θαζπζηέξεζε, ν δηθαηνχρνο ζα ην εθηειέζεη κε ίδηα κέζα.

3.8 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

8

«ΞΟΝΙΖΤΖ

ΘΑΗ

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ»
3.8.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 8 «Ξξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε
Ξεξηβαιινληηθνχ Θηλδχλνπ» αλέξρεηαη ζε 37.347.059 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε
δεκφζηα δαπάλε ή ην 1,78% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο. Ν ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν
πξνυπνινγηζκφο

ηνπ

δεζκεχεη

ην

14,55%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.8.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί πέληε (5) πξνζθιήζεηο χςνπο 32.755.516
€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν (2)
πξνζθιήζεηο χςνπο 7.275.758 € εληφο ηνπ 2011. ιεο νη πξνζθιήζεηο
αθνξνχζαλ έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
31.281.553 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 6.335.933 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2011 θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Γελ έρνπλ ππνγξαθεί λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο ζηα έξγα ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 8.

ζνλ 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 8, επηηπγράλνληαο ην ζηφρν πνπ
έρεη ηεζεί ζην Ξξφγξακκα θαη αληηζηνηρεί ζε πξνκήζεηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
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Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, ρσξίο λα ππάξρεη πεξαηηέξσ πινπνίεζε, φπσο θαη
θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο 2010, κε δεδνκέλν φηη δελ έρεη ππνγξαθεί ζρεηηθή
ζχκβαζε.


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»

Ξαξά ην φηη δελ παξνπζηάδεηαη πξφνδνο σο πξνο ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο,
ζε εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 2007/60 γηα ηελ Αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θηλδχλσλ πιεκκχξαο, νινθιεξψζεθε ην πξψην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο
αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο ησλ πεξηνρψλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ
ηεο ρψξαο θαη ηα απνηειέζκαηα ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ζηηο 22 Καξηίνπ 2012.
Βάζεη ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο ζα θαηαξηηζζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη Εψλεο
Γπλεηηθά ςεινχ Θηλδχλνπ Ξιεκκχξαο, θαζψο θαη νη Σάξηεο Δπηθηλδπλφηεηαο θαη
Σάξηεο Θηλδχλσλ Ξιεκκχξαο, νη νπνίνη πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαη λα
ππνβιεζνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη 22 Καξηίνπ 2014.
Ξαξάιιεια ζε ζηάδην νινθιήξσζεο βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ
εθπφλεζε κειέηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Νδεγία
ζηελ πηινηηθή ιεθάλε ηνπ Έβξνπ. Ζ έλαξμε εθπφλεζεο ηεο κειέηεο αλακέλεηαη ηνλ
Ηνχλην ηνπ 2012.
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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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 8
Ξξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε Ξεξηβαιινληηθνχ Θηλδχλνπ
Πίνακαρ 3.8.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 8
Προϋπολογιζμός
Πξνυπνι. Δληαγκ.
Έξγσλ
προζκλήζεων
Πιήζνο Πξνζθι
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(Σσγτρημαηοδοηούμενη
Γ.Γ)
Δ.Δ)
ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011

ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

ΤΝΟΛΟ ΑΠ 8

37.647.059

32.755.516

5

31.281.553

0

0

0

37.647.059

32.755.516

5

31.281.553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
8

Ννκηθέο δεζκεχζεηο Πιεξσκέο έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκε
(απνδεθηφ
λε Γ.Γ)
δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 8
8
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
8

37.647.059

7.275.758

2

6.335.933

0

0

0

37.647.059

7.275.758

2

6.335.933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Πίνακαρ 3.8.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 8
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

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

Ολοκλήπυζη

0

ηόσορ
Αθεηηπία

8

0

6
6 πεξηνρέο
πεξηνρέο

ηόσορ
Αθεηηπία

Ολοκλήπυζη
Μειέηε / ζεζκνζέηεζε ρξήζεσλ γεο
ζε ζρέζε κε εγθαηαζηάζεηο πνπ ηόσορ
εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο κεγάινπ
βηνκεραληθνχ αηπρήκαηνο
Αθεηηπία

8

0

Ολοκλήπυζη
Μειέηεο Γηεξεχλεζεο θαη
Αμηνιφγεζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ απφ κεγάια
βηνκεραληθά αηπρήκαηα

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 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο

είλαη

ε

κεγάιε

θαζπζηέξεζε

ηεο

πινπνίεζεο

ηνπ

έξγνπ

«Ξξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αληηππξηθήο πξνζηαζίαο πεξηνρψλ NATURA», ην νπνίν
δεζκεχεη ην 66,3% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 8. Νη ιφγνη
θαζπζηέξεζεο νθείινληαη ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ
απηνχ ηνπ είδνπο, κε βάζε ην ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην, πεξί δεκνζίσλ
πξνκεζεηψλ. Κε δεδνκέλν δε φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο
έξγν «Πεκαληηθήο Νηθνλνκηθήο θαη Ρερλνινγηθήο Αμίαο (ΠΝΡΑ)», απαηηείηαη
ζχζηαζε δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνκήζεηαο.
Θαηά ην έηνο 2011 εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα 163 ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη ε
ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα γηα ηελ
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εμέιημεο ηνπ έξγνπ.

3.9 ΑΜΝΛΑΠ

ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ

9

«ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ

ΦΠΗΘΝ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ»
3.9.1 Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα
Ν

πξνυπνινγηζκφο

Ξεξηβάιινληνο

ηνπ

θαη

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

Βηνπνηθηιφηεηαο»

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε

δεκφζηα

δαπάλε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

9

αλέξρεηαη
ή

ην

«Ξξνζηαζία
ζε

126.600.000

5,98%

Ξξνγξάκκαηνο.

Ν

Φπζηθνχ

ηεο

€

ζπλνιηθήο

ζπγθεθξηκέλνο

ΑΞ

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ δεζκεχεη ην 48,91%
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.8.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί έμη (6) πξνζθιήζεηο χςνπο 167.805.926 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη

δχν (2)

πξνζθιήζεηο χςνπο 16.472.000 € εληφο ηνπ 2011. ιεο νη πξνζθιήζεηο
αθνξνχζαλ έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.


Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
111.635.606 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 41.675.987 € εληάρζεθαλ εληφο
ηνπ 2011 θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.

97



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 72.627.319 €, ήηνη ην 65% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ ή ην 57% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2011
νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλήιζαλ ζε 30.511.860 €.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 24.056.778 €,
πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 33% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 22% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 19% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ
2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 17.444.748 €, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
51% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ην 57% ησλ λνκηθψλ
δεζκεχζεσλ θαη ην 14% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.



Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε αλέξρνληαη ζε 23.998.639 €, ην νπνίν
αληηζηνηρεί ζην 33% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 21% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ θαη ζην 19% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ 2011
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 17.859.326 €.

Πην πιαίζην ηνπ Άμνλα 9, βαζηθφ ζηφρν απνηειεί ε πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε θχξηα παξαδνηέα ησλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο

ησλ

Γηαρεηξηζηηθψλ

πξνζηαηεπφκελσλ

Πρεδίσλ,

βάζε

ησλ

πεξηνρψλ
νπνίσλ

(ΦΓΞΞ),

ζα

γίλεηαη

ηε
ε

ζχληαμε

ησλ

δηαρείξηζε

θάζε

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Πηα Πρέδηα Γηαρείξηζεο :
 θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηε δηαηήξεζε
ησλ εηδψλ πνπ πξνζηαηεχνληαη,
 εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη εθηέιεζεο
έξγσλ,
 πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε

έξγσλ,

δξάζεσλ

θαη

κέηξσλ

πνπ

απαηηνχληαη

γηα

ηελ

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ
πξνζηαηεχνληαη θαηά πεξίπησζε.
Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην επίπεδν ηεο ρψξαο
έρνπλ ήδε ζπληαρζεί 8 Γηαρεηξηζηηθά Πρέδηα απφ ηνπο ΦΓΞΞ, 7 Γηαρεηξηζηηθά
Πρέδηα βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο θαη 11 πξφθεηηαη άκεζα λα
αλαηεζνχλ

ζην

πιαίζην

ηεο

πινπνίεζεο

ησλ

ζρεηηθψλ

πξάμεσλ

πνπ

ζπλζήθε

πνπ

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΞ ηνπ ΔΠΞΑ.
Ζ

νινθιήξσζε

ησλ

Γηαρεηξηζηηθψλ

Πρεδίσλ

ηθαλνπνηεί

ηε

πξνυπνζέηεη ηε ζχληαμε 5εηνχο Γηαρεηξηζηηθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ νξζή θαη
πξνγξακκαηηζκέλε δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο φπσο δηαηππψλεηαη
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ζην

Λφκν

3937/2011

(ΦΔΘ

60

Α/31-3-2011)

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ηεο

βηνπνηθηιφηεηαο, (άξζξν 17, παξ.3 α).
Δπίζεο, ζηνλ Άμνλα 9 πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο επνπηείαο θαη θχιαμεο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, θαηφπηλ ζχληαμεο αλαιπηηθνχ ζρεδίνπ θχιαμεο, κε
ηελ

απαζρφιεζε

εηδηθνχ

πξνζσπηθνχ

θαη

κε

ηελ

πξνκήζεηα

θαηάιιεινπ

εμνπιηζκνχ.
Ξέξαλ ησλ παξαπάλσ πνπ πινπνηνχλ νη ΦΓΞΞ, θχξηα θαη νπζηαζηηθή δξάζε ηνπο,
είλαη ε επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ εηδψλ θαη ησλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη νηθνηφπσλ, πξνθχπηεη σο ππνρξέσζε ηεο
ρψξαο απφ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, ελψ παξάιιεια, απνηειεί βαζηθφ
εξγαιείν/κέζν γηα ηελ απνγξαθή θαη εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
ζηελ Διιάδα. Θαηά ζπλέπεηα, ζρεηηθά ππνέξγα πινπνηνχληαη, είηε κε απηεπηζηαζία,
είηε κε αλάζεζε ηκεκάησλ ζε ηξίηνπο.
Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εηδψλ θαη ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θνηλνηηθνχ
ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο εθηφο ηεο αξκνδηφηεηαο Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ

λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο,

πινπνηείηαη ζρεηηθή πξάμε, ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ, κε
Γηθαηνχρν ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο (ΡΓΦΞ) ηνπ ΞΔΘΑ, ην
νπνίν έρεη πξνθεξχμεη ζρεηηθφ έξγν θαη ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο
δηαηήξεζεο ησλ πξνζηαηεπηαίσλ αληηθεηκέλσλ, αιιά θαη

ηε ζπιινγή ησλ

απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 3εο Δζληθήο Αλαθνξάο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ.
Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο

ηνπ Άμνλα 9 έρνπλ εληαρζεί δξάζεηο

πνπ ζα ζηφρν έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ φπσο ε
θαηαγξαθή ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ πγξνηφπσλ, νη κειέηεο βνζθντθαλφηεηαο, ε
έξεπλα ζρεηηθά κε ζπάληα θαη ζηελνελδεκηθά είδε, ε αλάπηπμε πξφηππσλ
ζπζηεκάησλ

δηαρείξηζεο,

ε

απνθαηάζηαζε

νηθνζπζηεκάησλ,

θαζψο

θαη

ε

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε κνλνπαηηψλ.
Ρέινο, ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο,
απνηειεί ππνρξέσζε ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ εζληθνχ
θεθαιαίνπ πνπ ζπληζηά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη εληζρχεηαη ζην
πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ

πινπνηνχλ νη ΦΓΞΞ. Πηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη
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επαηζζεηνπνίεζεο πεξηιακβάλεηαη

ε νξγάλσζε εκεξίδσλ, ζπλαληήζεσλ θαη

ζπλεδξίσλ, ελψ παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ πιηθφ. Δπίζεο,
πινπνηνχληαη

μελαγήζεηο

θαη

δξαζηεξηφηεηεο

γηα

παηδηά

θαη

ελήιηθεο

θαη

δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ζρεηηθά άξζξα θαη δειηία ηχπνπ. Δπίζεο, ζε θάζε
ΦΓΞΞ πνπ εληζρχεηαη, ιεηηνπξγεί έλα ή θαη πεξηζζφηεξα (έσο θαη πέληε) Θέληξα
Δλεκέξσζεο, ζηειερσκέλα κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκέλα κε ην
θαηάιιειν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ.
ζνλ

αθνξά

ζηελ

πνζνηηθνπνίεζε

ηεο

θπζηθήο

πινπνίεζεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο, κε βάζε ηα εληαγκέλα έξγα θαη ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην ΝΞΠ, παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


Ζ ηηκή ηνπ δείθηε «Αξηζκφο Φνξέσλ Ξξνζηαηεπφκελσλ Ξεξηνρψλ πνπ
ηδξχνληαη ή εληζρχνληαη» παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα σο πξνο ηα εληαγκέλα
έξγα κε εθείλε ηνπ 2010, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 18 θαη αληηζηνηρεί ζην 60% ηνπ
Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ (ζπλππνινγίδνληαο ζηελ ηηκή ζηφρν πθηζηάκελνπο θαη
λένπο θνξείο). Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηηκή ηνπ
Ξξνγξακκαηηθνχ ζηφρνπ πεξηιακβάλεη

θαη

Φνξείο Γηαρείξηζεο νη

νπνίνη

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε Ξεξηθέξεηεο Κεηαβαηηθήο Πηήξημεο (phasing in &
phasing

out),

νη

νπνίνη

φκσο

ρξεκαηνδνηνχληαη

απφ

ηα

αληίζηνηρα

Ξεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα. Υο εθ ηνχηνπ, ζηελ επηθείκελε
αλαζεψξεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ε ηηκή ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζα πξέπεη
λα ηξνπνπνηεζεί. Ξξφνδνο έρεη ζεκεησζεί σο πξνο ην ηζνδχλακν πινπνίεζεο ην
νπνίν αλέξρεηαη ζε 4,58 έλαληη 1,26 ην 2010, ήηνη 15% ηνπ ζηφρνπ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο, ελψ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΝΞΠ ε πινπνίεζε θαίλεηαη λα
αλέξρεηαη ζε 10, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε άιινπο δείθηεο
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.


Ν δείθηεο «Ξνζνζηφ % έθηαζεο πεξηνρψλ NATURA γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί
Φνξείο Γηαρείξηζεο» απνηππψλεη ηελ έληαμε 9 έξγσλ, ηέζζεξα εθ ησλ νπνίσλ
εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2011. Ζ ηηκή ζηφρνο θπκαίλεηαη απφ 1,33% έσο 100%
θαη ε πινπνίεζε απφ 0% έσο 16,2% (αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο
ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ). Ν δε ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ ηηκψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ

δείθηε

ζην

ΝΞΠ

δελ

απνηππψλεη

αμηφπηζηα

ηελ

πξαγκαηνπνίεζε, κε δεδνκέλν φηη αζξνίδεη πνζνζηά.


Ν δείθηεο «Νινθιήξσζε έξγνπ αλαζχζηαζεο Ιίκλεο Θάξιαο» έρεη σο ζηφρν
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 1 έξγν, δεδνκέλνπ φηη ην ελ ιφγσ Κεγάιν έξγν απνηειεί
άζξνηζκα

επηκέξνπο

έξγσλ

(κε

δηαθνξεηηθνχο

θσδηθνχο

MIS),

αιιά

αληηκεησπίδεηαη ζπλνιηθά σο κία παξέκβαζε θαη ην νπνίν ήηαλ εληαγκέλν θαηά
ηα πξνεγνχκελα έηε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν δείθηεο απηφο δελ
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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» πνπ
ζρεηίδεηαη κε δχν έξγα (απφ ηα επηά ζπλνιηθά) πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαζχζηαζε
ηεο Θάξιαο. Ζ ηηκή ζηφρνο ηνπ δείθηε απηνχ είλαη 16,2 ρικ. θαη ην ηζνδχλακν
πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζε 2,6 ρικ, ελψ ζην ΝΞΠ ε αληίζηνηρε ηηκή είλαη 1, γηα
ηνπο ήδε αλαθεξζέληεο ιφγνπο


Ν δείθηεο «Έθηαζε πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ NATURA νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζε
θαζεζηψο πξνζηαζίαο», απνηππψλεη ηελ έληαμε 16 έξγσλ, έλαληη 15 ην 2010,
κε ηηκή ζηφρν πνπ θπκαίλεηαη απφ 0,09% έσο 5,11% θαη πινπνίεζε απφ 0%
έσο 1,18% (αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ). Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο. ησλ ηηκψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζην ΝΞΠ δελ απνηππψλεη αμηφπηζηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
(άζξνηζε πνζνζηψλ).

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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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 9
Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο
Πίνακαρ 3.9.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 9
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
Προϋπολογιζμός
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
προζκλήζεων
Γ.Γ)
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Πιήζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
(πγρξεκαηνδνηνχκελε (πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)
Γ.Γ)

Πιεξσκέο έξγσλ
(απνδεθηφ
δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 9
9
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
9

126.600.000

167.805.926

6

111.635.606

72.627.319

24.056.778

23.998.639

126.600.000

167.805.926

6

111.635.606

72.627.319

24.056.778

23.998.639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 9
9
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
9

126.600.000

16.472.000

2

41.675.987

30.511.860

17.444.748

17.859.326

126.600.000

16.472.000

2

41.675.987

30.511.860

17.444.748

17.859.326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Πίνακαρ 3.9.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 9
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ
ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήπυζη

1,26

10

Αξηζκφο Φνξέσλ
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ηόσορ
πνπ ηδξχνληαη ή εληζρχνληαη

Αθεηηπία

Δλίζρπζε 27 πθηζηάκελσλ
Φνξέσλ θαη ίδξπζε 3 λέσλ
Φνξέσλ Γηαρείξεζεο
27

Ολοκλήπυζη

11,6%-37%

0
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 ηόσορ
Γηαρείξηζεο

Αθεηηπία

30%

Ολοκλήπυζη
Οινθιήξσζε έξγνπ
αλαζχζηαζεο Λίκλεο
Κάξιαο

0

-

ηόσορ
Αθεηηπία

Δλίζρπζε 27 πθηζηάκελσλ
Φνξέσλ θαη ίδξπζε 3 λέσλ
Φνξέσλ Γηαρείξεζεο

1

1

50%

50%

0

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

0,2%-8,2%

0

17%
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3.9.2 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Ρν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ην Κεγάιν Έξγν «Δπαλαδεκηνπξγία ηεο Ιίκλεο
Θάξιαο» κε ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπλνδψλ έξγσλ (αξδεπηηθψλ)
επηιχζεθε θαηά ην έηνο 2011, κε ηελ έληαμε απηψλ ησλ έξγσλ ζην Ξξφγξακκα
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Αιέμαλδξνο Κπαιηαηδήο) θαη έηζη εμαζθαιίζζεθαλ πφξνη γη’
απηά ηα έξγα θαη φλησο επηηαρχλζεθε ε εθηέιεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην
ΔΞΞΔΟΑΑ

έξγσλ.

ζνλ αθνξά

ζηελ

ππνζηήξημε

ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, έξγα ηα νπνία ζπλερίδνληαη απφ ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2000-2006, πξνέθπςαλ δεηήκαηα επηιεμηκφηεηαο ησλ δξάζεσλ θαη
δαπαλψλ

πνπ

εληάζζνληαη

ζην

ΔΞΞΔΟΑΑ,

ζε

ζπλδπαζκφ

θαη

κε

ηελ

αλαδηνξγάλσζε ησλ Φνξέσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηέινο 2009-αξρέο 2010. Θαηά ην
έηνο 2011 επηιχζεθαλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηα πξνβιήκαηα απηά κε
ηξνπνπνίεζε ησλ Ρερληθψλ Γειηίσλ Ξξνηεηλφκελσλ Ξξάμεσλ, θαζψο θαη ησλ
απνθάζεσλ απηεπηζηαζίαο, έηζη ψζηε ηα θνλδχιηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έξγα ησλ
θνξέσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε δξάζεηο θαη παξαδνηέα θαη φρη ζε ιεηηνπξγηθά
έμνδα. Θαηά ην 2012 ζπλερίδεηαη απηή ε δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί
θαη έηζη λα επηιπζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή λα ακβιπλζνχλ ηα πξνβιήκαηα
επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ.

3.10

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 10 «ΘΔΠΚΝΗ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΗ»

3.10

Δπίηεπμε ζηόρσλ θαη αλάιπζε ηεο πξνόδνπ ηνπ Άμνλα

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 10 «Θεζκνί θαη Κεραληζκνί»
αλέξρεηαη ζε 49.400.000 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ή ην 2,33%
ηεο

ζπλνιηθήο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δαπάλεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο.

Ν

ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ
δεζκεχεη ην 19,09% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.10.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί δέθα (10) πξνζθιήζεηο χςνπο 67.303.854
€ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο (3)
πξνζθιήζεηο χςνπο 22.691.644 € εληφο ηνπ 2011. ιεο νη πξνζθιήζεηο
αθνξνχζαλ έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.
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Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
51.749.764 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 51.599.764 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2011 θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 4.173.404 €, ήηνη ην 8% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ή ην 8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα θαη ππεγξάθεζαλ εληφο ηνπ
2011.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 1.067.862 €,
πνζφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 26% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 2% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα, ελψ φιεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2011.



Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ηαπηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο απνδεθηνχ
δηαρείξηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ αλέξρνληαη ζε 1.067.862 €.

ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο παξαηεξνχληαη ηα
εμήο:


Γηα ην δείθηε «Ίδξπζε / ελίζρπζε πεξεζηψλ δάησλ (Θεληξηθήο θαη
Ξεξηθεξεηαθψλ) εληφο ηνπ 2011 εληάρζεθε έλα έξγν κε ηηκή ζηφρν 1 Θεληξηθή
ππεξεζία, επηηπγράλνληαο θαηά 100% ηνλ αληίζηνηρν ζηφρν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο
θαη εθηηκψκελν ηζνδχλακν πινπνίεζεο 0,2, ελψ ε αληίζηνηρε ηηκή απφ ην ΝΞΠ
είλαη 0. Ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εληαγκέλε πξάμε /
έξγν, κε δεδνκέλν φηη ηελ Θεληξηθή πεξεζία δάησλ αληηθαηέζηεζε ε Δηδηθή
Γξακκαηεία δάησλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νπνίαο έρεη εληαρζεί ζπγθεθξηκέλν
έξγν, ην νπνίν πινπνηείηαη νκαιά.



Γηα ην δείθηε «Δλίζρπζε ζε πνδνκέο θαη Κειεηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ
Θέληξνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΘΞΑΑ), ηεο Δηδηθήο
πεξεζίαο

Δπηζεσξεηψλ

Ππληνληζκνχ

Ξεξηβάιινληνο,

Ξεξηβαιινληηθψλ

ηεο

λέαο

Δηδηθήο

πεξεζίαο

θαη

ηεο

Δηδηθήο

πεξεζίαο

Γξάζεσλ

Ξεξηβάιινληνο - Φνξείο πνπ εληζρχνληαη», εληφο ηνπ 2011 έρνπλ εληαρζεί 6
ζρεηηθά έξγα, επηηπγράλνληαο ην 86% ηνπ ζηφρνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ρν
ηζνδχλακν

πινπνίεζεο

εθηηκάηαη

ζε

0,54

ή

7,7%

ηνπ

ζηφρνπ

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ε αληίζηνηρε ηηκή απφ ην ΝΞΠ είλαη 0.


Γηα

ην

δείθηε

«Γηελέξγεηα

γεληθψλ

θαη

ζεκαηηθψλ

Ξξνγξακκάησλ

Δπαηζζεηνπνίεζεο», έρεη εληαρζεί εληφο ηνπ 2011 έλα έξγν, κε ηηκή ζηφρν 12
πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο, ην νπνίν απνηειεί ην 100% ηνπ ζηφρνπ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο

(ζπλππνινγίδνληαο

ηα

πξνγξάκκαηα

επαηζζεηνπνίεζεο).

Ρν

ζπγθεθξηκέλν

έξγν

1,4,

εθηηκάηαη

ζε

2

γεληθά

ηζνδχλακν
ήηνη

θαη

ηα

10

πινπνίεζεο

11,7%

ηνπ

ζεκαηηθά
γηα

ζηφρνπ

ην
ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ελψ ε αληίζηνηρε ηηκή απφ ην ΝΞΠ είλαη 0.
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Απφ ηνπο θνξείο/ππεξεζίεο ηνπ ΞΔΘΑ πνπ πεξηιακβάλνληαη σο δηθαηνχρνη
πξάμεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, δχν έρνπλ λα επηδείμνπλ
αμηφινγν έξγν ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα. Ππγθεθξηκέλα:
Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ ε νπνία είλαη ε κεηεμέιημε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο
δάησλ,

κε

ηελ

ππνζηήξημε

πνπ

ηεο

παξέρεηαη

ζην

πιαίζην

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο 10, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ην εμήο έξγν:


Δθαξκνγή ηεο Νδεγίαο Ξιαίζην γηα ηα λεξά, κε ηελ θαηάζηξσζε θαη εθαξκνγή
Πρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ.



Θαηάξηηζε Ρερληθήο Έθζεζεο γηα ηελ «πνηφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη
ππφγεησλ πδάησλ ηεο ρψξαο 2000-2008», ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
Γηθηχνπ Ξαξαθνινχζεζεο ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.



Δθαξκνγή ηεο Νδεγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ
πιεκκχξαο, κε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πιεκκχξαο ησλ
ιεθαλψλ απνξξνήο, ελψ πξνσζείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
αληίζηνηρσλ δξάζεσλ γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Έβξνπ.



Πε εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο Ξιαίζην γηα ηε ζαιάζζηα Πηξαηεγηθή, έρεη μεθηλήζεη
ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ
θαη ν θαζνξηζκφο πνηνηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζηφρσλ.



Θαηάξηηζε ηνπ Κεηξψνπ Ραπηνηήησλ ησλ δάησλ Θνιχκβεζεο, γηα 1.500
πεξίπνπ αθηέο ζηε Σψξαο.



Πε

εθαξκνγή

ηεο

Νδεγίαο

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

πδάησλ

απφ

ηελ

ληηξνξχπαλζεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, ε ΔΓ έρεη εηζεγεζεί ηελ έληαμε 21
λέσλ

πεξηνρψλ

ζηνλ

θαηάινγν

ησλ

εππξφζβιεησλ

δσλψλ

θαη

ζηα

πξνγξάκκαηα ληηξνξχπαλζεο.


Πην πιαίζην ηεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ
ιπκάησλ, ε ΔΓ μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 λα εμεηάδεη ηελ θαηάξηηζε
Θεζκηθνχ Ξιαηζίνπ θαη Ξξνγξάκκαηνο Κέηξσλ γηα ηελ θαη’ νίθνλ Δμνηθνλφκεζε
Λεξνχ, κέζσ εθπφλεζεο ζρεηηθήο κειέηεο.



Ξξνψζεζε

πξνγξακκάησλ

νινθιεξσκέλεο

δηαρείξηζεο

ζε

πεξηνρέο

κε

επαίζζεηα πδαηηθά ζπζηήκαηα.


Πην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηεο Νδεγίαο πεξί αζηηθψλ ιπκάησλ θαη γηα ηελ
άκεζε

παξαθνινχζεζε

ηεο

πνξείαο

εθαξκνγήο

ηεο

ζηελ

Διιάδα,

νινθιεξψζεθε θαη ιεηηνπξγεί ε Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ
Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ.


Γξάζεηο γηα ηα δηαρείξηζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο απφ ηνπο ΣΡΑ



Ππκκεηνρή ζε δηεζλείο θαη δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο
πδαηηθψλ πφξσλ
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Ζ

δεχηεξε

ππεξεζία

ηνπ

ΞΔΘΑ

είλαη

ε

Δηδηθή

πεξεζία

Δπηζεσξεηψλ

Ξεξηβάιινληνο (Δ..Δ.Ξ.), ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηεο νπνίαο γηα ηε δηεηία 20102011 ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο:
Ρν έηνο 2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθφζηεο ηξηάληα (230) απηνςίεο ζε έξγα θαη
δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο επηζεψξεζεο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην αξ. 9 ηνπ Λ. 2947/2001.
Νη «ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο» ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο Δ..Δ.Ξ., θαηά ην έηνο 2010,
ήηαλ:


Βηνκεραλία (θαη ηδηαίηεξα κεηαιινπξγία)



Κνλάδεο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ (βηνινγηθνί θαζαξηζκνί)



Κνλάδεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ-απνβιήησλ (εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο
ηαηξηθψλ απνβιήησλ, αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ/ απνβιήησλ, αλαθχθισζεο
ειαίσλ, δηαρείξηζεο θαη κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ)



Σψξνη γεηνλνκηθήο Ραθήο Απνξξηκκάησλ (Σ..Ρ.Α.) Σψξνη Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Σ.Α.Γ.Α.).



Πεκαληηθφο

αξηζκφο

επηζεσξήζεσλ

θαηεπζχλζεθε

ζε

πνιενδνκηθέο

παξαβάζεηο, ζε επεκβάζεηο ζε ξέκαηα, παξαιία-αηγηαιφ θαη ελ γέλεη ζε
απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζε επαίζζεηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, κε εζηίαζε ζε
επεκβάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο.
Ζ Δ..Δ.Ξ., θαηά ην έηνο 2011 αζρνιήζεθε ζπλνιηθά κε ηξηαθφζηεο δέθα ελληά
(319) ππνζέζεηο, εθ ησλ νπνίσλ δηαθφζηεο πέληε (205) ππνζέζεηο δηεθπεξαηψζεθαλ
απφ ηε Γεληθή Δπηζεψξεζε θαη ηνλ Ρνκέα Λνηίνπ Διιάδαο θαη εθαηφλ δεθαηέζζεξηο
(114) απφ ηνλ Ρνκέα Βνξείνπ Διιάδαο ηεο Δ..Δ.Ξ..
Δμ απηψλ, νη 249 ππνζέζεηο αθνξνχλ ζε επηζεσξήζεηο θαη νη 70 ζε πεξαίσζε
εθθξεκψλ ππνζέζεσλ παξειζφλησλ εηψλ. Πηνλ παξαπάλσ αξηζκφ ππνζέζεσλ δελ
θαηαγξάθνληαη εθαηνληάδεο ππνζέζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ νπνίσλ ελεπιάθε ε
Δ..Δ.Ξ. θαζ’ νηλνλδήπνηε ηξφπν φπσο δηαβίβαζε αλαθνξψλ-θαηαγγειηψλ πξνο ηηο
αξκφδηεο θαηά ηφπν ππεξεζίεο κε θαηεπζχλζεηο γηα ην ρεηξηζκφ ηνπο, έξεπλεο,
αλαδήηεζε

ζηνηρείσλ,

αληίθξνπζε

πξνζθπγψλ

θαηά

δηνηθεηηθψλ

θπξψζεσλ

επηβιεζέλησλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δ..Δ.Ξ., παξνπζία θαη ππνζηήξημε ησλ
πξάμεσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαπέκπνληαη γηα εθδίθαζε ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα.
Νη δηελεξγεζείζεο απηνςίεο αλά δξαζηεξηφηεηα πεξηιάκβαλαλ:


Ππζηήκαηα ππνδνκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλαπνβιήησλ



Έξγα νδνπνηίαο
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δξαπιηθά έξγα



Ιηκεληθά έξγα



Δηδηθά έξγα



Βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δψλεο



Ρνπξηζηηθέο θαη ινηπέο πνιενδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο



Δμνξπθηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο



Ξηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο



δαηνθαιιηέξγεηεο

Αθφκε ε Δ..Δ.Ξ. θαηά ην έηνο 2011:


Ππλέηαμε δηαθφζηεο νγδφληα κία (281) Δθζέζεηο Διέγρνπ.



Δμέδσζε εμήληα έμη (66) Ξξάμεηο Βεβαίσζεο Ξαξαβάζεσλ, νη νπνίεο ζην
ζχλνιφ ηνπο δηαβηβάζηεθαλ ζηνλ νηθείν Δηζαγγειέα Ξιεκκειεηνδηθψλ γηα
δηεξεχλεζε ηπρφλ πνηληθψλ επζπλψλ.



Ππλέηαμε θαη ππέβαιε πξνο ππνγξαθή, ζηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα
επηβνιήο ηνπο, εμήληα επηά (67) Δηζεγήζεηο Δπηβνιήο Ξξνζηίκσλ.

Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνφδνπ ηνπ Άμνλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 3.10.1 θαη
ηα ζηνηρεία πξνφδνπ ηεο θπζηθήο πινπνίεζεο ζηνλ Ξίλαθα 3.10.2, νη νπνίνη
αθνινπζνχλ:
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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 10
Θεζκνί θαη Κεραληζκνί
Πίνακαρ 3.10.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 10
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός
προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη Δ.Δ)

Πιήζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
Ννκηθέο δεζκεχζεηο
Πιεξσκέο έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(απνδεθηφ δηαρείξηζεο)
Γ.Γ)
Γ.Γ)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 10
10
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
10

49.400.000

67.303.854

10

51.749.764

4.173.404

1.067.862

1.067.862

Δ
Σ
Π

49.400.000

67.303.854

10

51.749.764

4.173.404

1.067.862

1.067.862

0

0

0

0

0

0

0

Δ
Σ

0

0

0

0

0

0

0

49.400.000

22.691.644

3

51.599.764

4.173.404

1.067.862

1.067.862

49.400.000

22.691.644

3

51.599.764

4.173.404

1.067.862

1.067.862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 10
10

Δ
Σ

ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
10

Δ
Σ
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Πίνακαρ 3.10.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 10
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ

ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

ΔΚΡΟΔ
Ολοκλήπυζη
Ίδξπζε / ελίζρπζε Τπεξεζηψλ Τδάησλ (Κεληξηθήο θαη
Πεξηθεξεηαθψλ)

0

ηόσορ

Αθεηηπία
Δλίζρπζε ζε Τπνδνκέο θαη Μειεηεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Ολοκλήπυζη
Δζληθνχ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ
ηόσορ
Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ), ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, ηεο λέαο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο πληνληζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ θαη
Αθεηηπία
ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο - Φνξείο πνπ
εληζρχνληαη

0

9 (1 Κεληξηθή, 8
Πεξηθεξεηαθέο)

7

7

0

3

0

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

ηόσορ

Αθεηηπία

9 (1 Κεληξηθή, 8
Πεξηθεξεηαθέο)
1 (ΚΤΤ)

Ολοκλήπυζη
Γηελέξγεηα γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ
Δπαηζζεηνπνίεζεο

0

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 Πεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη κέηξα αληηκεηώπηζήο
ηνπο
Θαηφπηλ ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 10
θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο ππνζηήξημεο θαηά ην έηνο 2010 ησλ δηθαηνχρσλ θνξέσλ, νη
νπνίνη είλαη ππεξεζίεο ηνπ ΞΔΘΑ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο ηεο Σψξαο, ην 2011 εληάρζεθαλ δεθανθηψ (18) έξγα πξνυπνινγηζκνχ
51,60 εθαη. Δπξψ. Ξαξ’ φια απηά, ηα πεξηζζφηεξα εληαγκέλα έξγα παξνπζηάδνπλ
πνιχ κηθξφ βαζκφ πξνφδνπ πινπνίεζεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο θάζε έξγν,
αλάινγα κε ην δηθαηνχρν / ππεξεζία ηνπ ΞΔΘΑ. Έλα θνηλφ φκσο πξφβιεκα γηα
ζρεδφλ φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο / ππεξεζίεο ηνπ ΞΔΘΑ είλαη ε ππνζηειέρσζή ηνπο
κε ην αλαγθαίν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε / πινπνίεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Ρν πξφβιεκα απηφ εληάζεθε κε ηελ εκθάληζε θαη
έληαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα θαη

ηε

ζπγρψλεπζε νξηζκέλσλ απφ απηνχο ηνπο δηθαηνχρνπο κε άιινπο, έηζη ψζηε απηέο
θαζαπηέο νη δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο δεκηνχξγεζαλ θαη πξφζζεην πξφβιεκα
θαζπζηεξήζεσλ
δπλαηφηεηαο

ζηελ

πινπνίεζε

πξφζιεςεο

ησλ

πξφζζεηνπ

εληαγκέλσλ
θαηάιιεινπ

έξγσλ.

Ζ

πξνζσπηθνχ,

έιιεηςε

δε

ιφγσ

ηεο

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο κείσζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ, επηηείλεη ην ήδε
κεγάιν

πξφβιεκα

ππνζηειέρσζήο

ηνπο

θαη

εμ’

απηνχ

αδπλακίαο

νκαιήο

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη σο δηθαηνχρνη.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη θαη θαηά ην έηνο 2012, κε κηθξέο
εμαηξέζεηο ειάρηζησλ θνξέσλ, ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνζπαζεί λα ππνζηεξίδεη ηνπο
δηθαηνχρνπο απηνχο, κε ζπλεξγαζία θαη ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο,
θαζψο θαη κε θαηά πεξίπησζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, κέζσ ηεο Ρερληθήο
Βνήζεηαο, ελέξγεηεο φκσο νη νπνίεο θαίλεηαη λα κελ απνδίδνπλ ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ
ησλ δηθαηνχρσλ, είραλ μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο κε ΞΑΑΛ θαη ΚΝΓ Α.Δ., κε
πξσηνβνπιία ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα εγθαηάζηαζε νιηγνκειψλ
νκάδσλ ζηειερψλ ηεο ΚΝΓ Α.Δ. ζε θάζε δηθαηνχρν, ψζηε λα ηνπο ππνζηεξίμνπλ
ζηελ έλαξμε πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπο, γηα ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο ζην πιαίζην
ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ΔΡΞΑ θπξίσο,
φζνλ αθνξά ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη ζηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνπ
επηβάιιεη ζην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.
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3.11

ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 11 «ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ ΔΡΞΑ»

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 4.705.882 € ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε ή ην
0,22% ηεο ζπλνιηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ν
ζπγθεθξηκέλνο ΑΞ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ
δεζκεχεη ην 1,82% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΡΞΑ
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν πινπνίεζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα
3.11.1 πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Κέρξη θαη 31/12/2011 είραλ εθδνζεί ηξεηο (3) πξνζθιήζεηο χςνπο 6.688.850 €
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

δεκφζηαο

δαπάλεο,

εθ

ησλ

νπνίσλ

ε

κία

(1)

πξφζθιεζε χςνπο 4.008.850 € εληφο ηνπ 2011. ιεο νη πξνζθιήζεηο
αθνξνχζαλ έξγα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.


Ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ κέρξη 31/12/2011 αλέξρεηαη ζε
2.391.585 €, εθ ησλ νπνίσλ έξγα χςνπο 1.629.335 € εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2011 θαη δηαρεηξίδνληαη απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Νη λνκηθέο δεζκεχζεηο αλέξρνληαη ζε 570.671 €, ήηνη ην 24% ησλ εληαγκέλσλ
έξγσλ ή ην 12% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα, εθ ησλ νπνίσλ εληφο ηνπ
2011 ππεγξάθεζαλ λνκηθέο δεζκεχζεηο χςνπο 418.421 €.



Νη δαπάλεο ηνπ Άμνλα (απνδεθηφ δηαρείξηζεο) αλέξρνληαη ζε 404.710 €, πνζφ
ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 71% ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ ή ζην 17% ησλ
εληαγκέλσλ έξγσλ θαη ζην 9% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα. Δληφο ηνπ
2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο 252.460 €, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην
15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ, ή ην 60% ησλ ζπκβάζεσλ
(λνκηθψλ

δεζκεχζεσλ)

θαη

ην

5%

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο.


Νη δαπάλεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε ηαπηίδνληαη

κε ηηο δαπάλεο απνδεθηνχ

δηαρείξηζεο θαη αλέξρνληαη ζε 404.710 €.
ζνλ αθνξά ζηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ Άμνλα παξαηεξνχληαη ηα εμήο:


πσο θαη ζηα πξνεγνχκελα έηε εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, δελ ππάξρνπλ
εληαγκέλα έξγα κέρξη 31/12/2011 πνπ λα κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ κε ηνπο
δείθηεο

«Δλέξγεηεο

Αμηνιφγεζεο»,

«Δλέξγεηεο

Ξιεξνθφξεζεο

θαη

Γεκνζηφηεηαο» θαη «Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ
απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν».
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Ξαξφια

απηά,

απνηππψλνληαη

ππάξρεη
κε

ην

έλα

πιήζνο

δείθηε

εληαγκέλσλ

έξγσλ,

ηα

νπνία

«Κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο-έξεπλεο-

αμηνινγήζεηο», κε ηηκή ζηφρν 18, έλαληη 12 ην 2010 θαη ηζνδχλακν πινπνίεζεο
6,38 έλαληη 2,20 ην 2010, ελψ ζην ΝΞΠ ε πινπνίεζε είλαη 1. Απφ ηηο 18
κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο-έξεπλεο-αμηνινγήζεηο, δχν εληάρζεθαλ εληφο ηνπ
2011, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο πινπνίεζεο
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. Ιεπηνκεξψο δε, επί ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο / εθαξκνγήο ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 11, αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηή ελφηεηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
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Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 11
Ρερληθή Βνήζεηα έξγσλ Δ.Ρ.Ξ.Α
Πίνακαρ 3.11.1
Οικονομική Ππψοδορ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 11
ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΦΓ

Πξνυπνινγηζκφο Άμνλα
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Προϋπολογιζμός
προζκλήζεων
(Σσγτρημαηοδοηούμενη
Δ.Δ)

Πιήζνο
Πξνζθι

Πξνυπνι. Δληαγκ. Έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
Γ.Γ)

Ννκηθέο δεζκεχζεηο
Πιεξσκέο έξγσλ
(πγρξεκαηνδνηνχκελε
(απνδεθηφ
Γ.Γ)
δηαρείξηζεο)

Πιεξσκέο έξγσλ πξνο
ζπγρξεκαηνδφηεζε

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΥΡΗ 31/12/2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 11
11
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
11

4.705.882

6.688.850

3

2.391.585

570.671

404.710

404.710

4.705.882

6.688.850

3

2.391.585

570.671

404.710

404.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΡΟΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΣA ΣΟ ΔΣΟ 2011
ΤΝΟΛΟ ΑΠ 11
11
ΔΚΥΩΡΖΔΗ Δ ΔΦΓ
11

4.705.882

4.008.850

1

1.629.335

418.421

252.460

404.710

4.705.882

4.008.850

1

1.629.335

418.421

252.460

404.710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Πίνακαρ 3.11.2
Ππψοδορ Φςζικήρ ςλοποίηζηρ ηος Άξονα Πποηεπαιψηηηαρ 11
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΠΠΔΡΑΑ) 2007 - 2013
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 11 : Σεσνική Βοήθεια έπγυν Δ.Σ.Π.Α
ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΚΣΩΝ

ΓΔΗΚΣΔ

2000-2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ΤΝΟΛΟ

2015

ΔΚΡΟΔ

Δλέξγεηεο Αμηνιφγεζεο

Ολοκλήπυζη

0

-

ηόσορ

0

-

Ολοκλήπυζη

0

-

ηόσορ

0

-

0

-

0

-

Αθεηηπία
Δλέξγεηεο Πιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο

Αθεηηπία

1

3

3

1

1

0

0

Ολοκλήπυζη

Δλέξγεηεο παξαθνινχζεζεο
(monitoring) ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ
ηόσορ
πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε
ζηξαηεγηθφ επίπεδν
Αθεηηπία

1

0

Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο αθεηεξίαο, νη πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη νη ζρεηηθέο επεμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην Δ.Π.
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3.11.2 Πεκαληηθά 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) Νη

δηνηθεηηθέο

θαη

δηθαζηηθέο

εκπινθέο

πνπ

παξαηεξνχληαη

θαηά

ηηο

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε κειεηψλ ή / θαη ζπκβνπιεπηηθψλ
ππεξεζηψλ.
β) Ζ ζπλερηδφκελε ππνζηειέρσζε ηεο Κνλάδαο Γ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ (δηθαηνχρνο
πξάμεσλ Ρερληθήο Βνήζεηαο).
γ) Νη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο γηα
ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ε Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
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:


Γξνκνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηεο Α
51540/ΔΠΠΑΑΞ 3628/12-11-2010

(ΦΔΘ)

1856

Β’/26-11-2010. Κε

ηελ

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηήο ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο, απινπζηεχνληαη νη
δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο, ηδηαίηεξα κε ηε δεκηνπξγία
θαηαιφγνπ ππνςήθησλ πξνκεζεπηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.


Ξξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ θαη εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο
Ππκβνχινπ πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, γηα θάιπςε ησλ
θελψλ ππνζηειέρσζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο επηινγήο Ππκβνχινπ, εθηηκάηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ
Ηνπιίνπ 2012.



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

Κε απηέο ηηο ηξεηο παξεκβάζεηο θαηά ην 2011, αληηκεησπίδνληαη, ζε έλα βαζκφ, ηα
πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4. ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ ΘΔΚΑΡΑ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ
ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ
4.1 ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ ΑΟΣΖΠ ΡΖΠ ΚΖ ΓΗΑΘΟΗΠΖΠ,
ΡΥΛ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ ΞΟΝΠΒΑΠΗΚΝΡΖΡΑΠ ΑΡΝΚΥΛ ΚΔ ΑΛΑΞΖΟΗΑ ΘΑΗ
ΡΖΠ ΗΠΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΦΙΥΛ (Α.16 Θ(ΔΘ) 1083/2006)
Απφ ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ε ζηξαηεγηθή, νη ζηφρνη θαη
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, 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, φινη νη ζηφρνη / κέηξα / πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, κειεηψληαη θαη
πινπνηνχληαη 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:
α) 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)
β) 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.
γ) 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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δ) 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 ΡΔΣΛΗΘΖ ΒΝΖΘΔΗΑ
πσο είρε αλαθεξζεί θαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ινπνίεζεο ηνπ έηνπο 2010, ε
εθαξκνγή

/

πινπνίεζε

δξάζεσλ

Ρερληθήο

Βνήζεηαο

ησλ

Δπηρεηξεζηαθψλ

Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη θαη’ αθνινπζία ε Ρερληθή Βνήζεηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ,
ζπλερίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο απφ ηελ Δζληθή
Αξρή Ππληνληζκνχ (ΔΑΠ) ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Λαπηηιίαο

(ΞΑΑΛ).

Ζ

έγθξηζε

απφ

ηελ

ΔΑΠ

(Δηδηθή

Γξακκαηεία

ΔΠΞΑ)

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη
αλαθέξεηαη

ζε

πξνυπνινγηζκνχο.

βαζηθέο
Πην

θαηεγνξίεο

πιαίζην

ησλ

δξάζεσλ

εγθεθξηκέλσλ

κε

ηνπο

απφ

ηελ

αληίζηνηρνπο
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 24.247.059 Δπξψ θαη έλαλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΡΞΑ
(ΑΞ 11), κε πξνυπνινγηζκφ 4.705.882 Δπξψ, θαηφπηλ ηεο αλαζεψξεζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 80% ζην 85%.
Νη εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΔΑΠ δξάζεηο Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηφπηλ
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2011 έρνπλ πξνυπνινγηζκφ
δεκφζηαο δαπάλεο, γηα κελ ην Ρακείν Ππλνρήο 15.095.215 Δπξψ, γηα δε ην ΔΡΞΑ
471.150 Δπξψ.
Πην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ ΔΑΠ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο
Ρερληθήο Βνήζεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, θαηά ην έηνο 2011, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο:
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1. ηον ΑΠ 5: Σεσνική Βοήθεια Σαμείος ςνοσήρ
α) Δληάρζεθαλ

ηα

παξαθάησ

έξγα

/

πξάμεηο,

κε

ηνπο

αληίζηνηρνπο

πξνυπνινγηζκνχο θαη ηα επί κέξνπο ππνέξγα ηνπο:
i)

Πχκβνπινη πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εμεηδίθεπζε δξάζεσλ
ηερληθήο βνήζεηαο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε έξγσλ κε
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, κε πξνυπνινγηζκφ 123.000€ θαη ππνέξγα:


Ππκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εμεηδίθεπζε
δξάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο.



Ππκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ παξαθνινχζεζε
ηεο πνξείαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ
πξνο ηελ Δ.Δ. γηα έγθξηζε θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο
πινπνίεζήο ηνπο.

ii)

Πχκβνπινη Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο εθαξκνγήο ησλ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Ρακείν
Ππλνρήο, κε πξνυπνινγηζκφ 1.450.000€ θαη ππνέξγα:


Πχκβνπινο

Ρερληθήο

πνζηήξημεο

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

γηα

ηελ

επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ έξγσλ ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο 1,
3 & 4.


Πχκβνπινο

Ρερληθήο

πνζηήξημεο

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

γηα

ηελ

επηηάρπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ έξγσλ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2.


Πχκβνπινο

Ρερληθήο

πξνεηνηκαζία

πνζηήξημεο

αμηνιφγεζεο-έληαμεο

ηεο

ΔΓ

ησλ

ΔΞΞΔΟΑΑ

πξνηάζεσλ

γηα

πνπ

ηελ

έρνπλ

ππνβιεζεί ζηηο πξνζθιήζεηο κε θσδηθφ 1.5, 1.7, θαη 1.9.


Πχκβνπινο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Β’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ γέθπξεο ηνπ Άμνλα 2.

iii)

Κειέηεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε ηνπ εζληθνχ
πξνγξάκκαηνο

αλάπηπμεο

ζαιάζζησλ

αηνιηθψλ

πάξθσλ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 799.500€.
iv)

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο δάησλ (λπλ Δηδηθή
Γξακκαηεία

δάησλ)

γηα

ηνλ

εθζπγρξνληζκφ

ηεο

λνκνζεζίαο

πεξί

δηαρείξηζεο ιπκάησλ, κε πξνυπνινγηζκφ 45.000€.
v)

Πχκβνπινη πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζην πιαίζην
ιεηηνπξγίαο

ηεο

σο

Γηθαηνχρνπ

πξάμεσλ

Ρερληθήο

Βνήζεηαο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, κε πξνυπνινγηζκφ 500.000€.
vi)

Πχκβνπινο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εθπφλεζε
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ
πξφζιεςε ζπκβνχισλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο Άμνλεο 1, 2, 3, 4
θαη ηεο Κνλάδαο Γ’, κε πξνυπνινγηζκφ 9.225€.

119

vii)

Πχκβνπινο

πνζηήξημεο

νηθνλνκηθψλ

ζηνηρείσλ

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

πινπνίεζεο

έξγσλ

γηα

ηελ

Ρερληθήο

ηεθκεξίσζε

Βνήζεηαο,

κε

πξνυπνινγηζκφ 5.000€.
viii) πεξεζίεο Ππκβνχισλ, κε πξνυπνινγηζκφ 4.500.000€ θαη ππνέξγα:


Πχκβνπινο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ αλάπηπμε
εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηά ην πξφηππν ISO
9001:2008 θαη ηελ ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο.



Πχκβνπινο

Ρερληθήο

πνζηήξημεο

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

γηα

ηελ

πξνεηνηκαζία αμηνιφγεζεο - έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ζηελ πξφζθιεζε 1.12.


πνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ ζχληαμε ζρεδίσλ
πνξηζκάησλ

επαιεζεχζεσλ

δεκνζηνλνκηθψλ

δηνξζψζεσλ,

θαη

ζηελ

παξαθνινχζεζε

ησλ

ρξεκαηηθψλ

θαηαιφγσλ

ησλ
ησλ

αλαθηήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ θαηάζεζε δειηίσλ παξαηππηψλ OLAF.


Πχκβνπινο

Ρερληθήο

πνζηήξημεο

Ππληνληζκφ,

Ξαξαθνινχζεζε

θαη

γηα

ηνλ

Υξίκαλζε

Ξξνγξακκαηηζκφ,

ησλ

Ξξάμεσλ

πνπ

απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ Θαλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ πξνο
εθαξκνγή ηνπ Λ.4014/2011 γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε θαη
άιισλ Θαλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Λνκνζεζίαο.


Αμηνιφγεζε,

αξρηθή

πηζηνπνίεζε

θαη

εηήζηεο

επηηεξήζεηο

ηνπ

Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.


Λνκηθφο Πχκβνπινο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ
εθαξκνγήο θαζεζηψησλ ελίζρπζεο ζην ΔΞΞΔΟΑΑ θαη θνηλνπνίεζε
ηνπο ζηελ ΔΔ.



Πχκβνπινο ηεο Κνλάδαο Β' ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ Θαηαγξαθή
Ξξνβιεκάησλ ζε Έξγα Γέθπξεο ζρεηηθά κε ηελ Δπεμεξγαζία Ιπκάησλ
θαη Απνρεηεπηηθψλ Γηθηχσλ.



Ρερληθή

πνζηήξημε

ηεο

Ιεηηνπξγηθήο

θαη

Νξγαλσηηθήο

Δπζπγξάκκηζεο ησλ πεξεζηψλ ηνπ ΞΔΘΑ πνπ είλαη Γηθαηνχρνη ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ, θαζψο θαη ησλ Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ
ηνπ ΞΔΘΑ ζηηο Απαηηήζεηο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
ix)

πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηνπο ειέγρνπο, ηηο επηζεσξήζεηο, ηηο
πξνεγθξίζεηο, ηηο δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο θαη θαηαρσξήζεηο ζηνηρείσλ
ζην ΝΞΠ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο ΗΗ, κε
πξνυπνινγηζκφ 33.825€.

x)

Ιεηηνπξγηθά

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

–

Ξξνκήζεηεο,

κε

πξνυπνινγηζκφ

1.020.000€. (Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε εληάρζεθε ην 2010, αιιά ην 2011,

120

έγηλε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο έληαμεο γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο πξάμεο απφ 651.000€ ζε 1.020.000€)
xi)

πεξεζίεο Ππκβνχινπ Αμηνιφγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο
Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013, κε πξνυπνινγηζκφ
400.000€. (Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε εληάρζεθε ην 2010, αιιά ην 2011,
έγηλε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο έληαμεο γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο πξάμεο απφ 250.000€ ζε 400.000€)

xii)

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 /δξάζεσλ, κε πξνυπνινγηζκφ 186.100€ θαη ππνέξγα:


Δκπεηξνγλσκνζχλε

(Ρερλννηθνλνκηθή)

γηα

ηελ Νινθιήξσζε

ηεο

ηεο

ηνπ

Όδξεπζεο Λήζσλ Θέξθπξαο θαη Ξαμψλ.


Δκπεηξνγλσκνζχλε

γηα

ηελ

Νινθιήξσζε

Γηεπζέηεζεο

Οέκαηνο ηεο Δζραηηάο.


Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο,
φζνλ αθνξά ηε ξχπαλζε ηνπ Ξαγαζεηηθνχ Θφιπνπ θαη ηνπ Αζσπνχ
Ξνηακνχ.



Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Θαηαρψξεζε Γεδνκέλσλ (Data Entry)
Γεηγκαηνιεςηψλ θαη Αλαιχζεσλ ησλ δάησλ Αθηψλ Θνιχκβεζεο.



Ξαξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο πξν-θνηλνπνίεζεο ή θαη
θνηλνπνίεζεο ησλ έξγσλ ηειεζέξκαλζεο.



Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ ελζσκάησζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ
ζε ηεχρε δεκνπξάηεζεο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ Δηδηθή
Γξακκαηεία δάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ 2007 – 2013.

(Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε εληάρζεθε ην 2010 κε ηα ηέζζεξα πξψηα ππνέξγα θαη ην
2011 έγηλε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο έληαμεο γηα δπν λέα ππνέξγα)
β) ινπνηήζεθαλ ηα παξαθάησ ππνέξγα / δξάζεηο κε ίδηα κέζα:


Ππκκεηνρή ζε Δθπαηδεπηηθά Πεκηλάξηα θαη Ζκεξίδεο Πηειερψλ ηεο ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 4.516,48€.



Ξξνκήζεηα Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Ρερληθήο πνζηήξημεο
ηεο Δθαξκνγήο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ 2007-2013, κε πξνυπνινγηζκφ 17.220,00€.



Ξξνκήζεηα εθηππσηή, κε πξνυπνινγηζκφ 2.959,00€.



Δθδήισζε ηνπ ΞΔΘΑ-ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 1.806,00€.



Έμνδα δεκνζηεχζεσλ, κε πξνυπνινγηζκφ 30.572,02€.
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Ζκεξίδεο
ελεξγεηψλ

πνπ

δηνξγαλψζεθαλ

πιεξνθφξεζεο

θαη

απφ

ηελ

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

δεκνζηφηεηαο

ηνπ

ζην

πιαίζην

ΔΞΞΔΟΑΑ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 28.345,36€.


Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή Video θαη ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ, πνπ αθνξνχλ
δξάζεηο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 93.664,50€.

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

πνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Γ' ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ δηαδηθαζία ησλ
πξνεγθξίζεσλ θαη επαιεζεχζεσλ ησλ πξάμεσλ ηνπ ΔΠΞΑ θαη ζηελ
πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα εηζαγσγή ζην ΝΞΠ, κε πξνυπνινγηζκφ
18.450€.

ii)

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 39.360€.
iii)

Θαηάξηηζε Νδεγνχ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Γηαινγήο ζηε Ξεγή ησλ
Βηναπνβιεησλ, Δπεμεξγαζία ηνπ Θεζκηθνχ Ξιαηζίνπ θαη Ρππνπνίεζε
Διεγθηηθψλ Γηαδηθαζηψλ, κε πξνυπνινγηζκφ 127.920€.

iv)

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο δάησλ γηα ηελ Θαηάξηηζε
''Ξξνγξάκκαηνο Κέηξσλ θαη Θεζκηθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηελ Θαη' Νίθνλ
Δμνηθνλφκεζε Λεξνχ'', κε πξνυπνινγηζκφ 110.700€.

v)

Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλζσκάησζε Ξξάζηλσλ Ξξνκεζεηψλ γηα ην
Γεκφζην Ρνκέα, κε πξνυπνινγηζκφ 90.000€.

vi)

πνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηνπο ειέγρνπο, ηηο επηζεσξήζεηο, ηηο
πξνεγθξίζεηο, ηηο δηνηθεηηθέο επαιεζεχζεηο θαη θαηαρσξήζεηο ζηνηρείσλ
ζην ΝΞΠ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο ΗΗ, κε
πξνυπνινγηζκφ 33.210€.

vii)

Ππκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εμεηδίθεπζε
δξάζεσλ ηερληθήο βνήζεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.

viii) Ππκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πνξείαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ κεγάισλ έξγσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνο ηελ
Δ.Δ. γηα έγθξηζε θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο πινπνίεζήο ηνπο,
κε πξνυπνινγηζκφ 95.940€.
ix)

Δκπεηξνγλσκνζχλε

(Ρερλννηθνλνκηθή)

γηα

ηελ

Νινθιήξσζε

ηεο

Όδξεπζεο Λήζσλ Θέξθπξαο θαη Ξαμψλ, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
x)

Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Νινθιήξσζε ηεο Γηεπζέηεζεο ηνπ Οέκαηνο
ηεο Δζραηηάο, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
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xi)

Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο,
φζνλ αθνξά ηε ξχπαλζε ηνπ Ξαγαζεηηθνχ Θφιπνπ θαη ηνπ Αζσπνχ
Ξνηακνχ, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.

xii)

Δκπεηξνγλσκνζχλε

γηα

ηελ

Θαηαρψξεζε

Γεδνκέλσλ

(Data

Entry)

Γεηγκαηνιεςηψλ θαη Αλαιχζεσλ ησλ δάησλ Αθηψλ Θνιχκβεζεο, κε
πξνυπνινγηζκφ 12.300€.
xiii) Ξαξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο πξν-θνηλνπνίεζεο ή θαη
θνηλνπνίεζεο ηνπ έξγνπ Ρειεζέξκαλζεο Ξηνιεκατδαο, κε πξνυπνινγηζκφ
8.610€.
xiv) Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ ελζσκάησζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ ζε
ηεχρε δεκνπξάηεζεο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία
δάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ 2007 – 2013, κε πξνυπνινγηζκφ
17.835€.
xv)

Πχκβνπινο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ αλάπηπμε
εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ, ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηά ην πξφηππν ISO
9001:2008

θαη

ηελ

ζπληήξεζε

θαη

ππνζηήξημε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, κε πξνυπνινγηζκφ 14.760€.
xvi) Πχκβνπινο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ πξνεηνηκαζία
αμηνιφγεζεο - έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ
πξφζθιεζε 1.12, κε πξνυπνινγηζκφ 6.000€.
xvii) πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ ζχληαμε ζρεδίσλ
πνξηζκάησλ

επαιεζεχζεσλ

δεκνζηνλνκηθψλ

δηνξζψζεσλ,

θαη

ζηελ

παξαθνινχζεζε

ησλ

ρξεκαηηθψλ

θαηαιφγσλ

ησλ
ησλ

αλαθηήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ θαηάζεζε δειηίσλ παξαηππηψλ OLAF, κε
πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
xviii) Πχκβνπινο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ πξνεηνηκαζία
αμηνιφγεζεο-έληαμεο

ησλ

πξνηάζεσλ

πνπ

έρνπλ

ππνβιεζεί

ζηηο

πξνζθιήζεηο κε θσδηθφ 1.5, 1.7, θαη 1.9, κε πξνυπνινγηζκφ 9.000€.
xix) Πχκβνπινο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο Κνλάδαο Β’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα
ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε έξγσλ γέθπξεο ηνπ άμνλα 2, κε
πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
xx)

Πχκβνπινο
Νηθνλνκηθψλ

πνζηήξημεο
Πηνηρείσλ

ηεο

ΔΓ

ινπνίεζεο

ΔΞΞΔΟΑΑ
Έξγσλ

γηα

ηελ

Ρερληθήο

Ρεθκεξίσζε
Βνήζεηαο,

κε

πξνυπνινγηζκφ 5.000€.
xxi) Πχκβνπινο Ρερληθήο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εθπφλεζε
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ
πξφζιεςε ζπκβνχισλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο Άμνλεο 1, 2, 3, 4
θαη ηεο Κνλάδαο Γ’, κε πξνυπνινγηζκφ 8.979€.
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xxii) Αμηνιφγεζε, αξρηθή πηζηνπνίεζε θαη εηήζηεο επηηεξήζεηο ηνπ Ππζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 2.400€.

2. ηον ΑΠ 11: Σεσνική Βοήθεια ΔΣΠΑ
α) Δληάρζεθαλ

ηα

παξαθάησ

έξγα

/

πξάμεηο,

κε

ηνπο

αληίζηνηρνπο

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη ηα επί κέξνπο ππνέξγα ηνπο:
i)

Ξαξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηεο Πηνθρφικεο γηα ηνπο
έκκνλνπο νξγαληθνχο ξχπνπο, κε πξνυπνινγηζκφ 90.000€.

ii)

Πχκβνπινο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο εθαξκνγήο ησλ έξγσλ ησλ Αμφλσλ 6 θαη 8, κε πξνυπνινγηζκφ
550.000€.

iii)

Ρερληθφο Πχκβνπινο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εθπφλεζε
πξνδηαγξαθψλ θαη αληίζηνηρσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξφζιεςε
Ππκβνχισλ ησλ Αμφλσλ 6 θαη 8 θαη 9-10 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ
ην ΔΡΞΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 5.535€.

iv)

Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΟΘ γηα ηελ πξνψζεζε έξγσλ
αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε πξνυπνινγηζκφ 60.000€.

v)

πνζηήξημε

ηεο

Γ/λζεο

ΔΑΟΘ/ΓΔΓΔ

γηα

ηελ

πξνψζεζε

θαη

παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνπξάηεζεο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ,
κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
vi)

Πχκβνπινο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ επηηάρπλζε
ηεο εθαξκνγήο ησλ έξγσλ ησλ Αμφλσλ 9 θαη 10, κε πξνυπνινγηζκφ
750.000€.

vii)

Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ Θπφην, κε πξνυπνινγηζκφ
18.450€.

viii) Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ην ζρέδην θαηαλνκήο ησλ δσξεάλ δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ησλ βηνκεραληψλ θαηά ηελ πεξίνδν
2013-2020 ζην πιαίζην ζηήξημεο ηεο Γ/ΛΠΖΠ ΔΑΟΘ, κε πξνυπνινγηζκφ
18.450€.
ix)

Γηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε ζε αζηηθά θέληξα γηα ηελ εμεηδίθεπζε αλάινγσλ πνιηηηθψλ απφ
ηελ Γ/ΛΠΖ ΔΑΟΘ, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.

x)

Ρερληθφο

Πχκβνπινο

ζηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

10

"Θεζκνί

θαη

Κεραληζκνί" γηα ηελ ππνβνήζεζε Ρειηθψλ Γηθαηνχρσλ θαη ηεο ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 250.000€ θαη ππνέξγα:
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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 πνβνήζεζεο ηεο Γ/λζεο Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ
ΞΔΘΑ γηα ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο κειεηψλ κνξθνινγηθψλ
θαλφλσλ γηα ηε δφκεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζηνπο κηθξνχο
νηθηζκνχο ηεο Σψξαο θαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ ζηα πεξηθεξεηαθά
δηακεξίζκαηα ηεο Σψξαο.



Πχκβνπινο Ρερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Πηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε
Ξξνδηαγξαθψλ

θαη

Ρεπρψλ

Γεκνπξάηεζεο,

Σαξαθηεξηζκνχ

θαη

Ξηινηηθήο Δθαξκνγήο Θαζνξηζκνχ γηα ηηο Ξεξηνρέο Δηδηθψλ Σσξηθψλ
Ξαξεκβάζεσλ (ΞΔΣΞ).


Δκπεηξνγλσκνζχλε

γηα

ηελ

επεμεξγαζία

εηζεγήζεσλ

θαη

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ workshop "Βησζηκφηεηα θαη κεγάιεο ζχλζεηεο
αζηηθέο αλαπηχμεηο".


Πχκβνπινο

ηερληθήο

θαη

επηζηεκνληθήο

ζηήξημεο

ηεο

Γ/λζεο

Σσξνηαμίαο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κειεηψλ
"Αμηνιφγεζε, Αλαζεψξεζε

θαη

Δμεηδίθεπζε

νθηψ

Ξεξηθεξεηαθψλ

Ξιαηζίσλ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.


Δθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ζεζκνζέηεζε
θαλφλσλ δφκεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ Ξεξηβάιινληα ρψξνπ.



Ξαξνρή πεξεζηψλ Ρερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο πνζηήξημεο ηεο
Γ/λζεο Σσξνηαμίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζχληαμεο - έγθξηζεο ηεο
έθζεζεο

αμηνιφγεζεο

ηεο

εθαξκνγήο

ηνπ

Δηδηθνχ

πιαηζίνπ

Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ.
(Ζ ζπγθεθξηκέλε πξάμε εληάρζεθε ην 2010 κε ηα δπν πξψηα ππνέξγα θαη ην 2011
έγηλε ηξνπνπνίεζε απφθαζεο έληαμεο γηα έμη λέα ππνέξγα θαη αχμεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απφ 150.000€ ζε 250.000€)
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β) πνγξάθεθαλ Ππκβάζεηο γηα ηα παξαθάησ ππνέξγα, κε ηνπο αληίζηνηρνπο
πξνυπνινγηζκνχο:
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 75.645€.
iii) Πχκβνπινο Δμεηδίθεπζεο, ζπληνληζκνχ θαη ππνζηήξημεο ηεο πξνεηνηκαζίαο
δξάζεσλ πιεξνθνξηθήο Φνξέσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ ΞΔΘΑ / Ρειηθψλ
Γηθαηνχρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 49.999,5€.
iv) Πχκβνπινο πνβνήζεζεο ηεο Γ/λζεο Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ ηνπ ΞΔΘΑ
γηα ηε ζχληαμε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο κειεηψλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ γηα
ηε δφκεζε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο ηεο Σψξαο θαη ζε
πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ ζηα πεξηθεξεηαθά δηακεξίζκαηα ηεο Σψξαο, κε
πξνυπνινγηζκφ 15.990€.
v) Ρερληθφο

Πχκβνπινο

ηεο

Κνλάδαο

Α

γηα

ηελ

νξγάλσζε

ηεο

παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ηελ εθπφλεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Ξεξηβαιινληηθήο
παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ην έηνο 2010, κε πξνυπνινγηζκφ
17.466€.
vi) Ρερληθή ππνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Α ζρεηηθά κε ηελ αλαδηαηχπσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ θαη πξφηαζε αλαζεψξεζήο
ηνπ, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
vii) Ρερληθή ππνζηήξημε ηεο Κνλάδαο Α γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο
Δθηέιεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ έηνπο 2010, κε πξνυπνινγηζκφ 17.500€.
viii) Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ επεμεξγαζία εηζεγήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ
ηνπ WORKSHOP ''Βησζηκφηεηα θαη κεγάιεο ζχλζεηεο αζηηθέο αλαπηχμεηο'',
κε πξνυπνινγηζκφ 14.760€.
ix) Ξαξνρή πεξεζηψλ Ππκβνχινπ γηα ηελ πνβνήζεζε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟAA ζηηο
Γηαδηθαζίεο

Νινθιήξσζεο

Ξξάμεσλ

Δληαγκέλσλ

ζην

ΔΞΞΔΟ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 60.000€.
x) 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 110.700€.

126

xi) πνζηήξημε ηεο Γ/λζεο ΔΑΟΘ/ΓΔΓΔ γηα ηελ πξνψζεζε θαη παξαθνινχζεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνπξάηεζεο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, κε πξνυπνινγηζκφ
18.450€.
xii) Ρερληθφο Πχκβνπινο πνζηήξημεο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ εθπφλεζε
πξνδηαγξαθψλ θαη αληίζηνηρσλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξφζιεςε
Ππκβνχισλ ησλ Αμφλσλ 6 θαη 8 θαη 9-10 πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΡΞΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 5.166€.
xiii) Ξαξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο ηεο Πηνθρφικεο γηα ηνπο
έκκνλνπο νξγαληθνχο ξχπνπο, κε πξνυπνινγηζκφ 71.950€.
xiv) Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ
θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ Θπφην, κε πξνυπνινγηζκφ
18.450€.
xv)

Γηεξεχλεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε ζε αζηηθά θέληξα γηα ηελ εμεηδίθεπζε αλάινγσλ πνιηηηθψλ απφ
ηελ Γ/ΛΠΖ ΔΑΟΘ, κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.

xvi) Ρερληθή πνζηήξημε ηεο Γηεχζπλζεο ΔΑΟΘ γηα ηελ πξνψζεζε έξγσλ
αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε πξνυπνινγηζκφ 52.000€.
xvii) Πχκβνπινο Ρερληθήο θαη

Δπηζηεκνληθήο Πηήξημεο γηα ηελ θαηάξηηζε

Ξξνδηαγξαθψλ θαη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο, Σαξαθηεξηζκνχ θαη Ξηινηηθήο
Δθαξκνγήο Θαζνξηζκνχ γηα ηηο Ξεξηνρέο Δηδηθψλ Σσξηθψλ Ξαξεκβάζεσλ
(ΞΔΣΞ), κε πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
xviii) Δθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ζεζκνζέηεζε
θαλφλσλ

δφκεζεο

θαη

αληηκεηψπηζεο

ηνπ

Ξεξηβάιινληα

ρψξνπ,

κε

πξνυπνινγηζκφ 18.450€.
xix) Ξαξνρή πεξεζηψλ Ρερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο πνζηήξημεο ηεο Γ/λζεο
Σσξνηαμίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζχληαμεο - έγθξηζεο ηεο έθζεζεο
αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνχ πιαηζίνπ Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ
θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, κε πξνυπνινγηζκφ 36.900€.

4.3 ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΛΝΚΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ
Νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ ήηαλ πξσηνβάζκηνη έιεγρνη / επηηφπηεο επαιεζεχζεηο απφ ηε Κνλάδα Γ
ηεο ΔΓ.
Ν πξσηνβάζκηνο έιεγρνο εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηφζν ζε
επίπεδν Ξξάμεο, φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ησλ Γηθαηνχρσλ. Ξεξηιακβάλεη,
δε, ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πξάμεσλ απφ άπνςε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ, ηήξεζεο δηαδηθαζηψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηφζν ζηνλ ηφπν
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πινπνίεζήο ηνπο, φζν θαη ζηελ έδξα ησλ Γηθαηνχρσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε
ηήξεζεο

ηνπ

απαηηνχκελνπ

αξρείνπ

ηεο

Ξξάμεο

(πξνθεξχμεηο,

κειέηεο,

παξαζηαηηθά δαπαλψλ θιπ).
Ζ ΔΓ γλσζηνπνηεί ηα πνξίζκαηα ησλ ειέγρσλ ζηελ Δηδηθή πεξεζία Αξρήο
Ξιεξσκήο θαη ζηελ Δπηηξνπή Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ
ειέγρσλ θαηαρσξνχληαη ζην ΝΞΠ.
Αληηθείκελν ησλ ειέγρσλ, πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ ΔΓ γηα ηα έξγα πνπ
πινπνηνχληαη, απνηειεί ε δηεξεχλεζε:


ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ Ξξάμεσλ θαη ησλ αθνινπζνχκελσλ
δηαδηθαζηψλ, απφ πιεπξάο Γηθαηνχρσλ,



ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ – ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη ζηελ ΔΓ θαη
ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί,



ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο.

Ππλνιηθά έσο 31/12/2011, απφ ηε Κνλάδα Διέγρνπ (Γ’) ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V ηεο παξνχζαο, είραλ δηεμαρζεί 25
επηηφπηεο επαιεζεχζεηο ζε 33 ππνέξγα. Ρν χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ ειέγρζεθαλ
αλήιζε ζε 118,66 εθαη. Δπξψ. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ, νη 22
αθνξνχζαλ έξγα ηνπ Ρακείνπ Ππλνρήο θαη ηξεηο έξγα ηνπ ΔΡΞΑ. Δληφο ηνπ 2011
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πιεηνλφηεηα ησλ επαιεζεχζεσλ, ήηνη 20 επαιεζεχζεηο.

4.4 ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ
Θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηφρνο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο

Αλάπηπμε»

είλαη

νη

ελέξγεηεο

Ξιεξνθφξεζεο

θαη

Γεκνζηφηεηαο

απεπζπλφκελεο ζε πνιίηεο θαη δηθαηνχρνπο κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηεο
Θνηλφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο ζπλδξνκήο ησλ Ρακείσλ.
Ρα κέηξα θαη νη ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί έσο ζήκεξα
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ζηφρν θαη ην θνηλφ ζην νπνίν θάζε θνξά
απεπζχλνληαη.
Ρν θείκελν ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Πρεδίνπ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαζνξίδεη ηνπο
επηρεηξεζηαθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ζηνρνζεηνχκελνπ θνηλνχ, θαζψο θαη ηελ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο.
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Νη Γξάζεηο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ
ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,
ζηελ αμηνπνίεζε ηνπηθνχ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ σο κέζν γηα ηε βηψζηκε
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ αεηθνξηθή
δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ζηελ αλάδεημε ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ
ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάδεημε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ξφινπ ηεο πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ
αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ.
Ζ Δπηθνηλσληαθή Πηξαηεγηθή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε» γηα ηελ επίηεπμε, ηφζν ησλ γεληθψλ, φζν θαη ησλ εηδηθψλ
ζηφρσλ ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Πρεδίνπ, ζπληίζεηαη ζε επηά παξάιιεινπο άμνλεο:
α) Έκθαζε ζην φθεινο γηα ηνλ πνιίηε απφ ηα έξγα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
β) Ππκπεξίιεςε ζην Πρέδην Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο
(παξνρή πξνζβάζηκεο ελεκέξσζεο/πιεξνθφξεζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία).
γ) Κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο κέζα απφ ηε ζπλέξγεηα, ηελ
εκπινθή θνξέσλ θαη ηε ιεηηνπξγία δηθηχσλ ζε ηνπηθφ / πεξηθεξεηαθφ / εζληθφ
επίπεδν.
δ) Ξξνβνιή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ ζπκκεηνρήο ζην
Ξξφγξακκα.
ε) Δλνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο φζνλ αθνξά ζηα κελχκαηα, ηελ εηθφλα θαη ην
χθνο.
ζη) Αλάδεημε ηεο δηάζηαζεο ηεο εμέιημεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζην ρξφλν.
δ) Όθνο επηθνηλσλίαο επεμεγεκαηηθφ κε πεξηερφκελν αληηιεπηφ απφ ην κέζν
πνιίηε θαη ηα επηκέξνπο θνηλά ζηφρνπο.
Πχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΔ Δπηθνηλσληαθφ Πρέδην Γξάζεο, ε ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο
θαη δεκνζηφηεηαο.
Ππγθεθξηκέλα

ε

Δηδηθή

πεξεζία

Γηαρείξηζεο

(ΔΓ)

ηνπ

Δπηρεηξεζηαθνχ

Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ην 2011:
α) Δπαναπποκήπςξε Γιεθνή Ανοισηψ Γιαγυνιζμψ, ζηιρ 13–12-2011, ηος
έπγος:

«ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ,

ΞΟΝΒΝΙΖ,

ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ-ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ
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ΓΟΑΠΖΠ ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ
ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013, ΑΞΝ ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΝ ΠΚΒΝΙΝ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ»,
ιφγσ ηνπ φηη ν αληίζηνηρνο αξρηθφο δηαγσληζκφο ππήξμε άγνλνο. Ρν έξγν έρεη
δηάξθεηα δχν (2) έηε θαη πξνυπνινγηζκφ 2 εθαη. Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΞΑ.
Ν

δηαγσληζκφο

είρε

θαηαιπηηθή

εκεξνκελία

ππνβνιήο

πξνζθνξψλ

απφ

ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ηελ 14/2/2012 θαη βξίζθεηαη ζε θάζε αλαθήξπμεο
αλαδφρνπ. Ρα κέηξα θαη νη ελέξγεηεο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ
ζρεδηάδεηαη λα πινπνηεζνχλ κε ηε βνήζεηα Ππκβνχινπ Γεκνζηφηεηαο ζηνρεχνπλ
ζηελ:


αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
πνιηηψλ,



αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηφζν ζηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο
ηεο ρψξαο,



επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηελ πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ,



αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηεο
επάξθεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ σο πνιχ ζεκαληηθνχ παξάγνληα
πνπ δηακνξθψλεη ην επίπεδν ησλ δεκφζηαο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ,



ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ή θαη αλαβάζκηζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο,



αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ πξνζπάζεηα
αληηκεηψπηζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,



ζεκαζία ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, γηα βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο ρψξαο σο έλαλ ρψξν
θαηάιιειν γηα λα εγθαηαζηαζεί θαη λα δήζεη θαλείο.

Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ Ππκβνχινπ Γεκνζηφηεηαο, πξνβιέπνληαη επίζεο
δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ πξάμεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Ξξφθεηηαη γηα
κηα εληαία ζηξαηεγηθή γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο δξάζεηο ησλ
δηθαηνχρσλ πνπ πεξηιακβάλεη:


Δλεξγνπνίεζε Γηθηχνπ Γεκνζηφηεηαο Γηθαηνχρσλ.



Ξξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο δξάζεσλ επηθνηλσλίαο.



Ππζρέηηζε δξάζεσλ – θνηλνχ ζηφρνπ- επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο.



Ππκβνπιεπηηθή ησλ δηθαηνχρσλ ζε ζέκαηα δεκνζηφηεηαο.
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Νδεγφο επηθνηλσλίαο θαη δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο δηθαηνχρσλ.



Θεληξηθφο ζπληνληζκφο – ζπιινγή ζηνηρείσλ κε αλαθνξέο γηα ηηο δξάζεηο
δεκνζηφηεηαο.



Αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ.

Δπηπιένλ

ζηηο

ζπκβαηηθέο

ππνρξεψζεηο

ηνπ

Ππκβνχινπ

Γεκνζηφηεηαο

πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ Ξιεξνθφξεζεο θαη
Γεκνζηφηεηαο κέζα απφ:


Ρνλ Πχκβνπιν αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Ρελ

πνζνηηθή

αμηνιφγεζε

δηαθεκηζηηθήο

πξνβνιήο

απφ

ην

Πχκβνπιν

Γεκνζηφηεηαο (θάιπςε/ζπρλφηεηα απφ ξαδηνθσληθέο δηαθεκίζεηο, θπθινθνξία
/αλαγλσξηζηκφηεηα απφ δηαθεκίζεηο ζηνλ Ρχπν, επηζθέςεηο ηζηνρψξνπ, θ.α.)


Δπηθείκελε Έξεπλα απφ εμεηδηθεπκέλν Πχκβνπιν Αμηνιφγεζεο ησλ Κέηξσλ
Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ πεξίνδν 2011 – 2013,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε επίηεπμε ησλ δξάζεσλ Γεκνζηφηεηαο πνπ
πινπνηήζεθαλ απφ ηνλ Πχκβνπιν Γεκνζηφηεηαο.

β) σεδίαζε, οπγάνυζε και ςλοποίηζε Ππουθηηικέρ και άλλερ άμεζερ
ενέπγειερ, νη νπνίεο ζπλερίδνληαη θαη ζην 2012, γηα ηελ αλάδεημε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ζε
ζηνρνζεηνχκελν

θνηλφ.

Νη

ελέξγεηεο

απηέο

αθνξνχλ

ζηηο

παξαθάησ

θαηεγνξίεο:


Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή εληχπσλ.



Νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα εκεξίδσλ.



Ππκκεηνρή ζε εθζέζεηο.

1. Δνέπγειερ Ηλεκηπονικήρ Πληποθψπηζηρ
Α. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε www.epperaa.gr πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
δξάζεηο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ηνπ ΔΠΞΑ. Ζ πχιε ππνζηεξίδεηαη απφ έλα εξγαιείν
δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (Content Management System –CMS), ην νπνίν
επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο
πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ».
Ξην

ζπγθεθξηκέλα

ζηε

δηαδηθηπαθή

πχιε

www.epperaa.gr

βξίζθνληαη πιεξνθνξίεο γηα:


Ρν Ξξφγξακκα, ηηο Δπηηξνπέο Ξαξαθνινχζεζεο, ηηο εηήζηεο
εθζέζεηο.
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Ρν Θεζκηθφ Ξιαίζην θαη ην Πχζηεκα Γηαρείξηζεο.



Ρε Γεκνζηφηεηα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Ρηο εθρσξήζεηο Απφ θαη Ξξνο άιιεο πεξεζίεο.



Ρηο Ξξνζθιήζεηο ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξνο Γηθαηνχρνπο.



Ρηο

Ξξνθεξχμεηο

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ

πξνο

ππνςήθηνπο

Αλαδφρνπο.


Ρηο Ξξνθεξχμεηο ησλ Γηθαηνχρσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.



Ρηο εληαγκέλεο πξάμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκφηεηα
ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ www.epperaa.gr γηα ην έηνο 2011:
www.epperaa.gr

ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ–
ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2011

Visits (επιζκέτειρ)

160.951

Unique Visitors (μοναδικοί
επιζκέπηερ)

42.521

Δπιζκέτειρ ζελίδυν
(pageviews)

698.142

Μ.Ο. Δπιζκέτειρ ζελίδυν
Μ.Ο. Υπψνος Παπαμονήρ
ζηο site
M.O. επιζκεπηϊν ανά ημέπα

16
1,9 minutes
440

Β. Ζ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηηο 2/03/2011, δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηνπ Ρνκέα Δθαξκνγψλ
Ξιεξνθνξηθήο θαη Τεθηαθήο Ρερλνινγίαο ηεο ΚΝΓ ΑΔ, γηα ηε Γεκηνπξγία λέαο
ηζηνζειίδαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε». Ζ λέα αλαβαζκηζκέλε ηζηνζειίδα κέζα απφ ηελ επαλαζρεδίαζε –
αλαθαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ
ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηνλ κνριφ απινπνίεζεο θαη
δηεπθφιπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληφκεπζεο ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ θαη
απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηεθπεξαίσζεο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλαλέσζε ηεο
δηαδηθηπαθήο παξνπζίαζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ ζηε ζπλνιηθή πξνβνιή ηνπ ΔΠΞΑ.
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2. Ππουθηηικέρ ενέπγειερ
α) Ππκκεηνρή ζηελ 76ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, απφ ηηο 10 έσο ηηο 18
Πεπηεκβξίνπ 2011. Πην πιαίζην ηεο Έθζεζεο ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ πξαγκαηνπνίεζε
ηα αθφινπζα:


Κε εηδηθή δηακφξθσζε θαη εμνπιηζκφ ζην πεξίπηεξν ηνπ πνπξγείνπ
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ην ΔΞΞΔΟΑΑ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε επηζθέπηεο ηεο Έθζεζεο γηα ηα λέα
ππφ έληαμε έξγα, θαζψο θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ
πνξεία θαη εμέιημε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ. Νη γεληθέο
πιεξνθνξίεο γηα ην ΔΞΞΔΟΑΑ δίλνληαλ ζηελ θεληξηθή ππνδνρή ηνπ
πεξηπηέξνπ απφ ζηειέρε ηεο Κνλάδαο Α’, ππεχζπλα γηα ηελ Ξιεξνθφξεζε
θαη Γεκνζηφηεηα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο. Πηε ζπλέρεηα, νη
επηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα πξνγξάκκαηα φπσο: ε δηαρείξηζε ησλ
απνβιήησλ, ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε πξνζηαζία
ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ή ηελ δηαρείξηζε ησλ
ζαιαζζίσλ πδάησλ, πξνσζνχληαλ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ησλ θνξέσλ
δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ φπνπ γηλφηαλ αηνκηθή θαη εμεηδηθεπκέλε
ελεκέξσζε.



Γηαλνκή έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (πεξηζζφηεξν απφ 5.000 θπιιάδηα),
απνηεινχκελν απφ πέληε (5) ζεκαηηθά θπιιάδηα: «Ξνηφηεηα πδάησλ δηαρείξηζε

ζαιάζζησλ

πδάησλ

–

αθηέο

θνιχκβεζεο»,

«Γηαρείξηζε

απνξξηκκάησλ», «Ξξνζηαζία νηθνζπζηεκάησλ - Βηνπνηθηιφηεηα (αληηππξηθή
πξνζηαζία, Ιίκλε Θάξια θ.α), «Θιηκαηηθή αιιαγή - Αλαλεψζηκεο Ξεγέο
Δλέξγεηαο - Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε».


Ξξνβνιή VIDEO - SLIDE SHOW 5 ιεπηψλ κε νινθιεξσκέλα έξγα ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ.

Ρν ΔΞΞΔΟΑΑ είρε κηα ηδηαίηεξα ζηνρεπκέλε παξνπζία ζηελ 76 ε ΓΔΘ – 2011,
πξνβάιινληαο θπξίσο ηηο δξάζεηο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ,
αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ
θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ θαη ησλ
αθηψλ θνιχκβεζεο.
β) Ππκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Φσηνγξαθίαο «30 Σξφληα απφ ηελ έληαμε ηεο
Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε». Πην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ζκέξαο ηεο
Δπξψπεο,

νξγαλψζεθε

απφ

ην

Γξαθείν

Δλεκέξσζεο

ηνπ

Δπξσπατθνχ

Θνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα, ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
ζηελ

Διιάδα

θαη

ην

πνπξγείν

Δμσηεξηθψλ,

ε

ζπγθεθξηκέλε

Έθζεζε
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Φσηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεκνηηθή Ξηλαθνζήθε Ξεηξαηά, 6-13
Καΐνπ 2011 θαη ζηνλ Ξνιπρψξν Απφιισλ, Θακίληα, 2-15 Ηνπλίνπ 2011. Πηελ
έθζεζε ζπκπεξηιήθζεθε εηδηθή ελφηεηα κε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ
έγηλαλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ πεξίνδν ησλ Κεζνγεηαθψλ Νινθιεξσκέλσλ
Ξξνγξακκάησλ έσο θαη ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ ΔΠΞΑ. Ρν
ΔΞΞΔΟΑΑ έζηεηιε θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο έξγσλ
απφ

θνξείο

δηαρείξηζεο

πξνζηαηεπφκελσλ

πεξηνρψλ,

απφ

βηνθιηκαηηθέο

αλαπιάζεηο, απφ έξγα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θ.α.
γ) Ππκκεηνρή ζην Γηεζλέο Ππλέδξην κε ζέκα: «Κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
δηαρείξηζε

απνβιήησλ

απφ

κεηαιιεπηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο»,

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λ. Θνξέα ζηηο 22-23/9/2011. Πην Ππλέδξην απηφ
ζπκκεηείρε σο νκηιεηήο, ζηέιερνο ηεο Κνλάδαο Β΄ (Ξαξαθνινχζεζεο θαη
Γηαρείξηζεο

Ξξάμεσλ)

Απνθαηάζηαζεο

κε

ζέκα

Κεηαιιείσλ

εηζήγεζεο:

Ακηάληνπ

ζηελ

«Νινθιεξσκέλν
Διιάδα

Ξξφγξακκα

(ΚΑΒΔ,

ΕΖΓΑΛΗ

ΘΝΕΑΛΖΠ)», έξγν ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ.
δ) Ππκκεηνρή ζηε Γηεζλή Ππλδηάζθεςε κε ζέκα: «Ρν Δμαζζελέο Σξψκην ζην
Λεξφ». Ζ Ππλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
Δηδηθήο Γξακκαηείαο δάησλ ηνπ ΞΔΘΑ σο Γηθαηνχρν πξάμεσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ
θαη Γηεζλψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο 15/1/2011. Πηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ 50
άηνκα απνηεινχκελα απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη αμησκαηνχρνπο απφ
ηελ Διιάδα, ηελ Δπξψπε, ηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο, ηνλ Ξαγθφζκην Νξγαληζκφ
γείαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ξεξηερφκελν ηεο Ππλδηάζθεςεο ήηαλ ε
εμέηαζε φισλ ησλ πηπρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ εμαζζελνχο
ρξσκίνπ ζην πφζηκν

λεξφ. Ξηζαλέο αλζξσπνγελείο θαη

κε πεγέο ηνπ

εμαζζελνχο ρξσκίνπ, ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ηε ζθνπηκφηεηα
θαη πξαθηηθή δπλαηφηεηα ζέζπηζεο δηαθξηηψλ νξίσλ γηα ην εμαζζελέο ρξψκην
ζην πφζηκν λεξφ.
ε) Ζκεξίδα κε ζέκα: «Ξνξεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηελ
Ξεξηθέξεηα Θξήηεο – Λέεο Ξνιηηηθέο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ην Ξεξηβάιινλ», πνπ ρξεκαηνδνηεί ην ΔΞΞΔΟΑΑ. Ζ
εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζξάθιεην Θξήηεο ζηηο 28/2/2011 θαη ζε απηήλ
ζπκκεηείραλ ε Ξεξηθέξεηα Θξήηεο, ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θξήηεο θαη ε
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ 2007 – 2013. Ρελ
εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ 180 άηνκα, - Γηθαηνχρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (Γήκνη,
πεξηβαιινληηθέο

Νξγαλψζεηο,

Φνξείο

Γηαρείξηζεο,

θ.α.).

Γειηία

Ρχπνπ
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δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ ηνπηθφ εκεξήζην Ρχπν. Πηελ Ζκεξίδα απηή παξνπζηάζηεθε
ε

πνξεία

πινπνίεζεο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο,

θαηαηέζεθαλ

πξνηάζεηο

απφ

δηθαηνχρνπο γηα λέα έξγα θαη λέεο πνιηηηθέο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ
πξνζερή

Αλαζεψξεζε

γλσζηνπνηήζεθαλ

ηνπ

ζηνπο

Δπηρεηξεζηαθνχ

εκπιεθφκελνπο

Ξξνγξάκκαηνο

θνξείο

νη

θαη

επθαηξίεο

ηέινο

γηα

λέεο

ρξεκαηνδνηήζεηο ζε έξγα πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο πνπ πξνσζεί ην πνπξγείν
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο.
ζη) Ζκεξίδα κε ζέκα: «Ζ Διιάδα ζην δξφκν γηα κηα θνηλσλία αλαθχθισζεο - ηη
ζεκαίλεη

ε

Νδεγία

98/2008

θαη

πσο

ζα

εθαξκνζηεί».

Ζ

εκεξίδα

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 18/5/2011 θαη ηελ παξαθνινχζεζαλ 150
άηνκα. Πην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο παξνπζηάζηεθαλ πνιηηηθέο κείσζεο ησλ
απνβιήησλ, ε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα κηα θνηλσλία αλαθχθισζεο, ηξφπνη
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο, εκπεηξίεο θαη θαιέο πξαθηηθέο απφ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζην Ινλδίλν, ζηελ Βηέλλε θαη ζηελ
Θνπεγράγε.
δ) Ζκεξίδα κε ζέκα: «Ρν Ξεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα κέζα απφ ηελ Έθζεζε ηνπ
Δπξσπατθνχ

Νξγαληζκνχ

Ξεξηβάιινληνο

SOER

πξννπηηθέο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε

2010,

δπλαηφηεηεο

θαη

δηάρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο

πιεξνθνξίαο». Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 20/5/2011 θαη
ηελ παξαθνινχζεζαλ 130 άηνκα. Ξαξνπζηάζηεθαλ πνιηηηθέο θαη εθαξκνγέο
πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ Διιάδα γηα ηε δηάρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
πιεξνθνξίαο: ε πξνψζεζε ηεο Νδεγίαο Inspire (λφκνο 3882/2010) γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο πνδνκήο Γεσρσξηθψλ Ξιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ε
δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο geodata.gov.gr. Νη δξάζεηο απηέο
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ, ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο
γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ πεξηβάιινληνο ζηελ
Διιάδα.

3. Παπαγυγέρ
Πην πιαίζην ησλ δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πινπνηήζεθαλ ην
2011 έγηλε ε παξαγσγή ηνπ αθφινπζνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ:
α) Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή έμη (6) ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ κε ζεκαηηθφ
πεξηερφκελν (Γηαηέζεθαλ 5.000 ηκρ ζηελ 76ε ΓΔΘ θαη 1.200 ηκρ ζε εκεξίδεο
πνπ αθνξνχζαλ ζηα δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο θαη έιαβαλ
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ρψξα ζηηο δεθαηξείο Ξεξηθέξεηεο ηεο Σψξαο, θαζψο θαη ζηηο εκεξίδεο πνπ
νξγαλψζεθαλ απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ.

-

16ζέιηδν Έληππν Ξαξνπζίαζεο ΔΞΞΔΟΑΑ (ειιεληθή έθδνζε).

-

16ζέιηδν Έληππν Ξαξνπζίαζεο ΔΞΞΔΟΑΑ (αγγιηθή έθδνζε).

-

6ζέιηδν Έληππν: «Ξνηφηεηα πδάησλ - δηαρείξηζε ζαιάζζησλ πδάησλ –
αθηέο θνιχκβεζεο».

-

6ζέιηδν Έληππν: «Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ».

-

6ζέιηδν

Έληππν:

«Ξξνζηαζία

νηθνζπζηεκάησλ

-

Βηνπνηθηιφηεηα

(αληηππξηθή πξνζηαζία, Ιίκλε Θάξια).

-

6ζέιηδν Έληππν: «Θιηκαηηθή αιιαγή - Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε».

β) VIDEO - SLIDE SHOW γηα ηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ - ΞΔΘΑ
ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ πνπξγείνπ ζηελ 76ε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο.
γ) Γεκηνπξγία πέληε (5) δηαθνξεηηθψλ VIDEO (ζελάξην, δεκηνπξγηθφ, παξαγσγή),
ηα ηέζζεξα (4) κε ζέκα ηελ Αλαθχθισζε (ραξηηνχ, γπαιηνχ, κπαηαξηψλ,
αινπκηλίνπ) θαη ην έλα (1) κε ζέκα ηελ Ξξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο. Ρα
VIDEO αλαξηήζεθαλ ζην Γηαδίθηπν (YouTube), ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ
θαη ηνπ ΞΔΘΑ θαη απεπζχλνληαη ζην θνηλφ ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο θαη ζηνλ
γεληθφηεξν πιεζπζκφ.
δ) Πρεδηαζκφο θαη παξαγσγή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ (banners, folders, backdrop,
κπινθ, ζηπιφ), γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ζκεξίδαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Θξήηε ζηηο 28-2-2011.

4. Άλλερ ενέπγειερ
α) Πην πιαίζην ηνπ εληαγκέλνπ ζην ΔΞΞΔΟΑΑ έξγνπ: «Δπαηζζεηνπνίεζε θαη
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη γηα ζέκαηα εθαξκνγήο
ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ΞΔΘΑ», πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη
πιεξνθφξεζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Νξγάλσζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο.
Ππγθεθξηκέλα ην 2011 έγηλαλ νη αθφινπζεο δξάζεηο:


12/4/2011: «Ζκεξίδα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ
Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ πιαηζίνπ δνκηθψλ παξεκβάζεσλ», κε ζεκαηηθά
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αξκφδηα ππεξεζία ηνλ Νξγαληζκφ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο, ν
νπνίνο είλαη Γηθαηνχρνο πξάμεσλ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.


27/4/2011 έσο 14/5/2011: Πχληαμε επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ (media plan),
παξαγσγή θαη κεηάδνζε ξαδηνθσληθνχ κελχκαηνο θαη βίληεν ζπνη,
δεκηνπξγία θπιιαδίνπ θαη banner γηα θαηαρσξήζεηο - δεκνζηεχζεηο ζε
έληππα Κ.Κ.Δ, γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ «Δπαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ
θαη θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο», κε ζεκαηηθά αξκφδηεο ππεξεζίεο ηε Γ/λζε Γαζηθψλ
Σαξηψλ θαη ηε Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθψλ Ξφξσλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο
Γαζψλ.



5/6/2011: πξαγκαηνπνηήζεθαλ «πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θνξέσλ
θαη θνηλνχ ζε εζληθφ επίπεδν», θαζψο θαη «πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο
θαη ελεκέξσζεο παηδηψλ», γηα ηνλ «Δνξηαζκφ ηεο Ξαγθφζκηαο Ζκέξαο
Ξεξηβάιινληνο

2011»,

κε

ζεκαηηθά

αξκφδηα

ππεξεζία

ηε

Γ/λζε

Ξεξηβαιινληηθνχ Πρεδηαζκνχ.


20/6/2011: Πχληαμε επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ (media plan) γηα δξάζεηο πνπ
εληάζζνληαη ζην Ξξφγξακκα γηα ηα Βηψζηκα Θηίξηα θαη ηελ Ξξάζηλε
Αλάπηπμε «Σηίδνληαο ην κέιινλ», έξγα / πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη
απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ, κε ζεκαηηθά αξκφδηα ππεξεζία ηε Γ/λζε Απνδνηηθήο
Σξήζεο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλέξγεηαο
θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο.



12/10/2011: «Ζκεξίδα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ
Αζήλαο θαη ηνπ πιαηζίνπ δνκηθψλ παξεκβάζεσλ», κε ζεκαηηθά αξκφδηα
ππεξεζία ηνλ Νξγαληζκφ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο.

β. Γξάζεηο Ξιεξνθφξεζεο θαη Γεκνζηφηεηαο ζε Ρερληθέο Θεκαηηθέο Ππλαληήζεηο
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ:


16/2/2011: Ρερληθή Ππλάληεζε κε ζέκα: «Ξξφνδνο ησλ Ξξάμεσλ πνπ είλαη
εληαγκέλεο
εθπξνζψπνπο

ζην
ηεο

ΔΞΞΔΟΑΑ».
Δπξσπατθήο

Ζ

ζπλάληεζε

Δπηηξνπήο,

πξαγκαηνπνηήζεθε

ππεξεζηαθνχο

κε

παξάγνληεο

παξνπζία ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ θαη Ξξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ. Πηε ζπλάληεζε απηή παξεπξέζεθαλ 20
άηνκα ζηα νπνία δηαλεκήζεθε θάθεινο κε έληππν πιηθφ / θπιιάδηα, κπινθ
θαη ζηπιφ πνπ έθεξαλ ηα ινγφηππα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.


Απφ

26/10/2011

έσο

2/11/2011:

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

ζπλαληήζεηο

εξγαζίαο κε ζέκα: «Δπηηάρπλζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο
ησλ Σψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ θαη Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ
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Απνβιήησλ», κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ. Νη ζπλαληήζεηο απηέο
ήηαλ πεξηθεξεηαθέο κε ηελ παξνπζία Ξεξηθεξεηαξρψλ απφ δέθα (10)
Ξεξηθέξεηεο

ηεο

ρψξαο,

Γήκαξρνη,

παξάγνληεο

θαη

εθπξφζσπνη

ηνπ

Ρερληθνί

Πχκβνπινη,

ΔΞΞΔΟΑΑ,

παξνπζία

ππεξεζηαθνί
ηνπ

Δηδηθνχ

Γξακκαηέα δάησλ θαη Ξξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ
ΔΞΞΔΟΑΑ. Πην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ παξεπξέζεθαλ ζπλνιηθά
400 άηνκα ζηα νπνία δηαλεκήζεθε θάθεινο πνπ πεξηείρε έληππν πιηθφ /
θπιιάδηα, κπινθ θαη ζηπιφ πνπ έθεξαλ ηα ινγφηππα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.


23/11/2011: Ρερληθή Ππλάληεζε κε ζηειέρε ηεο νκάδαο δξάζεο γηα ηελ
Διιάδα (Task Force) κε ζέκα: «Έξγα ππνδνκήο δηαρείξηζεο Πηεξεψλ
Απνβιήησλ – Ξαχζε ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζεο Σψξσλ Αλεμέιεγθηεο
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΣΑΓΑ)». Ζ ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ Αζήλα παξνπζία ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ θαη Ξξφεδξνπ ηεο
Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, γηα ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ
ηεο taskforce, φζνλ αθνξά ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ γηα ηελ επίιπζε
ηνπ

πξνβιήκαηνο

ησλ

ΣΑΓΑ

ζηελ

Διιάδα.

Πηε

ζπλάληεζε

απηή

παξεπξέζεθαλ 31 άηνκα ζηα νπνία δηαλεκήζεθε θάθεινο πνπ πεξηείρε
έληππν κε ζέκα: «Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ», κπινθ θαη ζηπιφ πνπ έθεξαλ
ηα ινγφηππα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
γ. Ζ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ εηζεγείηαη ζην Γξαθείν Ρχπνπ ηνπ ΞΔΘΑ ηελ έθδνζε δειηίσλ
ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο
Αλάπηπμε», ηδηαίηεξα θαηά ηελ έληαμε νκάδσλ έξγσλ, ή / θαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα πεξί ηεο πνξείαο / εμέιημεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.

4.5 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΑ ΔΟΓΑ ΡΥΛ ΝΞΝΗΥΛ Ζ ΔΞΔΛΓΡΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ
ΔΗΛΑΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ Ή ΗΠΖ ΡΥΛ 25 ΔΘΑΡ.€ ΘΑΗ ΚΗΘΟΝΡΔΟΖ Ή ΗΠΖ
ΡΥΛ 50 ΔΘΑΡ. €.
Ρα έξγα ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ κε πξνυπνινγηζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 25 εθαη. επξψ θαη
κηθξφηεξν ή ίζν ησλ 50 εθαη. επξψ είλαη δεθαπέληε (15) θαη έρνπλ εληαρζεί ζηνλ
Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2: «Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ», ν νπνίνο
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ρακείν Ππλνρήο. Ακέζσο παξαθάησ παξνπζηάδνληαη
ζηνηρεία πξνφδνπ γηα θάζε έξγν απηήο ηεο θαηεγνξίαο.
α) Έξγν «Θαηαζθεπή Θεληξηθψλ Απνρεηεπηηθψλ Αγσγψλ Ξαξαιηαθψλ Νηθηζκψλ
απφ Γήκν Δξηλενχ έσο Γήκν Αηγείξαο», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 322631.
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Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 39.077.166,00€, εθ ησλ νπνίσλ
39.026.365,68€ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ ηέζζεξα (4). Γηα
δπν ππνέξγα πξνυπνινγηζκνχ 37.736.400€ έρεη γίλεη πξνέγθξηζε ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011. Έρεη
ζηαιεί επηζηνιή ζηνλ Γηθαηνχρν γηα πηζαλή απέληαμε ηνπ έξγνπ, εθ’ φζνλ δελ
επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο δεκνπξάηεζεο. Έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε γηα ηε
κειέηε

ηνπ

έξγνπ

πξνυπνινγηζκνχ

1.090.454,39€

θαη

έρνπλ

πηζησζεί

ηζφπνζεο δαπάλεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
β) Έξγν «Γίθηπα Απνρέηεπζεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο
Ιπκάησλ Γήκνπ Γηθαίνπ», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 328148. Ξξνυπνινγηζκφο
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 25.122.000,60€, εθ ησλ νπνίσλ 21.674.408,28€
ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ ηέζζεξα (4). Γηα δπν ππνέξγα
πξνυπνινγηζκνχ 20.967.241€ έρεη γίλεη πξνέγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο
απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2011 θαη
βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο. Ρν έξγν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ
εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
γ) Έξγν

«Δζσηεξηθά

Γίθηπα

Απνρέηεπζεο

Ιπκάησλ

Ξαξαιηαθψλ

Νηθηζκψλ

Αηγηαιείαο», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 329429. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο
25.611.896,40€, εθ ηνπ νπνίνπ 25.586.284,50€ ζπγρξεκαηνδνηείηαη. Αξηζκφο
ππνέξγσλ δπν (2). Γηα ην ππνέξγν «Κειέηε» πξνυπνινγηζκνχ 1.036.496€ έρεη
γίλεη πξνέγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ
ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 μεθίλεζε ε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία. Ρν έξγν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’
αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
δ) Έξγν «Απνρέηεπζε Ιπκάησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Οίνπ θαη Αγ. Βαζηιείνπ
Γήκνπ Ξαηξέσλ», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 339766. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο
δαπάλεο

ηνπ

έξγνπ

29.975.100,00€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

24.360.252,00€

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ ηέζζεξα (4). Γηα δπν ππνέξγα
πξνυπνινγηζκνχ 29.175.600€ έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ
Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Έρεη
ζπκβαζηνπνηεζεί ε κειέηε ηνπ έξγνπ πξνυπνινγηζκνχ 576.000,00€ θαη έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο 500.910,34€ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
ε) Έξγν «Γίθηπν Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ δάησλ ζηηο Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο Αγ.
Πηεθάλνπ, Γηνλχζνπ, Θξπνλεξίνπ, Ονδφπνιεο θαη Πηακάηαο ηνπ Γήκνπ
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Γηνλχζνπ», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 340042. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο
ηνπ

έξγνπ

46.313.574,50€,

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη.

Αξηζκφο

εθ

ησλ

ππνέξγσλ

έμη

νπνίσλ
(6).

46.253.366,85€
Γηα

δπν

ππνέξγα

πξνυπνινγηζκνχ 1.301.675€ έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ
Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Ρν έξγν κέρξη
ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
ζη) Έξγν «Θαηαζθεπή Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο Αηάληεηνπ Γήκνπ Παιακίλαο», κε
θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 340044. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ
25.396.748,88€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

24.556.116,49€

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη.

Αξηζκφο ππνέξγσλ ηξία (3). Γηα δπν ππνέξγα πξνυπνινγηζκνχ 1.233.991€ έρεη
γίλεη πξνέγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ
ην Λνέκβξην ηνπ 2011 θαη βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο. Γηα ην
ελαπνκείλαλ έλα ππνέξγν δελ έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ
Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Ρν έξγν κέρξη
ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
δ) Έξγν «Απνρέηεπζε Αθαζάξησλ ζηνπο Νηθηζκνχο Ξιάθα Γήιεζη & Γήιεζη θαη
Δπέθηαζε ΒΗΝ.ΘΑ Πρεκαηαξηνπ-Νηλνθχησλ», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 340060.
Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 25.959.683,41€, εθ ησλ νπνίσλ
25.925.935,82€ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ πέληε (5). Γηα ηε
κειέηε ηνπ έξγνπ έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε πξνυπνινγηζκνχ 993.277,68€. Γηα
έλα ππνέξγν πξνυπνινγηζκνχ 615.000€ έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο
απφ ηνλ Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Γελ
εκθαλίδεη δαπάλεο ην έξγν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011.
ε) Έξγν «Έξγα ζπιινγήο – κεηαθνξάο – επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ
νηθηζκψλ Ξαξαιίαο Απιίδαο, Βαζέσο θαη Γξνζηάο, Γήκνπ Σαιθηδέσλ», κε
θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 340166. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ
29.186.960,99€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

23.591.199,38€

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη.

Αξηζκφο ππνέξγσλ έμη (6). Ρν έξγν εληάρζεθε ζηηο 28/12/2011 θαη σο εθ
ηνχηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία
νχηε δαπάλεο.
ζ) Έξγν «Κειέηε θαη Θαηαζθεπή Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Απνρέηεπζεο Αθαζάξησλ
δάησλ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γέξαθα Γήκνπ Ξαιιήλεο», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ
340189. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 38.872.242,51€, εθ
ησλ νπνίσλ 37.982.068,16€ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ έμη (6).
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Γηα

ηξία

ππνέξγα

πξνυπνινγηζκνχ

7.077.601€

έρνπλ

ζηαιεί

ηεχρε

δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ
ΔΞΞΔΟΑΑ. Ρν έξγν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’
αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
η)

Έξγν «Ππιινγή, Κεηαθνξά, Δπεμεξγαζία θαη Γηάζεζε Ιπκάησλ Καξθφπνπινπ
Υξσπνχ, Σαιθνπηζίνπ, Λέσλ Ξαιαηηψλ θαη Απιψλα Γήκνπ Υξσπνχ», κε
θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 340211. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ
30.716.000,00€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

30.507.131,20€

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη.

Αξηζκφο ππνέξγσλ πέληε (5). Ρν έξγν εληάρζεθε ζηηο 28/12/2011 θαη σο εθ
ηνχηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία
νχηε δαπάλεο.
ηα) Έξγν «Ππιινγή, Κεηαθνξά, Δπεμεξγαζία θαη Γηάζεζε Ιπκάησλ ησλ Νηθηζκψλ
Θαιάκνπ θαη Αγίσλ Απνζηφισλ ηνπ Γήκνπ Υξσπνχ», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ
349391. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 31.575.290,40€, εθ
ησλ νπνίσλ 31.370.051,01€ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ έμη (6).
Ρν έξγν εληάρζεθε ζηηο 28/12/2011 θαη σο εθ ηνχηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011
δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
ηβ) Έξγν

«Θαηαζθεπή

Θεζζαινλίθεο

Δπέθηαζεο

(Δ.Δ.Λ.Θ.)-Φάζε

Δγθαηάζηαζεο

Α2»,

κε

θσδηθφ

Δπεμεξγαζίαο
MIS

/

ΝΞΠ

Λεξνχ
341196.

Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 36.500.000,00€, ν νπνίνο
ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν. Αξηζκφο ππνέξγσλ έλα (1). Γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ππνέξγν έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ Γηθαηνχρν
γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011
θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο.
ηγ) Έξγν

«Όδξεπζε

Αλαηνιηθήο

Ξιεπξάο

Λνκνχ

Θαξδίηζαο

απφ

ηε

Ιίκλε

Πκνθφβνπ», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 352504. Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο
ηνπ

έξγνπ

42.713.225,80€,

εθ

ησλ

νπνίσλ

42.670.512,57€

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ έμη (6). Ρν έξγν εληάρζεθε ζηηο
16/12/2011 θαη σο εθ ηνχηνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ εκθαλίδεη
ζπκβάζεηο θαη θαη’ αθνινπζία νχηε δαπάλεο.
ηδ) Έξγν

«Νινθιεξσκέλε

Ξξνζηαζία

ηεο

Ιίκλεο

Γηαρείξηζε

Ιπκάησλ

Ξακβψηηδαο»,

κε

Γήκνπ

θσδηθφ

Ησαλληηψλ

MIS

/

ΝΞΠ

γηα

ηελ

340208.

Ξξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 49.708.822,49€, εθ ησλ νπνίσλ
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38.797.770,07€ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη. Αξηζκφο ππνέξγσλ έμη (6). Γηα πέληε
ππνέξγα πξνυπνινγηζκνχ 49.208.822,49€ έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο
απφ ηνλ Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, εθ ησλ
νπνίσλ γηα ηα δπν απφ απηά ππνέξγα πξνυπνινγηζκνχ 24.831.886€ έρεη γίλεη
πξνέγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηνλ
Λνέκβξην ηνπ 2011 θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκνπξάηεζεο.
ηε) Έξγν «Θαηαζθεπή 2νπ Θιάδνπ Θεληξηθνχ Απνρεηεπηηθνχ Αγσγνχ (Θ.Α.Α.)
Θεζζαινλίθεο απφ Φξεάηην 50Λ έσο Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ
Θεζζαινλίθεο (Δ.Δ.Ι.Θ.)», κε θσδηθφ MIS / ΝΞΠ 348118. Ξξνυπνινγηζκφο
δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 44.000.000,00€, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελν. Αξηζκφο ππνέξγσλ έλα (1). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν
ππνέξγν έρνπλ ζηαιεί ηεχρε δεκνπξάηεζεο απφ ηνλ Γηθαηνχρν γηα πξνέγθξηζε
απφ ηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 2011.
Πεκεηψλεηαη φηη φια ηα παξαπάλσ έξγα έρνπλ εληαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
2011 θαη γη’ απηφ ην ιφγν ε πιεηνλφηεηα ησλ έξγσλ δελ εκθαλίδεη ζπκβάζεηο θαη
δαπάλεο αληίζηνηρα.

4.6 ΚΔΓΑΙΑ ΔΟΓΑ
Πχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Θ (ΔΘ) 1083 /2006, ζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ
Δπξσπατθή
Αλάπηπμε»,

Δπηηξνπή

Δπηρεηξεζηαθφ

πεξηιακβάλεηαη

Ξξφγξακκα

ελδεηθηηθφο

«Ξεξηβάιινλ

θαηάινγνο

Κεγάισλ

θαη

Αεηθφξνο

Έξγσλ,

ήηνη

«κεγάια» πεξηβαιινληηθά έξγα, ηα νπνία πξνηάζεθαλ λα πινπνηεζνχλ εληφο ηεο
πξνγξακκαηηθήο

πεξηφδνπ

2007-2013

θαη

λα

ρξεκαηνδνηεζνχλ

απφ

ην

Ξξφγξακκα. Απηά ηα Κεγάια Έξγα αξρηθά αλέξρνληαλ ζε ελλέα (9). Κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θ (ΔΘ) 1083/2006, ζχκθσλα κε ηνλ Θ (ΔΘ)
539/2010

θαη

θαηά

ηελ

πνξεία

εθαξκνγήο

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο,

έρνπλ

δηαθνξνπνηεζεί ηα Κεγάια Έξγα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο κε ηελ απάιεηςε ηξηψλ (3)
έξγσλ θαη ηελ πξνζζήθε δπν (2) λέσλ Κεγάισλ Έξγσλ.
Ξην αλαιπηηθά:
Απαιείθζεθαλ ηα παξαθάησ έξγα:


«Έξγα Ρακίεπζεο, Δπεμεξγαζίαο, Κεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Λεξνχ γηα Όδξεπζε
Λ. Σαιθηδηθήο», κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο 131,2 εθαη.
Δπξψ.
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«ΔΔΙ θαη Γίθηπα Απνρέηεπζεο Νηθηζκψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ρακηεπηήξα ηνπ
Κφξλνπ», κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ δεκφζηαο δαπάλεο 30,0 εθαη. Δπξψ.



«Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο Οαθήλαο», κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ
δεκφζηαο δαπάλεο 52,0 εθαη. Δπξψ.

Ξξνζηέζεθαλ ηα εμήο έξγα:


«Δπέθηαζε Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζήλαο, ηκήκα Αηγάιεσ

– Σατδάξη,

Ακαμνζηάζην Διαηψλα, Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο Σατδάξη, Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο
Θεξακεηθφο», κε πξνυπνινγηζκφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο
54,8 εθαη. Δπξψ.


«Πηαζκνί θαη Ζ/Κ εξγαζίεο ζηελ επέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζελψλ
(Πηαζκνί Σνιαξγφο, Λνκηζκαηνθνπείν, Αγία Ξαξαζθεπή)», κε πξνυπνινγηζκφ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 24,0 εθαη. Δπξψ 3.

ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ
1. Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 1: Πποζηαζία Αημοζθαιπικοω Πεπιβάλλονηορ &
Αζηικέρ Μεηαθοπέρ – Ανηιμεηϊπιζη Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ – Ανανεϊζιμερ
Πηγέρ Δνέπγειαρ:
Πηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο

1

πξνγξακκαηίζζεθε

κε

ηελ

έγθξηζε

ηνπ

Ξξνγξάκκαηνο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαθάησ Κεγάισλ Έξγσλ:


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



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

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ησλ

αξρηθά

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

ηελ

ηξνπνπνίεζε

«Ρειεζέξκαλζε

ηνπ

Φιψξηλαο»

Θαλνληζκνχ
δελ

ζα

1083/2006

ελέπηπηε

κε

(άξζξν
ηνλ

39),

αξρηθά

ην

έξγν

εθηηκψκελν

πξνυπνινγηζκφ (35 εθαη. Δπξψ) ζηελ θαηεγνξία ησλ Κεγάισλ Έξγσλ. Κε ηελ
αχμεζε φκσο ηνπ εθηηκψκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζε 82 εθαη. Δπξψ, παξακέλεη
σο πξνγξακκαηηζκέλν κεγάιν έξγν ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1. Ξαξάιιεια,
ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα εληάρζεθαλ εληφο ηνπ 2010 δπν έξγα, ηα νπνία δελ ήηαλ
ζηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ήηνη ην έξγν «Δπέθηαζε Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ
Αζήλαο, ηκήκα Αηγάιεσ – Σατδάξη, Ακαμνζηάζην Διαηψλα, Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο

3

Αλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ηφζν ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα
δαπάλε, φζν θαη ζε ζπλνιηθφ θφζηνο (36,75 εθαη. Δπξψ) είλαη κηθξφηεξνο ησλ 50 εθαη. Δπξψ, ελ
ηνχηνηο ραξαθηεξίδεηαη σο Μεγάιν Έξγν, ιφγσ ηνπ φηη είλαη έξγν «Γέθπξα» απφ ην Γ’ ΚΠ θαη σο εθ
ηνχηνπ ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ (Γ’ ΚΠ θαη ΔΠΑ) ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. Δπξψ.
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Σατδάξη, Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο Θεξακηθφο» θαη ην έξγν «Πηαζκνί θαη Ζ/Κ
εξγαζίεο ζηελ επέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζελψλ (Πηαζκνί Σνιαξγφο,
Λνκηζκαηνθνπείν, Αγία Ξαξαζθεπή)». Υο εθ ηνχησλ, ηα ηέζζεξα Κεγάια Έξγα ηνπ
ΑΞ1

πξνγξακκαηηζκέλα

ή

/

θαη

εληαγκέλα,

έρνπλ

πξνυπνινγηζκφ

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο 482,6 εθαη. Δπξψ, ππεξβαίλνληαο ηνλ
αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΞ 1 θαηά 162,4 εθαη. Δπξψ, ήηνη θαηά 50,71%.
Ακέζσο παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνηρεία πεξηγξαθήο θαη πξνφδνπ
θάζε Κεγάινπ Έξγνπ:
α) Ρν έξγν «Δπέκηαζη Μεηπψ Θεζζαλονίκηρ μέσπι Καλαμαπιά» κε Γηθαηνχρν
ηελ Αηηηθφ Κεηξφ ΑΔ γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί πξφζθιεζε χςνπο 400 εθαη.
Δπξψ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ είρε εληαρζεί ζην Ξξφγξακκα.
Ρν ζπγθεθξηκέλν Κεγάιν Έξγν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ επίζεο Κεγάινπ Έξγνπ
«Κεηξφ

Θεζζαινλίθεο

Καθεδνλίαο-Θξάθεο.

Α’

Ρν

Φάζε»,

έηνο

ην

2009

ε

νπνίν
ΔΓ

είλαη

εληαγκέλν

ΔΞΞΔΟΑΑ

ζην

εμέδσζε

ΞΔΞ

ζρεηηθή

πξφζθιεζε πξνο ηνλ Γηθαηνχρν, αιιά ιφγσ ρακεινχ βαζκνχ ηερληθήο θαη
δηνηθεηηθήο σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ δελ είρε ππνβιεζεί ζρεηηθή πξφηαζε, κέρξη
ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2011. Θαηά ην κήλα απηφ, ππεβιήζε ζρεηηθή αίηεζε /
πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ απφ ηνλ Γηθαηνχρν ηνπ έξγνπ κε
κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ έλαληη ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο,
γεγνλφο πνπ θαζηζηά απνξξηπηέα ηε πξφηαζε, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ. Ξαξ’
φια απηά ε ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ θαη ν Γηθαηνχρνο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ήηαλ ζε
δηαβνπιεχζεηο γηα δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζηεί δπλαηή ε αμηνιφγεζή ηεο κε δεδνκέλν ηνλ θίλδπλν λα κελ
νινθιεξσζεί

ε

εθηέιεζε

ηνπ

έξγνπ

κέρξη

ηελ

ιήμε

ηεο

ηξέρνπζαο

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
β) Ρν έξγν «Σηλεθέπμανζη Φλϊπιναρ», κε Γηθαηνχρν ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε
Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Φιψξηλαο, εληάρζεθε ην 2010, κε ηνλ επηιέμηκν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο, λα αλέξρεηαη
ζε

70,5

εθαη.

Δπξψ,

εθ

ησλ

νπνίσλ

ηα

68,8

εθαη.

Δπξψ

είλαη

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ (επηιέμηκν θαη κε)
εθηηκάηαη ζε 83,65 εθαη. Δπξψ. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ έρεη ππνγξαθεί
ζχκβαζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Ρν έξγν ζεσξείηαη απφ ηελ Δ.Δ. σο θξαηηθή ελίζρπζε, ζχκθσλα κε ηηο
Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο Θξαηηθέο Δληζρχζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία
ηνπ Ξεξηβάιινληνο (2008/C 82/01). Ρνλ Κάξηην 2010 ππνβιήζεθε ζηελ Δ.Δ. ε
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αίηεζε ζπλδξνκήο γηα Κεγάιν Έξγν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα απεζχξζε. Ρνλ
Πεπηέκβξην ηνπ 2011 θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ηνπ ΞΑΑΛ θαη ηεο
Γεληθήο

Γηεχζπλζεο

Αληαγσληζκνχ

ηεο

Δ.Δ.,

ππνβιήζεθε

θάθεινο

πξνθνηλνπνίεζεο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δ.Δ. κε ηελ
επηθαηξνπνηεκέλε απφ ηνλ δηθαηνχρν (ΓΔΑ Φιψξηλαο) Σξεκαηννηθνλνκηθή
Αλάιπζε θαη ηε Κειέηε Θφζηνπο-Νθέινπο ηνπ Έξγνπ. Πηε ζπλέρεηα ε Γεληθή
Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δ.Δ., δήηεζε πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ζπλερίδνληαη
νη ζρεηηθέο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο
Δ.Δ. θαη ηνπ θξάηνπο-κέινπο.
γ) Ρν έξγν «Δπέκηαζη Γπαμμήρ 3 ηος Μεηπψ Αθήναρ, ημήμα Αιγάλευ –
Υαφδάπι,

Αμαξοζηάζιο

Δλαιϊνα,

ηαθμψρ

Μεηεπιβίβαζηρ

Υαφδάπι,

ηαθμψρ Μεηεπιβίβαζηρ Κεπαμεικψρ», φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ,
ελψ δελ ήηαλ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλν σο Κεγάιν Έξγν θαηά ηελ έγθξηζε
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ηνλ Πεπηέκβξε ηνπ 2010 εληάρζεθε ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο
1 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο σο έξγν - «Γέθπξα» απφ ην Γ’ ΘΞΠ (ΔΞ ΝΑΙΑΑ) κε
επηιέμηκν πξνυπνινγηζκφ 59 εθαη. Δπξψ, εθ ησλ νπνίσλ γηα ηα 54,8 εθαη.
Δπξψ είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο. Γηθαηνχρνο θαη θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ είλαη ε Αηηηθφ Κεηξφ Α.Δ.
Ρν έξγν πινπνηείηαη νκαιά, εθηφο απφ ην ππνέξγν 3 πνπ αθνξά ζην ζχζηεκα
ζεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή πξνο ππνγξαθή ζχκβαζε ηνπ
Γηθαηνχρνπ κε ηε Siemens, ε ππνγξαθή ηεο νπνίαο θαζπζηέξεζε ιφγσ ηεο
δηθαζηηθήο έξεπλαο πνπ αθνξά ζηηο Ππκβάζεηο ηεο Siemens, κε ηελ Διιάδα.
Ζ ζχκβαζε ππεγξάθε ζηηο 15/3/2012 κε δηάξθεηα ελφο έηνπο, νπφηε θαη ζα
νινθιεξσζεί ην έξγν, κε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα.
Ρν έξγν πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηελ Siemens, ήηνη κέρξη
31/12/2011 είρε λνκηθέο δεζκεχζεηο χςνπο 48,6 εθαη. Δπξψ θαη νη δαπάλεο
ηνπ αλέξρνληαη ζε 35,4 εθαη. Δπξψ.
ζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο Κεγάινπ Έξγνπ
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εληφο ηνπ 2010 απεζηάιε άηππα ν θάθεινο
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ειεθηξνληθά γηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο
Αίηεζεο Ππλδξνκήο. Κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο θαη αληαιιαγέο απφςεσλ εζηάιε
ε ηειηθή αίηεζε ηνλ Πεπηέκβξε ηνπ 2011 θαη ζηε ζπλέρεηα ν θάθεινο ηνπ
έξγνπ δηαβηβάζηεθε ηνλ Λνέκβξε ηνπ 2011 ζην ΞΑΑΛ (Δζληθή Αξρή
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Ππληνληζκνχ) γηα έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην πνπξγφ, πξηλ ηελ επίζεκε
ππνβνιή ηνπ ζηελ Δ.Δ. κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο SFC 2007.
δ) Ρν έξγν «ηαθμοί και Η/Μ επγαζίερ ζηην επέκηαζη ηηρ Γπαμμήρ 3 ηος
Μεηπψ

Αθηνϊν

(ηαθμοί

Υολαπγψρ,

Νομιζμαηοκοπείο,

Αγία

Παπαζκεςή)», νκνίσο κε ην ακέζσο πξνεγνχκελν έξγν, δελ ήηαλ αξρηθά
πξνγξακκαηηζκέλν σο Κεγάιν Έξγν θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ελ
ηνχηνηο ηνλ Πεπηέκβξε ηνπ 2010 εληάρζεθε ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 1 ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο σο έξγν - «Γέθπξα» απφ ην Γ’ ΘΞΠ (ΔΞ ΝΑΙΑΑ). Ν ζπλνιηθφο
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ επηιέμηκν, αλέξρεηαη ζε
30,2

εθαη.

Δπξψ,

εθ

ησλ

νπνίσλ

γηα

ηα

24

εθαη.

Δπξψ

είλαη

ζπγρξεκαηνδνηνχκελνο.
Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν ραξαθηεξίδεηαη «Κεγάιν Έξγν», ζχκθσλα κε ην άξζξν
39 ηνπ Θ(ΔΘ) 1083/2006, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θ(ΔΘ) 539/2010,
ιφγσ ηνπ φηη πξνέξρεηαη σο έξγν - «Γέθπξα» απφ ην ΔΞ ΝΑΙΑΑ, κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. Δπξψ. Κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ έρεη ήδε ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Γ’ ΘΞΠ, ελψ ην κέξνο ηνπ
έξγνπ (30,2 εθαη. Δπξψ) πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΞΑ αληηκεησπίδεηαη
απφ ην Ξξφγξακκα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο Κεγάιν Έξγν.
Γηθαηνχρνο θαη θνξέαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη επίζεο ε «ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ
Α.Δ.».
Ρν έξγν έρεη λνκηθέο δεζκεχζεηο χςνπο 24 εθαη. Δπξψ θαη νη δαπάλεο ηνπ
αλέξρνληαη ζε 19,6 εθαη. Δπξψ. Ξξφζθαηα ν Γηθαηνχρνο πξφηεηλε ηξνπνπνίεζε
ηνπ Ρερληθνχ Γειηίνπ Ξξάμεο, κε πξνζζήθε ελφο λένπ ππνέξγνπ πνπ αθνξά ζε
εηδηθά Ζιεθηξνκεραλνινγηθά Ππζηήκαηα, πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ ελφο
εθαη. Δπξψ (1.000.000€).
ζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Αίηεζε
Ππλδξνκήο,

σο

Κεγάιν

Έξγν,

θαηά

ην

έηνο

2011

νινθιεξψζεθε

ε

πξνεηνηκαζία ηεο θαη ππεβιήζε ήδε άηππα γηα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε απφ
ηελ Δ.Δ.

2. Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 2: Πποζηαζία και Γιασείπιζη Τδαηικϊν Πψπυν:
Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ παξαθάησ Κεγάισλ Έξγσλ:


«Όδξεπζε Θέξθπξαο», κε πξνυπνινγηζκφ 153 εθαη. Δπξψ.
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«Έξγα Ρακίεπζεο, Δπεμεξγαζίαο, Κεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο Λεξνχ γηα Όδξεπζε
Λ. Σαιθηδηθήο», κε πξνυπνινγηζκφ 131,2 εθαη. Δπξψ.



«ΔΔΙ θαη Γίθηπα Απνρέηεπζεο Νηθηζκψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ρακηεπηήξα ηνπ
Κφξλνπ», κε πξνυπνινγηζκφ 30 εθαη. Δπξψ.

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο, κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 80% ζην
85%, αλέξρεηαη ζηα 931,55 εθαη. Δπξψ. 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 Όδξεπζε Λ. Σαιθηδηθήο» δελ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ.
Υο εθ ηνχηνπ, ην έξγν «Όδξεπζε Θέξθπξαο», ηνπ νπνίνπ ν πξνυπνινγηζκφο, θαη’
αξράο απμήζεθε ζε 223,8 εθαη. Δπξψ, θαιχπηνληαο έηζη ην 24,2% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ

ηνπ

ΑΞ

2

είλαη

ην

κνλαδηθφ

κεγάιν

έξγν

ζηνλ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο 2. Ξην ζπγθεθξηκέλα:
Ρν έξγν «Ύδπεςζη Κέπκςπαρ», κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 δελ είρε εληαρζεί ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
Ρνλ Κάην 2011 ππνβιήζεθε άηππα ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δ.Δ. ε αίηεζε ζπλδξνκήο,
γηα πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνο
ρξεκαηνδφηεζε Κεγάινπ Έξγνπ. Θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ,
ΞΑΑΛ θαη ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ, ηνλ Ηνχιην ππνβιήζεθε επίζεκα ζην ΞΑΑΛ ε
αίηεζε ζπλδξνκήο γηα ζπληνληζκφ θαη ππνβνιή ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δ.Δ.
Ρνλ

Πεπηέκβξην

ηνπ

2011

νη

ππεξεζίεο

ηεο

Δ.Δ.

δηαηχπσζαλ

ξεηά

ηνλ

πξνβιεκαηηζκφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ σο εληαίν Κεγάιν
Έξγν, θπξίσο ιφγσ ηεο κε εμππεξέηεζεο εληαίνπ ζθνπνχ, ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 39 ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ [Θ(ΔΘ) 1083 /2006].
Δπηπξφζζεηα, ν παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο εληζρχεηαη θαη απφ ηηο εθπεθξαζκέλεο
ακθηβνιίεο

ζρεηηθά

κε

ηελ

ηήξεζε

ηνπ

πξνηεηλφκελνπ

πηεζηηθνχ

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, δήηεκα ην νπνίν ηίζεηαη θαη ζε ζρεηηθή εκπεηξνγλσκνζχλε
πνπ εθπνλήζεθε κε αλάζεζε απφ ηελ ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ. Ρέινο, επηπξφζζεηεο
επηθπιάμεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ αλαθέξνληαη ζηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ ζρεηηθά
κε ην θφζηνο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ, ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ έξγνπ κε ηηο Νδεγίεο ηεο Δ.Δ. γηα ηα Λεξά (2000/60/ΔΘ) θαη
ηνπο Βηνηφπνπο (92/43/ΔΘ) θαη απφ ηελ έιιεηςε επαξθνχο ηεθκεξίσζεο ηεο
κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ Έξγνπ, ζε ζρέζε κε πηζαλή πξνζθνξφηεξε ελαιιαθηηθή
ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο χδξεπζεο ηεο Θέξθπξαο.
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Θαηφπηλ απηψλ, κε ηελ πξνηξνπή ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ν Γηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ
«Γ/λζε Έξγσλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ6) ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ», ηξνπνπνίεζε
ηελ αξρηθή πξφηαζή ηνπ ρσξίδνληαο ην έξγν ζε ηξία απηνηειή θαη ιεηηνπξγηθά
έξγα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη «Κεγάιν έξγν», ήηνη έλα κε ηίηιν «Όδξεπζε
Λήζνπ Ξαμψλ – Πηάδην Θαηαζθεπή» θαη πξνυπνινγηζκφ 15,55 εθαη. Δπξψ, ην
άιιν κε ηίηιν «Όδξεπζε Λήζνπ Θέξθπξαο. Δγθαηαζηάζεηο απνζθιήξπλζεο λεξνχ
θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο, άληιεζεο θαη κεηαθνξάο» θαη πξνυπνινγηζκφ 49,81
εθαη. Δπξψ θαη ην ηξίην (Κεγάιν έξγν) κε ηίηιν «ΌΓΟΔΠΖ ΛΖΠΝ ΘΔΟΘΟΑΠ –
Φξάγκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο, άληιεζεο θαη κεηαθνξάο
(πξψην ιεηηνπξγηθφ ζηάδην)» θαη πξνυπνινγηζκφ 163.078.495 Δπξψ.
Γηα ην πξψην έξγν ππεβιήζε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2011.

3. Άξοναρ Πποηεπαιψηηηαρ 3: Ππψλητη & Ανηιμεηϊπιζη Πεπιβαλλονηικοω
Κινδωνος
Πηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 3 είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
παξαθάησ Κεγάισλ Έξγσλ:


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



«Γηεπζέηεζε

Ιεθάλεο

Απνξξνήο

Δξαζίλνπ

-

Θαηάληε

Ρκήκα»,

κε

πξνυπνινγηζκφ 62,4 εθαη. Δπξψ.


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

Ν

πξνυπνινγηζκφο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο

Γεκφζηαο

Γαπάλεο

ηνπ

Άμνλα

Ξξνηεξαηφηεηαο, κεηά ηελ αλαζεψξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην 80% ζην
85%, αλέξρεηαη ζηα 371,76 εθαη. Δπξψ.
Ρν έξγν «Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο Οαθήλαο» δελ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην
ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ. Υο εθ ηνχηνπ ηα δπν ελαπνκείλαληα σο πξνγξακκαηηζκέλα κεγάια
έξγα, ήηνη ην έξγν «Γηεπζέηεζε Ιεθάλεο Απνξξνήο Δξαζίλνπ», κε πξνυπνινγηζκφ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο Γεκφζηαο Γαπάλεο 56,11 εθαη. Δπξψ θαη ην έξγν
«Γηεπζέηεζε Οέκαηνο Δζραηηάο», κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λα έρεη απμεζεί ζηα
198 εθαη. Δπξψ, θαιχπηνπλ ην 68,35% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΞ 3. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζ’ απηά ηα δπν έξγα:
α) Ρν

έξγν

«Γιεςθέηηζη

Ξξνηεξαηφηεηαο

3

ηνπ

Ρέμαηορ

Δζσαηιάρ»

Ξξνγξάκκαηνο

εληφο

εληάρζεθε
ηνπ

2010,

ζηνλ
κε

Άμνλα

ζπλνιηθφ
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πξνυπνινγηζκφ 198 εθαη. Δπξψ, κε Γηθαηνχρν θαη θνξέα πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ, ηελ Γηεχζπλζε δξαπιηθψλ Έξγσλ Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Γ10) ηνπ
πνπξγείνπ πνδνκψλ Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε νπνία ζπγρσλεχζεθε κε ηελ
Γ/λζε Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ (Γ7) ηνπ ίδηνπ πνπξγείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ
δηαθνξνπνηείηαη ν Γηθαηνχρνο κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο
απφθαζεο έληαμεο.
Ρνλ

Πεπηέκβξην

ηνπ

2011,

γηα

ην

πξψην

θαηαζθεπαζηηθφ

ππνέξγν,

πξνυπνινγηζκνχ 80 εθαη. Δπξψ, ν Γηθαηνχρνο πξνέβε ζηε δηελέξγεηα ηνπ
ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, φπνπ αλαδείρηεθε πξνζσξηλφο κεηνδφηεο. Δπίζεο,
έρνπλ ππνβιεζεί γηα πξνέγθξηζε ζηε Κνλάδα Γ’ ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο ηνπ Ρερληθνχ Ππκβνχινπ ηνπ έξγνπ.
ζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κεηά ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο αλαλέσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη κεηά απφ άηππε δηαβνχιεπζε κε ηελ Δ.Δ.,
ππνβιήζεθε ζηηο 13/04/2011, ε αίηεζε Κεγάινπ Έξγνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
SFC 2007. Θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο, πξνέθπςαλ εξσηήκαηα θαη ζρφιηα, κε απνηέιεζκα, ν Γηθαηνχρνο λα
απνθαζίζεη

ηελ

ηξνπνπνίεζε

ηνπ

έξγνπ

κε

κείσζε

ηνπ

θπζηθνχ

θαη

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ρν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε απφζπξζεο
ηεο αίηεζεο ζπλδξνκήο σο Κεγάινπ Έξγνπ θαη επαλππνβνιή ηνπ ην έηνο
2012.
β) Ρν έξγν «Γιεςθέηηζη Λεκάνηρ Αποπποήρ Δπαζίνος», δελ έρεη εληαρζεί ζην
Ξξφγξακκα ιφγσ πξνζθπγήο ηεο Διιεληθήο Νξληζνινγηθήο Δηαηξείαο ζηελ
Δ.Δ., θαηά ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή πγξνηφπνπ Βξαπξψλαο,
θαζψο θαη πξνζθπγή ζην ΠηΔ θαηά ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ πξψηνπ
ππνέξγνπ (ΘΑ 129588/01-06-2007). Ζ ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο είρε
πξνζδηνξηζζεί κεηά απφ δχν πξνεγνχκελεο αλαβνιέο λα εθδηθαζηεί ζην ΠηΔ
ζηηο 12-10-2011, αλεβιήζε σζηφζν εθ λένπ γηα ηηο 23-3-2012. Θαηφπηλ λέαο
αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο ζην ΠηΔ γηα ηηο 12-12-2012, θαζίζηαηαη έληνλα
ακθηζβεηήζηκε ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ εληφο ηεο ηξέρνπζαο
πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
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ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΣΠΑ
Πην Ξξφγξακκα πεξηιακβάλεηαη έλα έξγν κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΡΞΑ θαη
έρεη

εληαρζεί

Πεπιβάλλονηορ

ζηνλ
&

Άξονα

Πποηεπαιψηηηαρ

Βιοποικιλψηηηαρ».

Ρν

9

έξγν

«Πποζηαζία
απηφ

έρεη

Φςζικοω

ηίηιν

«Έξγα

Νινθιήξσζεο Δπαλαδεκηνπξγίαο Ιίκλεο Θάξιαο», κε πξνυπνινγηζκφ 50 εθαη.
Δπξψ θαη δεζκεχεη ην 39,50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
Ρν έξγν απηφ είλαη έξγν – Γέθπξα απφ ην Γ’ ΘΞΠ. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 είραλ
εληαρζεί ππνέξγα πξνυπνινγηζκνχ 36,75 εθαη. Δπξψ, ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ
ζπκβάζεηο χςνπο 27,23 εθαη. Δπξψ, ελψ ην χςνο ησλ Γαπαλψλ έθζαζε ζηα 11,74
εθαη. Δπξψ.
Κεηά απφ ηελ ζρεηηθή αίηεζε Κεγάινπ Έξγνπ ηνλ Πεπηέκβξε ηνπ 2010 θαη
θαηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ,
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ απφθαζε έληαμεο (Δ 2011 6067 ηειηθφ /29-82011) γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ ην ΔΡΞΑ σο Κεγάιν Έξγν.
Πηνλ Ξίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά / ζπγθεληξσηηθά
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα θάζε έλα Κεγάιν Έξγν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηα Κεγάια Έξγα πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ήηνη ηα έξγα
«Δπέθηαζε Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζήλαο, Ρκήκα Αηγάιεσ – Σατδάξη, Ακαμνζηάζην
Διαηψλα, Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο Σατδάξη, Πηαζκφο Κεηεπηβίβαζεο Θεξακεηθφο),
«Πηαζκνί θαη Ζ/Κ Δξγαζίεο ζηελ Δπέθηαζε ηεο Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζελψλ
(Πηαζκνί Σνιαξγφο, Λνκηζκαηνθνπείν, Αγηα Ξαξαζθεπή)», «Γηεπζέηεζε Οέκαηνο
Δζραηηάο»

θαη

«Έξγα

Νινθιήξσζεο

Δπαλαδεκηνπξγίαο

Ιίκλεο

Θάξιαο»,

παξνπζηάδνληαη αλαθνξέο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο δηαθφξσλ ζηαδίσλ, θαζψο θαη
νη πεγέο ζπγρξεκαηνδφηεζεο φπσο νξίδεηαη ζηα ζεκεία Γ1 θαη Ζ.2.2 ησλ
Ξαξαξηεκάησλ XXI θαη XXII ηνπ Θαλ. 1083/2006. Ρα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα έξγα αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ πίλαθα 4.1.
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Πίνακαρ 4.1
Μεγάλα Έπγα ηος Ππογπάμμαηορ
Α/Α

Σίηλορ Έπγος

Πποχπολογιζμψρ
ςγσπ. ΓΓ
(ζε εκαη. Δςπϊ)

Γικαιοωσορ

163,08

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

Ρακείν Ππλνρήο

Πηγή
Υπημαηοδψηηζηρ

Δκηιμϊμενη
Γιάπκεια
Τλοποίηζηρ
(ζε έηη)

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

ΑΞ 2

3,5

ΑΜΖΘΖΘΔ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ 163,08
ΔΘΑΡ. € ΑΞΝ 153,0 ΔΘΑΡ. € ΞΝ
ΖΡΑΛ Ν ΑΟΣΗΘΝΠ Ξ/ ΘΑΗ ΚΔΡΑ
ΡΖΛ ΘΑΡΑΡΚΖΠΖ ΡΝ ΠΔ ΡΟΗΑ
ΑΡΝΡΔΙΖ ΔΟΓΑ

Άξοναρ
Πποηεπαιψηηηαρ

1

ΌΓΟΔΠΖ ΛΖΠΝ ΘΔΟΘΟΑΠ – Φξάγκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ζπλαθή έξγα ηακίεπζεο,
άληιεζεο θαη κεηαθνξάο (πξψην ιεηηνπξγηθφ
ζηάδην)

2

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

131,2

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

Δπξσπατθφ Ρακείν
Ξεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο

ΑΞ 9

4,0

ΔΣΝΛ ΔΛΡΑΣΘΔΗ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
ΞΝΔΟΓΑ 36,75 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

56,1

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

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 3

2,0

ΚΔΗΥΘΖΘΔ Ν Ξ/ ΡΝ ΑΞΝ 62,4
ΔΘΑΡ. € ΠΔ 56,11 ΔΘΑΡ. €

6

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

198,0

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

70,5

ΓΔΑ Φιψξηλαο

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 1

1,8

ΑΜΖΘΖΘΔ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ 70,46
ΔΘΑΡ. € ΑΞΝ 35 ΔΘΑΡ. € ΞΝ ΖΡΑΛ
Ν ΑΟΣΗΘΝΠ Ξ/

8

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

30,0

ΛΑ ΦΥΘΗΓΑΠ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 2

5,0

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

9

Δπέθηαζε Κεηξφ Θεζζαινλίθεο κέρξη Θαιακαξηά

400,0

ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 1

9,0

ΔΘΡΗΚΑΡΑΗ Ν Ξ/ ΡΝ ΠΔ 400
ΔΘΑΡ. € ΑΞΝ 335 ΔΘΑΡ. € ΠΟΤ
ΗΣΑΝ Ο ΑΡΥΙΚΟ

10

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

ΔΟΓΝ "ΓΔΦΟΑ" ΑΞΝ ΡΝ Γ' ΘΞΠ

11

Πηαζκνί θαη Ζ/Κ εξγαζίεο ζηελ επέθηαζε ηεο
Γξακκήο 3 ηνπ Κεηξφ Αζελψλ (Πηαζκνί Σνιαξγφο,
Λνκηζκαηνθνπείν, Αγία Ξαξαζθεπή)

24,0

ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ

Ρακείν Ππλνρήο

ΑΞ 1

8,8

ΔΟΓΝ "ΓΔΦΟΑ" ΑΞΝ ΡΝ Γ' ΘΞΠ
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΔΠΔΚΣΑΗ ΓΡΑΜΜΗ 3 ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΔΩ –
ΥΑΪΓΑΡΙ, ΑΜΑΞΟΣΑΙΟ ΔΛΑΙΩΝΑ, ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΔΠΙΒΙΒΑΗ
ΥΑΪΓΑΡΙ, ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΔΠΙΒΙΒΑΗ ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ
Γ1: Υπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος
Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)

Ημεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)

1. Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:

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. Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:

Λνέκβξηνο 2003

Ηνχιηνο 2005

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

8. Πηάδην/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:

9. Φάζε ιεηηνπξγίαο:

*

15/3/2013

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

** Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
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Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)
ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

Άλλερ Πηγέρ

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

75.375.000,00

46.612.293,96

28.762.706,04

*

*Η Αηηηθφ Μεηξφ έρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε απφ ηελ ΔΣΔπ, πνζνχ 850 εθαη.€. Η πίζησζε δελ αθνξά κφλν ζην παξφλ Έξγν,
αιιά έρεη εγθξηζεί γηα λα θαιχςεη ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπψλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ A.E.
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΣΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ 3 ΣΟΤ
ΜΔΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΑΘΜΟΙ ΥΟΛΑΡΓΟ, ΝΟΜΙΜΑΣΟΚΟΠΔΙΟ, ΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΚΔΤΗ)
Γ1: Υπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος
Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)

Ημεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)

1. Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:

01/12/1997

30/07/1999

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

01/12/1997

30/07/1999

3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:

01/09/1994

01/10/1998

4. Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:

01/04/2000

31/12/2006

_

24/12/20041

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

04/08/20062

_

7. Αγνξά γεο:

17/04/2002

30/04/20133

8. Φάζε/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:

16/06/2007

29/12/20104

9. Φάζε ιεηηνπξγίαο:

30/12/2010

5. Ξξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ:

1. Ηκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. γηα ην Α΄
ηάδην ηνπ Γηαγσληζκνχ (πξνεπηινγή).
2. Έγθξηζε Σεπρψλ Β΄ ηαδίνπ Γηαγσληζκνχ.
3. Πξνβιεπφκελε απνπιεξσκή ηειεπηαίαο απαιινηξίσζεο.
4. Σν έξγν παξαδφζεθε πξνο ρξήζε. Δθθξεκνχλ αθφκε ηα εμήο:
•

άξζε

παξαηεξήζεσλ,

ηαθηνπνηεηηθφο

ΑΠΔ,

ηειηθέο

επηκεηξήζεηο

θαη

ζρέδηα

«σο

θαηαζθεπάζζε», έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο, πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή γηα ηελ
θχξηα ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ε νξηζηηθή παξαιαβή εθηηκάηαη λα γίλεη εληφο ηνπ
2013).
•

Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηεπρψλ ηεθκεξίσζεο «σο θαηαζθεπάζζε» γηα ηε ζχκβαζε ηνπ
θνκίζηξνπ, θαζψο θαη παξαιαβέο γηα ηηο ζπκβάζεηο ησλ Η/Μ.
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Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)
ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

Άλλερ
Πηγέρ

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

36.153.000,00*

20.913.995,00

15.239.005,00

_

_

**

*Σν ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο είλαη ρσξίο ΦΠΑ.
**Η Αηηηθφ Μεηξφ έρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε απφ ηελ ΔΣΔπ, πνζνχ 850 εθαη.€. Η πίζησζε δελ αθνξά κφλν ζην παξφλ Έξγν,
αιιά έρεη εγθξηζεί γηα λα θαιχςεη ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπψλ ηεο Αηηηθφ Μεηξφ A.E.
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΣΗΛΔΘΔΡΜΑΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
Γ1: Υπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος

1. Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:
2. Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο):
3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:
4. Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:
5. Ξξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξψλ4:
6. Αλακελφκελε έλαξμε ηεο (ησλ)
δηαδηθαζίαο(-ηψλ) ππνβνιήο
πξνζθνξψλ*
7. Αγνξά γεο:
8. Φάζε/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:
9. Φάζε ιεηηνπξγίαο:

Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)

Ημεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)

9/03/2000

20/07/2009

14/04/2009

20/07/2009

25/09/2000

14/2/2011

14/01/2004

30/09/2011

20/6/2012

01/08/2012

01/08/2012

01/10/2012

20/04/2009

14/10/2011

01/10/2012

31/12/2015

1/01/2016

Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)

Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

Άλλερ Πηγέρ

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

70.458.305,37

55.036.391,49

5.399.414,54

10.022.499,34
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΔΠΔΚΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔΥΡΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Γ1: Υπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος

1. Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο: Ξξφζθαηε
Κειέηε Ππγθνηλσληαθνχ Πρεδηαζκνχ
(ΑΚ-ΠΑΠΘ)
2. Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο: Κειέηε
ΑΚ-ΠΑΠΘ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο):
3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:
4. Κειέηεο Πρεδίαζεο Έξγνπ:
5. Ξξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξψλ*:
6. Έλαξμε ηεο (ησλ) δηαδηθαζίαο(-ηψλ)
ππνβνιήο πξνζθνξψλ**
7. Αγνξά γεο (απαιινηξηψζεηο):
8. Φάζε/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:
9. Φάζε ιεηηνπξγίαο:

Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)
05.09.2010

Ημεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)
30.12.2010

07.10.2010

30.12.2010

10.05.2010

06.09.2011

30.09.2008
-

31.10.2011
-

-

-

30.11.2011
-

31.07.2013
-

Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)
ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

Άλλερ Πηγέρ

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

518.000.000,00

274.904.280,00

3.095.720,00

240.000.000,00*

*Η Αηηηθφ Μεηξφ έρεη ππνβάιεη αίηεκα γηα έγθξηζε πίζησζεο ζηελ ΔΣΔπ. Σν χςνο ηεο δαλεηαθήο πίζησζεο ζα
νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ζα εμαξηεζεί θαη απφ ην πνζφ ηεο απφθαζεο.
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΡΔΜΑΣΟ ΔΥΑΣΙΑ
Γ1 Υπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος

2. Κειέηεο ζθνπηκφηεηαο:
6. Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο):
7. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ:
8. Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:
9. Ξξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξψλ5:
6. Αλακελφκελε έλαξμε ηεο (ησλ)
δηαδηθαζίαο(-ηψλ) ππνβνιήο
πξνζθνξψλ*
6.1 πνέξγν 1
6.2 πνέξγν 2
6.3 πνέξγν 3
6.4 πνέξγν 7
7. Αγνξά γεο:
10. Φάζε/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:
11. Φάζε ιεηηνπξγίαο:
1

*

Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)

Ημεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)

9/03/2000

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

7/06/2011
15/12/2011
28/06/2011
20/06/2011

20/04/2009

14/10/2011

13/12/2011

21/09/2015

1/01/2016

Αθνξά ζην πνέξγν 1
Γηεπθξηλίζηε γηα θάζε πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)

5

ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

Άλλερ Πηγέρ

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

198.000.000,00

168.299.999,95

29.700.000,05

_

_

_

Αθνξά ζην Τπνέξγν 1
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΓΙΔΤΘΔΣΗΗ ΛΔΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΔΡΑΙΝΟΤ – ΚΑΣΑΝΣΗ ΣΜΗΜΑ
Γ1: Υπονοδιάγπαμμα ηος Έπγος

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

Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)
15/04/2009

Ημεπομηνία
πεπάηυζηρ
(B)
15/06/2009

15/04/09

15/06/2009

3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ:
3.1 πνέξγν 1

01/06/2007

01/09/2005

12/10/2001

3.2 πνέξγα 2&3
4. Κειέηεο ζρεδηαζκνχ:
4.1 πνέξγν 1
4.2 πνέξγν 2

01/09/2005

23/03/2009

15/04/2009

15/06/2009

4.3 πνέξγν 3
5. Φάθειινο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή
πξνζθνξψλ:
5.1 πνέξγν 1
5.2 πνέξγν 2
5.3 πνέξγν 3
6. Αλακελφκελε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο πξνζθνξάο(-ψλ)

01/11/2009

7. Αγνξά γεο:
7.1 πνέξγν 1

31/03/2010

31/10/2009

Έρεη πεξαησζεί

7.2 πνέξγα 2&3
8. Πηάδην/ζχκβαζε θαηαζθεπήο:
8.1 πνέξγν 1

-

-

8.2 πνέξγν 2

-

-

8.3 πνέξγν 3

-

-

9. Δπηρεηξεζηαθφ ζηάδην:

-

Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)
ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

Άλλερ Πηγέρ

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(ζη)

115.000.000,00

32.725.000,00

82.275.000,00

_

_

_
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ΜΔΓΑΛΟ ΔΡΓΟ
ΔΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΠΑΝΑΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Γ1 Υπονοδιάγπαμμα ηος έπγος
Ημεπομηνία
έναπξηρ
(A)

Ημεπομηνία
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

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

27/05/1998

01/10/1998
10/01/2001
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Ημεπομηνία
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

Ημεπομηνία
ολοκλήπυζηρ
(B)

30/7/2010

6.17 Γεκνζηφηεηα - Δλεκέξσζε

1/8/2011

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

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
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Η2.2
Πηγέρ ςγσπημαηοδψηηζηρ
Δκ ηυν οποίυν
(ενημεπυηικά)

Πηγέρ ηος ζςνολικοω επενδςηικοω κψζηοςρ (εςπϊ)
ςνολικψ Κψζηορ
Δπένδςζηρ

Κοινοηική
ςνδπομή

Δθνική
Γημψζια Πηγή

Ιδιϊηερ ζε
Δθνικψ
Δπίπεδο

(α)=(β)+(γ)+(δ)+(ε)

(β)

(γ)

(δ)

245.132.847,00

37.890.870,00

103.235.006,00

(Γ' ΚΠ)

Γάνεια
ΔΣΔπ/ΔΣαΔ

(ε)

(ζη)

Άλλερ Πηγέρ

104.006.971,00

εκεηψζεηο
1. ηηο δαπάλεο ηεο ζηήιεο (γ) πεξηιακβάλνληαη:
(α) Η Δζληθή Γεκφζηα ζπλδξνκή γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 12.109.130€.
(β) Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αξδεπηηθψλ έξγσλ - 30.000.000€.
(γ) Οη ινηπνί εγθεθξηκέλνη εζληθνί πφξνη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 59.202.537€.
(δ) Οη δαπάλεο πνπ πινπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία επηιεμηκφηεηαο ηνπ Γ ΚΠ 1.923.338 €.
2. Οη δαπάλεο ηεο ζηήιεο (ε) αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ εθηακηεπκέλσλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ηνπ Γ’ ΚΠ.

4.7 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΔΡΖΠΗΥΛ ΠΛΑΛΡΖΠΔΥΛ Δ.Δ ΘΑΗ Γ.Α
Πηηο 15 Ιοςνίος 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ε εηήζηα ζπλάληεζε
κεηαμχ

ηεο

Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο

θαη

ηεο

ΔΓ

ΔΞΞΔΟΑΑ,

ζηελ

νπνία

ζπκκεηείραλ Δθπξφζσπνη ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο θαη
Ξεξηβάιινληνο, ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ,
ζχκβνπινο ηεο πνπξγνχ ΞΔΘΑ, ζηειέρε ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ, εθπξφζσπνη ηεο
Δζληθήο

Αξρήο

Ππληνληζκνχ.

Θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

ζπλάληεζεο

έγηλε

αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Δκ μέποςρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Δπιηποπήρ επηζεκάλζεθαλ ηα παξαθάησ:


Ξαξά ην πςειφ πνζνζηφ ελεξγνπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, παξακέλνπλ
ζρεηηθά ρακειά ηα πνζνζηά ζπκβαζηνπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο.



Ζ αλάγθε άκεζεο ελεξγνπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ ζηα ΞΔΞ, γηα
ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.



Ζ αλάγθε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην θιείζηκν θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ ΣΑΓΑ.



ζνλ αθνξά ηα Κεγάια Έξγα, ην πεξηνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ
Κεγάινπ Έξγνπ «Όδξεπζε Θέξθπξαο θαη Ξαμψλ», ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
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Ζ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ κειεηψλ «αλψξηκσλ» / «εκηψξηκσλ»
έξγσλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο δξάζεηο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ θαη ηε
ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζε αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο Σψξαο έλαληη ηεο
Θνηλνηηθήο Νδεγίαο 91/271.



Ζ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε εθαξκνγή ηνπ Δπηθνηλσληαθνχ Πρεδίνπ 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.


Πε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο απαζρφιεζεο επηζεκάλζεθε πσο πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ.



ζνλ αθνξά ζηηο κειινληηθέο εληάμεηο έξγσλ ζην Ξξφγξακκα, επηζεκάλζεθε
πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ζα πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ νη πξάμεηο πνπ ζα εληαρζνχλ κεηά ηελ
αλαζεψξεζε λα εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν σξηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ
λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο απψιεηαο πφξσλ απφ ηε κε πινπνίεζε ηνπο.

Δπίζεο δεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ηεο ζηαινχλ κέρξη ηέιε
Ηνπλίνπ απφ ηηο Διιεληθέο Αξρέο πεξηζζφηεξεο / ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηα
έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 10 «Θεζκνί &
Κεραληζκνί».
Δκ μέποςρ ηηρ ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ έγηλε παξνπζίαζε ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ
Ξξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα:
i)

Δλεξγνπνίεζε ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ / Ξξνζθιήζεηο.

ii) Ξαξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο.
iii) Ξνξεία πινπνίεζεο ησλ εθρσξεζέλησλ θνλδπιίσλ.
iv) Ξνξεία πξνφδνπ ησλ δεηθηψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο.
Δπίζεο ηδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηελ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο 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:


Πηελ ππεξδέζκεπζε θνλδπιίσλ (overbooking) γηα έξγα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ,

ιπκάησλ

θαη

πφζηκνπ

χδαηνο,

θαζψο

θαη

ζηελ

έληαμε

«εκηψξηκσλ» έξγσλ κε ζηφρν ηελ σξίκαλζή ηνπο κέζα απφ ην Ξξφγξακκα,
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πξνθεηκέλνπ

λα

εκθαληζηνχλ

έγθαηξα

δαπάλεο

θαηά

ηελ

ηξέρνπζα

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.


Πηνλ

εμνξζνινγηζκφ

ηνπ

ζπζηήκαηνο

πξνέγθξηζεο /

δεκνπξάηεζεο /

ζχκβαζεο κε ηελ αμηνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ, ηφζν απφ ηελ ΔΓ, φζν
θαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο / θνξείο πινπνίεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.


Πηελ

έληαμε

ψξηκσλ

(κε

δαπάλεο)

έξγσλ

απφ

άιια

Ξξνγξάκκαηα,

πξνθεηκέλνπ παξάιιεια λα απειεπζεξσζνχλ πφξνη απφ ηα Ξεξηθεξεηαθά
Ξξνγξάκκαηα γηα έληαμε έξγσλ ζ’ απηά πνπ εμππεξεηνχλ εζληθέο ή/θαη
θνηλνηηθέο πνιηηηθέο.


Πηελ αλάδεημε κηαο «λέαο» ηαπηφηεηαο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ, ηελ νπνία ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ είρε ην Ξξφγξακκα, κε έληαμε ζ’ απηφ, ρσξίο λα είλαη
αλαγθαία ε αλαζεψξεζή ηνπ, δξάζεσλ πνπ εμππεξεηνχζαλ / ήηαλ ζπλεπείο
κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο Θπβέξλεζεο θαη ηνπ πνπξγείνπ
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ πνιηηηθή απηή εζηηάδεη
θπξίσο ζηα εμήο:


Θάιπςε ησλ αλαγθψλ / ππνρξεψζεσλ ηεο Σψξαο γηα ηε δηαρείξηζε
ιπκάησλ ζηνπο νηθηζκνχο Γ’ Ξξνηεξαηφηεηαο.



Αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κε έληαμε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο θαη αλάδεημεο ηνπ ξφινπ ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο.



Ξξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο / πξνζηαζία νηθνινγηθά επαίζζεησλ
πεξηνρψλ.




Ππκβνιή ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ ζηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ.

Πηελ

ελεξγνπνίεζε

ηεο

λενζχζηαηεο

Δηδηθήο

πεξεζίαο

Ππληνληζκνχ

Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηά
ηφπνπο αλαγθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο,
φζν θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ 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».
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Ρέινο, έγηλε ζχληνκε αλαθνξά γηα ηε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο Ρερληθήο
Βνήζεηαο, θαζψο θαη ηεο Γεκνζηφηεηαο θαη Ξιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ην
Δπηθνηλσληαθφ Πρέδην, ζηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Θαιιηθξάηε»,
θαζψο

θαη

ζηηο

ζρεηηθέο

πξνηάζεηο

γηα

ηξφπνπο

πνπ

κπνξνχλ

λα

αληηκεησπηζζνχλ.
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