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Η

παρούσα

έκθεση

αποτελεί

την

ετήσια

έκθεση

εκτέλεσης

του

Επιχειρησιακού

προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ για το έτος 2013, σύμφωνα με:



το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999», όπως
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 1310/2011,



τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί
καθορισμού γενικών

διατάξεων για

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το EΤΠΑ» και συγκεκριμένα το Παράρτημα XVIII, όπως
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 846/2009 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI «ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» και τον Κανονισμό 832/2010 επί του περιεχομένου των
Ετήσιων Εκθέσεων.
Η

έκθεση

συντάχθηκε

Προγράμματος

από

την

Ειδική

Υπηρεσία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

του

Επιχειρησιακού

(ΕΠΠΕΡΑΑ),

λαμβάνοντας

υπόψη:



τις ανωτέρω κανονιστικές διατάξεις της Ε.Ε.,



το ενημερωτικό σημείωμα της Ε.Ε. Ref. Ares(2014)1294268-25/04/2014 για τις
αναφορές που απαιτούνται σχετικά με την πρόοδο των χρηματοδοτικών
εργαλείων στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 2013



τη «Γνώμη επί της ετήσιας έκθεσης έτους 2012 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”»

της Ε.Ε. που διαβιβάστηκε με το Ref.

Ares(2013)3258455-16/10/2013 έγγραφο



την εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης
Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων

Ανταγωνιστικότητας

και

(ΕΥΣΣΑΑΠ)

Ναυτιλίας

του

Υπουργείου

(ΥΠΑΑΝ)

με

Ανάπτυξης,

αριθ.

πρωτ.

23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-05-08,



τις

συμπληρωματικές

περιεχόμενο

των

οδηγίες

που

εκθέσεων

με

δόθηκαν
τα

από

με

την

αριθ.

ΕΥΣΣΑΑΠ
πρωτ.

για

το

έγγραφα

15060/ΕΥΣΣΑΑΠ/720/08-04-10 και 19673/ΕΥΣΣΑΑΠ/1056/30-04-2012,



τις οδηγίες της ΕΥΣΣΑΑΠ και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, που
απεστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 21/02/2014 και τον Απρίλιο
2014.



τα πινακοποιημένα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ έως 31/12/2013 που
εστάλησαν

με

ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

από

την

Υπηρεσία

ΟΠΣ

28/04/2014.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

1.1 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1.1

Γενικά Στοιχεία

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Νοεμβρίου 2007 με την υπ. αριθ. Ε(2007) 5442
Απόφασή της (Αριθ. CCI2007GR161PO005). Με την υπ. αριθ. Ε(2011) 6975 / 04-10-2011
Απόφαση εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρησή του, με την υπ. αριθ. C(2012) 9519 / 11-12-2012
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση και με την υπ. αριθ.
C(2013) 8756 / 04-12-2013 Απόφαση εγκρίθηκε η 3η Αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ. Στόχος
του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η συμβολή του στην πραγματική σύγκλιση της Χώρας και των
Περιφερειών της με τα ανεπτυγμένα κράτη – μέλη και Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και έχοντας ως μοχλό
την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής.
Το ΕΠΠΕΡΑΑ παρεμβαίνει και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με τη συνεισφορά του
Ταμείου Συνοχής, ενώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
καλύπτονται οι 8 Περιφέρειες του αμιγούς Στόχου «Σύγκλισης».
Οι παρεμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, με τη μορφή είτε ανάπτυξης περιβαλλοντικών υποδομών,
είτε κρατικών ενισχύσεων, είτε δράσεων χάραξης και εφαρμογής περιβαλλοντικής
πολιτικής, υποστηρίζουν τους ακόλουθους τομείς:


Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα



Υδατικό Περιβάλλον



Έδαφος



Ατμόσφαιρα – Ακουστικό Περιβάλλον - Ακτινοβολίες



Χωροταξία – Πολεοδομικός Σχεδιασμός



Κλιματική αλλαγή



Πολιτική Προστασία – Πρόληψη Περιβαλλοντικών Κινδύνων



Θεσμοί – φορείς και μέσα άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής

Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τομέα του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης
όπως έχει διατυπωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την Περίοδο 2007 - 2013 είναι: «Η
Προστασία, Αναβάθμιση και Αειφόρος Διαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να
αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της
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ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».
Οι γενικοί στόχοι του ΕΠΠΕΡΑΑ, που επιλέχθηκαν ούτως ώστε να συμβάλουν στην
επίτευξη

του

στρατηγικού

στόχου

και

αντικατοπτρίζουν

αφ’

ενός

τις

ανάγκες

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και αφ’ ετέρου την κάλυψη των αναγκών
της χώρας σε υποδομές που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία, είναι οι εξής:


Γενικός Στόχος 1: Η Αειφόρος Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του
φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον,
Ατμόσφαιρα, Φύση)



Γενικός Στόχος 2: Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της
απόκρισης της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας

Μέσα στο 2013 εμφανίστηκε άνοδος σε όλα τα μεγέθη που αφορούν την υλοποίηση του
ΕΠΠΕΡΑΑ, με το ρυθμό, βέβαια, δημοσίευσης Προσκλήσεων και νέων Εντάξεων να
μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, δεδομένου του χρόνου που απομένει έως τη
λήξη επιλεξιμότητας δαπανών. Σε ό,τι αφορά το μεγάλο ποσοστό υπερδέσμευσης του
Προγράμματος, έχουν γίνει μέσα στο 2013 προσπάθειες για τη μείωσή του, κυρίως
αποδεσμεύοντας πόρους από κατηγορίες δράσεων με μηδενικό, ή χαμηλό βαθμό
υλοποίησης. Αναλυτικά, η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος παρουσιάζεται στην
επόμενη ενότητα.

1.1.2

Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος

Η φυσική πρόοδος του Προγράμματος εκφράζεται με την πρόοδο επίτευξης των τιμών
στόχων των δεικτών εκροών (πραγματοποίησης) και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται
σε αυτό, είτε αυτοί είναι δείκτες κορμού, είτε δείκτες σε Άξονες Προτεραιότητας.
Κατά την εξέταση της προόδου επίτευξης των φυσικών στόχων του Προγράμματος, οι
οποίοι

εκφράζονται

με αντίστοιχους δείκτες, είτε Κορμού, είτε και

των Αξόνων

Προτεραιότητας, όσον αφορά στην πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:


Για τους περισσότερους δείκτες, λόγω της φύσης τους, είναι δύσκολο έως και
ανέφικτο να αποτυπωθεί η πραγματική πρόοδος υλοποίησης μέχρι και το τέλος του
έτους 2013, λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να εκφρασθεί ποσοτικά η τιμή
στόχος των δεικτών αυτών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες πράξεις /
έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Με δεδομένο ότι η διάρκεια
εκτέλεσης αυτών των πράξεων / έργων είναι της τάξης των 2-3 ετών, πέραν των
Μεγάλων Έργων του Προγράμματος, που η εκτέλεσή τους διαρκεί αρκετά
περισσότερο, είναι εμφανής η δυσκολία αποτύπωσης της προόδου υλοποίησης με
φυσικούς δείκτες. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του Δείκτη «Επιπρόσθετος
ισοδύναμος

πληθυσμός

που

εξυπηρετείται

από

έργα

διαχείρισης

υγρών
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αποβλήτων», για τον οποίο προκειμένου να αποτυπωθεί η επίτευξη του στόχου
υλοποίησης, θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα αντίστοιχα έργα / πράξεις. Για να
εκτιμηθεί δε, η πρόοδος υλοποίησης πριν την ολοκλήρωσή τους, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί

η

έννοια

του

ισοδύναμου

υλοποίησης

με

συγκεκριμένη

μεθοδολογία εκτίμησης, διαδικασία η οποία δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία που
καταχωρούνται στο ΟΠΣ.


Σημαντική παράμετρος για την εκτίμηση και αποτύπωση της φυσικής προόδου
εφαρμογής του Προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων, είναι ο βαθμός / επίπεδο εισαγωγής των στοιχείων των Δελτίων
Παρακολούθησης Προόδου (εξαμηνιαία Δελτία) στο ΟΠΣ, από το οποίο εξαρτάται
άμεσα η εγκυρότητα και πραγματική εικόνα των στοιχείων υλοποίησης που
εξάγονται από το σύστημα. Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη περίπτωση,
είναι εμφανές ότι σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος εμφανίζεται
πολύ υποεκτιμημένη η φυσική πρόοδος του Προγράμματος στο ΟΠΣ, ενώ
αποτυπώνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
με βάση τα ενταγμένα έργα / πράξεις.



Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις έργων, στα Τεχνικά Δελτία των οποίων δεν έχουν
εισαχθεί οι κατάλληλοι δείκτες ή έχουν εισαχθεί με λανθασμένες τιμές, εντείνοντας
τη δυσκολία ρεαλιστικής αποτύπωσης της προόδου του προγράμματος μέσω του
συστήματος δεικτών του που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ.



Τα

ανωτέρω

φαινόμενα

αναφέρονται

τόσο

στους

δείκτες

των

Αξόνων

Προτεραιότητας, όσο και στους δείκτες κορμού του Προγράμματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζεται η φυσική
πρόοδος

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

όπως

αυτή

αποτυπώνεται

με

τους

δείκτες

Κορμού

του

Προγράμματος. Αναφέρεται ότι η εκτίμηση του στόχου των ενταγμένων έργων και της
τιμής υλοποίησης των δεικτών δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών, που έγινε στα πλαίσια της
Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης του ΕΠΕΕΡΑΑ για το 2013.
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Πίνακας 1.1: Πρόοδος φυσικής υλοποίησης ΕΠΠΕΡΑΑ με βάση τους Δείκτες Κορμού
Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Στόχος 2015

Αριθμός έργων ΑΠΕ

23

Αριθμός

0

150

359

195

Επιπρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα
αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς
(ημερησίως)

22

Αριθμός

0

40.922

40.922

40.922

Μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

30

Ισοδύναμοι
Kt CO2/έτος

0

300

431,49

133,29

Επιπρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων

25

Αριθμός

0

914.480

1.744.440

163.050

Επιπρόσθετος ισοδύναμος
πληθυσμός που εξυπηρετείται από
έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων

26

Αριθμός

0

719.322

1.254.567

131.436

Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου

31

Αριθμός

26

36 (+10)

37 (+11)

28 (+2)

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται
από αντιπλημμυρικά μέτρα
προστασίας

32

Αριθμός

0

150.000

203.841

8.623

Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

27

Αριθμός

175

217 (+42)

237 (+62)

176 (+1)

Αποκατάσταση περιοχών

29

Km

0

9,2

9,97

3,98

Αριθμός Νέων Έργων
Αποκατάστασης Περιοχών

-

Αριθμός

0

600

663

289

39

Αριθμός

0

1

1

0

31

Αριθμός

26

28 (+2)

29(+3)

0

Δείκτης

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4

2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση
της βιωσιμότητας και της
ελκυστικότητας των πόλεων
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων
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1.1.3

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Στο τέλος του 2013 το Πρόγραμμα εμφανίζει ενεργοποίηση της τάξης του 330% με την
έκδοση 167 Προσκλήσεων συνολικά, προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας
δαπάνης 6.681,74 εκατ. €., εκ των οποίων 61 Προσκλήσεις προϋπολογισμού 1.026,94 εκ.
€ αφορούν εκχωρημένα έργα.
Ο προϋπολογισμός ενταγμένων έργων (ποσό που συγχρηματοδοτείται) έφθασε (ΟΠΣ
31.12.2013) στα 4.385,65 εκατ. € (υπερδέσμευση 217%) με 1.251 ενταγμένα έργα, το
ποσό των συμβάσεων ανήλθε στα 2.069,88 εκατ. €, αγγίζοντας το 102% του διαθέσιμου
προϋπολογισμού, ενώ οι δαπάνες (ποσό αποδεκτό διαχείρισης χωρίς να αφαιρεθούν
εξαιρέσεις και διορθώσεις) έφθασαν τα 1.297,67 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 64%
του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Από τα ανωτέρω ενταγμένα έργα, τα 559 είναι
έργα

εκχωρημένα

από

την

ΕΥΔ

ΕΠΠΕΡΑΑ

σε

άλλους

Φορείς

και

εμφανίζουν

προϋπολογισμό 1.142,84 εκατ. € (ποσό που συγχρηματοδοτείται), νομικές δεσμεύσεις
ύψους 784,14 εκατ. € και δαπάνες 581,35 εκατ. €.
Ο Πίνακας 1.2 που ακολουθεί παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του
Ε.Π. έως 31.12.2013 με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ, ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στον
Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι πιστοποιηθήσες επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος ανά
Άξονα Προτεραιότητας, μετά τις σχετικές διορθώσεις που προέκυψαν.
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Πίνακας 1.2: Πρόοδος υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι 31.12.2013 (Πηγή: ΟΠΣ 31.12.2013)

ΑΠ

Τίτλος Άξονα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΠ (ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

Π/Υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Π/Υ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΧΡ. (ΔΔ)

ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(ΣΥΝΟΛΟ)

01

Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

ΤΣ

565.000.000,00 1.251.597.500,00

221,52%

897.626.168,04

696.691.496,86

474.813.967,61

02

Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

ΤΣ

839.937.648,00 3.723.021.354,97

443,25%

2.452.212.605,29

816.536.885,26

440.716.001,76

ΤΣ

103.935.295,00

426.482.000,00

410,33%

188.334.984,42

151.976.396,37

104.282.319,62

ΤΣ

211.301.177,00

743.241.845,35

351,75%

469.420.562,51

147.264.626,77

113.779.475,14

ΤΣ

44.531.765,00

45.308.000,00

101,74%

39.740.309,06

21.394.930,22

12.337.372,41

03
04

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων

05

Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.

06

Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

ΕΤΠΑ

58.000.000,00

87.928.880,00

151,60%

67.884.484,13

50.921.398,15

48.618.782,54

07

Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων

ΕΤΠΑ

67.300.000,00

116.053.067,00

172,44%

83.183.169,29

73.492.468,18

52.034.490,56

ΕΤΠΑ

8.000.000,00

42.755.516,00

534,44%

32.222.656,69

2.145.575,37

1.849.183,08

ΕΤΠΑ

101.432.943,00

167.805.926,00

165,44%

118.977.688,91

92.030.722,25

44.528.252,88

20.380.000,00

68.360.334,00

335,43%

32.677.719,74

16.636.317,84

4.006.127,14

3.710.589,00

9.188.850,00

247,64%

3.366.547,30

785.185,50

702.408,30

1.764.705.885,00 6.189.650.700,32

350,75%

4.047.334.629,32

492.092.573,00

190,13%

338.312.266,05

2.023.529.417,00 6.681.743.273,32

330,20%

4.385.646.895,37

08
09

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος &
Βιοποικιλότητας

10

Θεσμοί & Μηχανισμοί

ΕΤΠΑ

11

Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.

ΕΤΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΠΕΡΑΑ

258.823.532,00
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1.833.864.335,49 1.145.929.136,54
236.011.667,29

151.739.244,50

2.069.876.002,78 1.297.668.381,04
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Πίνακας 1.3: Πιστοποιηθήσες Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι 31.12.2013 (Πηγή: Υπηρεσία ΟΠΣ)

ΚΩΔ.
ΑΞΟΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΤΑΜΕΙΟ

01

Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

1

Ταμείο
Συνοχής

02

Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

1

03
04
05
06
07
08
09
10
11

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων
Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.
Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής
Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος &
Βιοποικιλότητας
Θεσμοί & Μηχανισμοί
Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

1
1

Ταμείο
Συνοχής
Ταμείο
Συνοχής
Ταμείο
Συνοχής

Συνολική
Βάση υπολογισμού
χρηματοδότηση του
της ενωσιακής
επιχειρησιακού
συνεισφοράς
προγράμματος
(Δημόσιο ή συνολικό
(Ένωση και εθνικό
κόστος)
επίπεδο)

Συνολικό ποσό των
πιστοποιηθεισών
επιλέξιμων δαπανών
που καταβλήθηκαν
από δικαιούχους

Ποσοστό
Αντίστοιχη δημόσια
υλοποίησης
συνεισφορά
%

565.000.000

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

434.129.718,14

434.129.718,14

76,84%

839.937.648

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

397.304.626,65

397.304.626,65

47,30%

103.935.295

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

99.382.801,79

99.382.801,79

95,62%

211.301.177

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

109.071.871,86

109.071.871,86

51,62%

1

Ταμείο
Συνοχής

44.531.765

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

12.192.274,77

12.192.274,77

27,38%

1

ΕΤΠΑ

58.000.000

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

47.318.863,04

47.318.863,04

81,58%

1

ΕΤΠΑ

67.300.000

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

52.034.200,60

52.034.200,60

77,32%

1

ΕΤΠΑ

8.000.000

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

476.430,22

476.430,22

5,96%

1

ΕΤΠΑ

101.432.943

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

41.323.859,32

41.323.859,32

40,74%

1
1

ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ

20.380.000
3.710.589
2.023.529.417

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

3.974.514,93
702.408,30
1.197.911.570

3.974.514,93
702.408,30
1.197.911.570

19,50%
18,93%
59,20%

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
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1.1.4

Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τη σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της Κοινοτικής
Συνδρομής ανά κατηγορία, σύμφωνα με το Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙ του
Κανονισμού 1828/2006. Ο Πίνακας παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

Πίνακας 1.4: Ανάλυση των κονδυλίων της Κοινοτικής Συνδρομής ανά κατηγορία για το
ΕΠΠΕΡΑΑ μέχρι 31.12.2013 (Πηγή: Υπηρεσία ΟΠΣ)
Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
00
00
00
00
02
02
02
02
03
03
04
04
04
05
05
05
05
05
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
18
08
08
08
08
18
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR13
GR24
GR25
GR30
GR11
GR23
GR24
GR43
GR41
GR42
GR24
GR30
GR42
GR23
GR24
GR25
GR30
GR43
GR11
GR12
GR14
GR23
GR24
GR25
GR42
GR13
GR23
GR25
GR30
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR30
GR43
GR12
GR13
GR14
GR23
GR24
GR25

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
4.003.500
32.115.520
28.596.768
153.200
2.558.500
8.299.400
116.902.022
1.020.000
423.810
1.830.611
4.590.000
6.368.200
5.917.275
8.465.878
13.331.227
6.401.964
7.134.413
2.062.950
2.616.348
201.660
1.680.280
12.045.139
159.800
102.000
41.330
7.038.000
37.706
1.688.915
19.217
437.258
416.374
297.761
24.167
160.911
660.103
73.394
1.465.630
42.127
16.898
1.446.449
118.142
62.375
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Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
01
01
01
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
05
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
05
05
05
00

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
21
21
21
08
08
08
18
21
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
18
18
18
18
21
21
21
21
21
06
08
08
18
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
08
08
08
18

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR30
GR42
GR43
GR22
GR42
GR43
GR22
GR42
GR11
GR12
GR21
GR23
GR24
GR25
GR30
GR43
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR23
GR24
GR25
GR30
GR42
GR43
GR11
GR12
GR25
GR43
GR12
GR13
GR14
GR30
GR43
GR25
GR25
GR23
GR11
GR12
GR13
GR14
GR23
GR43
GR12
GR13
GR24
GR25
GR30
GR43
GR12
GR21
GR23
GR42

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
878.821
143.946
0
1.353.200
3.282.623
864.960
1.690
37.172
210.800
811.240
95.978
1.759.500
5.221.823
167.980
117.215
471.324
8.234.149
10.991.549
2.055.934
10.003.263
2.635.653
47.342.237
12.020.535
15.258.127
34.979
1.050.709
281.850
195.675
32.654
7.162
46.669
0
42.127
26.180
0
0
1.122.085
349.796
2.551.224
416.013
1.000.496
335.424
157.085
675.269
49.855
1.499.288
42.127
4.426.091
659.711
0
0
1.106.275
270.300
1.693.200
117.632
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Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
03
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
05
05
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
00
01
01

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
21
08
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
18
21
21
08
21
15
15
15
15
15
15
15
15
21
21
21
21
21

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR00
GR13
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR23
GR25
GR30
GR42
GR43
GR11
GR12
GR24
GR30
GR00
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR22
GR23
GR24
GR25
GR30
GR42
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR22
GR42
GR43
GR11
GR12
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR24
GR11
GR13

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
637.499
77.460.469
6.664.206
6.295.497
964.422
1.619.944
497.749
1.014.004
605.657
2.278.085
64.807
1.292.756
1.571.820
4.111.722
1.241.000
2.728.500
8.353.000
847.558
23.568.944
8.363.834
8.365.554
1.646.877
418.200
5.267.740
6.158.367
5.517.464
64.148.607
391.302
2.509.660
1.062.500
1.062.500
1.062.500
1.062.500
1.062.500
1.062.500
1.062.500
1.062.500
197.104
176.404
3.664.324
12.750.000
238.000
1.593.750
1.593.750
1.593.750
1.593.750
1.593.750
1.593.750
1.593.750
1.593.750
1.558.219
14.440.759
38.628.993
12.354.890
14.476.312
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Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
01
01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
03
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
09
09
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
21
21
09
09
21
21
09

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR14
GR24
GR30
GR42
GR14
GR23
GR24
GR11
GR22
GR30
GR41
GR42
GR21
GR11
GR12
GR14
GR21
GR22
GR23
GR24
GR25
GR30
GR43
GR14
GR24
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR22
GR23
GR24
GR25
GR30
GR41
GR43
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR23
GR24
GR25
GR30
GR42
GR43
GR23
GR43
GR14
GR24
GR14
GR23
GR14

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
1.504.500
6.257.316
10.397.921
2.292.037
3.011.715
19.949.500
1.829.825
182.750
3.098.805
1.904.850
9.131.793
67.322.805
10.698.484
7.595.967
26.993.918
297.619
2.993.821
2.337.758
36.007.579
30.120.501
26.126.103
1.057.384
14.724.333
469.200
5.644.023
2.462.975
0
0
1.428.280
859.310
1.019.710
1.752.682
568.332
1.842.293
0
478.271
913.906
16.458.422
33.226.746
4.630.778
13.143.403
12.570.302
8.996.941
10.036.539
4.286.623
41.186.050
1.935.280
2.588.250
3.824.045
10.328.153
3.824.988
2.493.288
12.874.198
1.890.841
6.030.190

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
13

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
03
03
03
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
00
00
00
00

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
09
21
21
09
09
09
09
09
09
09
21
21
21
09
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
09
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
17
17
17
17

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR42
GR22
GR42
GR23
GR12
GR13
GR14
GR23
GR24
GR43
GR14
GR24
GR25
GR43
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR23
GR24
GR25
GR30
GR41
GR43
GR12
GR13
GR14
GR24
GR11
GR14
GR22
GR24
GR30
GR41
GR42
GR43
GR11
GR23
GR43
GR11
GR12
GR13
GR14
GR21
GR22
GR23
GR24
GR25
GR30
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
9.713.389
45.100.914
14.769.312
14.973.523
4.352.416
1.778.405
36.269.936
4.873.407
5.721.694
5.804.608
2.254.030
2.431.365
8.838.398
721.515
17.906.577
109.056.815
1.009.630
63.231.302
42.125.469
105.049.505
82.932.896
60.578.392
137.925.903
1.094.275
8.543.418
8.089.491
13.726.640
6.814.382
6.499.103
10.546.908
5.193.082
30.663.344
6.298.828
34.277.732
38.221.866
69.036.109
53.832.342
6.495.997
6.934.307
1.915.617
64.907.488
231.694.812
12.282.362
75.646.831
47.891.576
19.539.381
100.790.603
130.265.848
61.564.280
13.541.055
13.073.833
357.204
378.216
189.108
101.558
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
04
05
05
05
05
05
05

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR12
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR30
GR13
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR43
GR21
GR11
GR14
GR21
GR22
GR25
GR43
GR14
GR22
GR23
GR11
GR11
GR12
GR14
GR21
GR23
GR25

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
441.252
217.124
73.542
231.132
1.070.791
886.697
640.246
183.998
888.166
868.896
244.513
425.034
1.291.339
21.249.959
1.659.796
934.337
760.508
1.672.546
829.575
383.520
1.446.407
3.328.694
27.324.744
1.220.935
1.292.755
646.377
347.129
1.508.214
742.137
251.369
790.017
95.318
71.488
95.318
261.566
1.996.652
23.829
23.829
1.088.392
2.549.393
239.284
8.604.050
2.975.962
2.330.924
3.791.523
3.259.325
9.238.642
422.597
4.635.447
6.002.436
16.803.748
34.106.895
5.932.358
5.992.280
849.844
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
02
02
05
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
17
17
17
17
17
17
17
17
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR30
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR24
GR25
GR41
GR43
GR12
GR14
GR24
GR30
GR43
GR13
GR24
GR12
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR41
GR43
GR11
GR14
GR22
GR23
GR25

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
69.640.036
3.632.659
3.989.739
3.008.689
2.674.593
3.310.017
554.200
3.552.858
2.734.161
2.866.491
8.687.020
4.166.491
1.528.405
135.670.345
1.168.060
5.041.958
111.308
4.777.000
1.829.508
1.937.126
968.563
543.878
2.363.055
1.162.773
376.663
1.237.791
3.895.962
3.796.411
2.612.678
1.727.600
5.246.001
3.100.587
1.456.397
2.937.070
130.050
137.700
68.850
36.975
160.650
79.050
26.775
84.150
37.289
73.344
846.366
10.602
46.063
22.666
7.677
24.128
805.733
891.615
463.788
778.060
1.038.816
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
Διάσταση 1 Θεματική
Προτερ/τα
54
54
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

Διάσταση 2 Μορφή
Χρηματ/σης
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Διάσταση 3 Εδαφικός
τύπος
05
05
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
03
03
05
05
05
05
05
05

Διάσταση 4 Οικονομική
δραστηριότητα
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

ΣΥΝΟΛΟ

Διάσταση 5 Γεωγραφική
περιοχή (NUTS2)
GR14
GR23
GR00
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR30
GR41
GR43
GR30
GR00
GR11
GR14
GR21
GR22
GR23
GR25
GR30
GR41
GR43
GR22
GR30
GR42
GR11
GR12
GR13
GR14
GR23
GR24
GR30
GR43
GR25
GR14
GR30
GR42
GR11
GR12
GR14
GR21
GR24
GR30

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ (€)
25.418.206
21.850.649
15.991.781
427.477
254.367
256.550
252.716
296.146
274.734
1.389.750
250.341
268.072
867.000
2.453.223
106.085
21.085
21.085
21.085
21.085
21.085
2.040.000
21.085
21.085
278.396
1.549.383
150.179
40.800
170.000
40.800
40.800
40.800
170.000
136.000
40.800
197.540
245.440
1.185.210
979.511
742.424
465.426
1.411.459
348.528
577.717
1.794.618
3.710.731.079
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1.1.5

Συνδρομή ανά ομάδες - στόχο

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» δεν
γίνεται ειδική αναφορά σε ομάδες, τομείς, ή περιοχές ειδικού στόχου.

1.1.6

Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, άρθρο 20 παρ.2
στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το
ΕΠΠΕΡΑΑ για το έτος 2013, ανέρχεται σε 20.843.800,20. ευρώ και αφορά στους Άξονες
Προτεραιότητας 1, 2, 6 και 9. Αναλυτικότερη εικόνα δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 1.5: Ποσά ανάκλησης δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ για το 2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 01 Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
Έτος Αποσύρσεων: 2013
Προ Ελλείμ.
Μετά Ελλείμ.
Χρηματοδότησης Χρηματοδότησης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
1 Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

7,607,083.05

7,606,818.44

11,450,853.46

11,416,309.54

3 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

0.00

0.00

4 Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

0.00

0.00

5 Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.
Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
6 Κλιματικής Αλλαγής

0.00

0.00

587,182.23

586,066.58

7 Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων

0.00

0.00

8 Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

0.00

0.00

1,198,271.93

1,198,271.93

409.53

409.53

0.00

0.00

20,843,800.20

20,807,876.02

2 Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

9 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
10 Θεσμοί & Μηχανισμοί
11 Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:
Πηγή: Αρχή Πληρωμής Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕ

ΤΟ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ έχει ως κύριο
κατευθυντήριο στόχο τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην
ικανοποίηση του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου στη χώρα.
Συγκεκριμένα,

οι

γενικοί

στόχοι

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

αντικατοπτρίζουν

τις

ανάγκες

συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και συμβάλουν στην κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε υποδομές που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία.
Παράλληλα, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ διασφαλίζει την τήρηση των κοινοτικών πολιτικών και της
συμμόρφωσης με το κοινοτικό δίκαιο σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της
εφαρμογής

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος,

με

βάση

τους

Κανονισμούς

των

Διαρθρωτικών Ταμείων ειδικότερα και του Κοινοτικού Δικαίου γενικότερα, όπως αυτοί
κάθε φορά ισχύουν.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα, η συμβατότητα με
τις κοινοτικές πολιτικές εξετάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο των Κριτηρίων
Αξιολόγησης

και

Επιλογής

Πράξεων

που

έχουν

εγκριθεί

από

την

Επιτροπή

Παρακολούθησης, ως διακριτή ομάδα κριτηρίων. Ειδικότερα, με τη δεύτερη ομάδα των
κριτηρίων αξιολόγησης εξετάζεται η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που
αφορούν στις συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, το περιβάλλον, τις
αρχές των ίσων ευκαιριών και της μη διάκρισης, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη δημοσιότητα.
Επίσης, για την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν στις συμβάσεις
έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το
Σύστημα Διαχείρισης διαδικασίες για την προέγκριση σχεδίων διακήρυξης δημοπράτησης,
σχεδίων σύμβασης και σχεδίων τροποποίησης σύμβασης.
Η τήρηση των κανόνων αυτών, αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις των Δικαιούχων κατά
την ένταξη των έργων τους και παρακολουθείται στο στάδιο της υλοποίησης, είτε άμεσα
από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, είτε από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) τους οποίους
η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ εποπτεύει. Η τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου αποτελεί
σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται κατά τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από την ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ.
Παράλληλα, η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ παρακολουθεί την εξέλιξη του Κοινοτικού Δικαίου, καθώς και
της εθνικής νομοθεσίας κυρίως σε θέματα ενσωμάτωσης Οδηγιών και Αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξειδίκευσης ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές
σε τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην παρακολούθηση και υλοποίηση του
προγράμματος ευθύνης της.
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Μέσω όλων των παραπάνω ενεργειών επιτυγχάνεται η διασφάλιση της τήρησης των
κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ενώ τυχόν αστοχίες προλαμβάνονται σε αρχικό στάδιο
και αντιμετωπίζονται έγκαιρα με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Σε γενικές γραμμές δεν αντιμετωπίστηκαν προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό
δίκαιο, στο επίπεδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά τη διάρκεια
του 2013.

1.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ)
1.3.1

Κανονιστικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης
των στόχων του ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια των ρυθμίσεων απλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που
είχαν αναληφθεί το 2012 για την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, κατά
το 2013, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν πρόσθετες ρυθμίσεις για τη βελτίωση της
προόδου

των

διαγωνιστικής

Επιχειρησιακών
διαδικασίας

Προγραμμάτων

ανάθεσης

δημοσίων

του

ΕΣΠΑ,

συμβάσεων,

την

επιτάχυνση

της

τη

διευκόλυνση

της

απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και την πλήρη συμμόρφωση της χώρας μας με
τις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες
ρυθμίσεις που ελήφθησαν κατά το 2013 για τη βελτίωση της προόδου όλων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ
οι κυριότερες από τις οποίες ήταν οι εξής:



Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης - ΥΠΑΣΥΔ
(14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008, Β΄540) όπως ίσχυε, με την ΥΑ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ
138/5.2.2013 (Β΄292) κυρίως στα ακόλουθα σημεία:


Διαδικασίες

δημοσιονομικών

Διορθώσεων

(κατ’

αποκοπή

διορθώσεις,

διορθώσεις λόγω μη τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, διορθώσεις κατά
παρεκβολή, διορθώσεις μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ)


Προσαρμογή των ορίων π/υ δημοσίων συμβάσεων για τα οποία απαιτείται
επαρκής δημοσιότητα στα αντίστοιχα όρια του ν. 2362/1995



Προσδιορισμός

ακατάσχετου

προκαταβολών/ενδιάμεσων

πληρωμών

σε

δικαιούχους. Με την τροποποίηση του άρ. 14 παρ. 3 του ν. 3614/2007, που
περιλήφθηκε στην τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ, καθορίστηκε το ακατάσχετο των
προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών των δικαιούχων έναντι των
οφειλών του προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.


Αποσαφήνιση

των

κανόνων

επιλεξιμότητας

των

δαπανών

για

αμοιβές

προσωπικού του δικαιούχου, το οποίο απασχολείται σε έργα αυτεπιστασίας
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Καθορισμό ανωτάτων ορίων για τα έξοδα μετακίνησης και την εκτός έδρας
αποζημίωση του προσωπικού



Θεσμοθετήθηκαν

με

νομοθετικές

παρεμβάσεις

πρόσθετες

απλοποιήσεις

στη

νομοθεσία υλοποίησης και χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων
και ιδίως οι ακόλουθες:


Πρόσθετες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων.
Με το άρθρο 76 του ν. 4146/2013 (Α΄90) τροποποιήθηκε ο ν. 2882/2001
(Α΄17) με σκοπό τον εξορθολογισμό των αποζημιώσεων και την εν γένει
επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ειδικά στο
πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και ιδίως:



Επανακαθορισμός των στοιχείων για την έκδοση της απόφασης κήρυξης
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης



Υποχρέωση δημόσιας πρόσκλησης για εξαγορά του ακινήτου πριν την κήρυξης
απαλλοτρίωσης



Πρόβλεψη αποβολής των εγκατεστημένων με την απόφαση καθορισμού της
προσωρινής αποζημίωσης για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και μεταφορά της
αρμοδιότητας προσωρινού προσδιορισμού τιμής στο Μονομελές Εφετείο αντί
του Πρωτοδικείου.



Πρόβλεψη εισαγωγής των υποθέσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα καθ’
υπέρβαση των πινακίων των δικαστηρίων και απαρέγκλιτη τήρηση των
προθεσμιών εκδίκασης.



Αύξηση του ορίου της αξιούμενης αποζημίωσης για διοικητική αναγνώριση
δικαιούχου στα 10.000 € αντί των 5.869 € και κυρίως μεταφορά της σχετικής
αρμοδιότητας από την κεντρική υπηρεσία του Υπ.Οικ. στην κατά τόπο
Κτηματική Υπηρεσία.



Περαιτέρω

παρεμβάσεις

επιτάχυνσης

της

διαδικασίας

περιβαλλοντικής

αδειοδότησης. Με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ ν. 4014/2011, Α΄209, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 75 ν. 4146/2013, Α΄90 και το άρθρο 3 παρ. 2β.στστ για
έργα υποκατηγορίας Α1 και άρθρο 4 παρ. 3 στ για έργα υποκατηγορίας Α2 του ν.
4014/2011, Α΄209, όπως προστέθηκαν με το άρθρο τέταρτο του ν. 4156/2013,
Α΄122, θεσπίστηκαν συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την έκδοση περιβαλλοντικών
όρων, με τις οποίες:
- παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης αποφάσεων για το χαρακτηρισμό έργων (ιδίως
συγχρηματοδοτούμενων) ως εθνικής σημασίας και την άμεση εισαγωγή τους στο
Κεντρικό Συμβούλιο Περιβ. Αδειοδότησης και την απ’ ευθείας γνωμοδότησή του
προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
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- καθορίστηκαν δεσμευτικοί χρόνοι για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των
έργων ΕΣΠΑ και

θέσπιση του κριτηρίου θετικής γνώμης σε περιπτώσεις

καθυστέρησης στη γνωμοδότηση από συναρμόδιους φορείς.



Περαιτέρω

επιτάχυνση

στη

διαγωνιστική

διαδικασία

ανάθεσης

δημοσίων

συμβάσεων. Με το άρθρο 35 του ν. 4129/2013, Α΄52, που κωδικοποίησε τη
νομοθεσία για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του ν.
4146/2013, Α΄ 90, αυξήθηκε στο όριο των 10 εκ. € χωρίς ΦΠΑ από τα 5 εκ. €, για
τον υποχρεωτικό προέλεγχο των συμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων έργων
από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης με το εδ. α` της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.
4129/2013, Α΄52, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.
4146/2013, Α΄90, η δυνατότητα άσκησης ανάκλησης σε πράξεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου περιορίζεται πλέον μόνο στις αρνητικές πράξεις των Κλιμακίων του.



Σύντμηση

προθεσμιών δικαστικής επίλυσης

διαφορών από ΣτΕ

σε

μεγάλα

συγχρηματοδοτούμενα έργα. Με το άρ. 72 του ν.4146/2013 εφαρμόζονται πλέον
οι συντετμημένες προθεσμίες που προβλέφθηκαν για τις στρατηγικές επενδύσεις
και τα ολυμπιακά έργα και σε συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 15 ε. €, στις
υποθέσεις που εκδικάζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.



Εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Με το άρ. 44 του ν.4177/2013, Α’ 173,
προστέθηκε στο άρ. 25Α του ν. 3614/2007, ρύθμιση με την οποία εισάγεται πλέον
για την επίλυση διαφορών συγχρηματοδοτούμενων έργων και η διαδικασία της
διαιτησίας.



Κατάργηση

τραπεζικού

απορρήτου

στην

κίνηση

τραπεζικών

λογαριασμών

εμπορικών τραπεζών. Με το άρθρο 14 παρ. 15 του ν. 3614/2007 όπως προστέθηκε
με το άρθρο τέταρτο ν. 4156/2013, ΦΕΚ Α΄122, θεσπίζεται η κατάργηση του
τραπεζικού απορρήτου σε λογαριασμούς δικαιούχων σε εμπορικές τράπεζες οι
οποίοι τροφοδοτούνται από πόρους του ΠΔΕ.



Επέκταση της εξαίρεσης από την υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα
Προμηθειών του Δημοσίου. Με την ΥΑ με αρ. Π1/2622/2013, ΦΕΚ Β΄ 3435
επεκτάθηκε έως 31.12.2014 η εξαίρεση των προμηθειών που εντάσσονται σε
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την υποχρέωση ένταξής τους στο Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών του Κράτους.



Διάθεση πιστώσεων πέραν του εγκεκριμένου ορίου του ΠΔΕ. Με το άρθρο 21 παρ.
3 εδ. 5 επ. του ν. 2362/1995, Α΄247, όπως αντικαταστάθηκε με το 9 ν.4205/2013
Α΄ 242, θεσπίστηκε δυνατότητα υπέρβασης κατά 30 % του ορίου προέγκρισης των
πιστώσεων του ΠΔΕ (υπερδέσμευση ως προανάληψη από το επόμενο έτος). Με τον
τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ευελιξία η χρηματοδότηση των
λογαριασμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και η αποτελεσματική εκτέλεση
των πληρωμών μέσω του ΠΔΕ.
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Διεύρυνση της δυνατότητας ορισμού υπολόγων και σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ. Με το
άρθρο 38 παρ. 3 ν. 2362/95, Α΄247, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του
ν.4151/2013, Α 103, επεκτάθηκε η δυνατότητα ορισμού υπολόγων (φυσικών
προσώπων) για τις πληρωμές του ΠΔΕ από φορείς της κεντρικής διοίκησης και σε
υπαλλήλους ΙΔΑΧ πλην των μονίμων υπαλλήλων.



Διευκόλυνση της εγγυοδοσίας αναδόχων για τη λήψη προκαταβολής. Με την παρ.
15 του άρθρου 25 ν. 3614/07, όπως προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 1α του
ν. 4156/2013 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 ν. 4199/2013, παρέχεται πλέον
η δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την ισόποση λήψη
προκαταβολής

από

τον

ανάδοχο

συγχρηματοδοτούμενων

δημοσίων

έργων,

προκειμένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των αναδόχων στην εκτέλεση των
συμβάσεών τους.



Πρόβλεψη άμεσης επιστροφής των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στους
απορριπτόμενους υποψήφιους αναδόχους σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων,
μελετών,

προμηθειών

και

υπηρεσιών,

προκειμένου

να

απαλλάσσονται

οι

συμμετέχοντες από πρόσθετα έξοδα διατήρησης αυτών (παρ. 1 του άρθρου 4 του
Ν. 4156/2013, η οποία πρόσθεσε την παρ. 14 στο άρθρο 25 του Ν. 3614/2007)



Αποτροπή υποβολής προφανώς αβάσιμων αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων κατά το
στάδιο

της

ανάθεσης

δημοσίων

συμβάσεων

που

δημιουργούν

μεγάλες

καθυστερήσεις και προσκόμματα στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας,
προβλέφθηκε

η

υποχρέωση

κατάθεσης

παραβόλου

ύψους

1%

της

προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 €
(Άρθρο 8 του Ν. 4198/2013).



Κατάργηση της ιδίας συμμετοχής των ΟΤΑ α’ βαθμού στα έργα που εντάσσονται ή
έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόγραμμα Εξοικονομώ», με
στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών χρηματοδότησης εξαιτίας της υφιστάμενης
δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και τη διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων
από τους προαναφερόμενους δικαιούχους (Άρθρο 14 του Ν. 4203/2013).



Τέλος, με την εγκύκλιο 34148/ΕΥΘΥ 704/02.08.2013, «Αναμόρφωση λιστών
ελέγχου

για

την

προέγκριση

δημοπράτησης

προμηθειών

–

υπηρεσιών

και

υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους», αναμορφώθηκαν οι λίστες προέγκρισης
δημοπράτησης προμηθειών – υπηρεσιών άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων και
θεσπίστηκε η συμπλήρωσή τους από τους δικαιούχους και η υποχρεωτική
ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω ΟΠΣ, από 10/10/2013.
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1.3.2

Ετήσια Έκθεση Αρχής Ελέγχου

Η ετήσια έκθεση της Αρχής Ελέγχου αφορά στο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων
δαπανών στην Επιτροπή από 1/1/2012 έως 31/12/2012, καθώς και στη 12μηνη ελεγκτική
περίοδο από 1/7/2012 έως 30/6/2013.
Ο βαθμός αξιοπιστίας του κοινού Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) των ΕΠ των
στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του ΕΣΠΑ
προέκυψε από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των ελέγχων στους φορείς διαχείρισης
των ΕΠ και σε επιμέρους πράξεις.
Ειδικότερα κατά την περίοδο 2012-2013 διενεργήθηκαν είκοσι ένα (21) έλεγχοι
συστήματος, οι δύο (2) εκ των οποίων αφορούσαν ειδικούς ελέγχους συστήματος στα
Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής και συγκεκριμένα στο ΜΧΤ Jeremie και στο Ταμείο Εξ’
Οικονομώ του ΕΤΕΑΝ. Από τους ειδικούς αυτούς ελέγχους συστήματος δεν αναδείχθηκαν
κύρια ευρήματα που να επιφέρουν ενδείξεις συστημικότητας.
Οι δέκα εννέα (19) υπολειπόμενοι έλεγχοι προσανατολίστηκαν στην επαλήθευση της
ικανοποίησης του συνόλου των θεμελιωδών απαιτήσεων οι οποίες αντιστοιχούν στις
επιμέρους πτυχές λειτουργίας του (κοινού) ΣΔΕ. Τα κύρια (ουσιαστικά/ συστημικά)
ευρήματα που προέκυψαν από τους 19 ελέγχους συστήματος αναφέρονται στην
θεμελιώδη

απαίτηση

4

(επάρκεια

διαχειριστικών

επαληθεύσεων),

η

οποία

στην

συγκεκριμένη ελεγκτική περίοδο προσδιορίστηκε ως απαίτηση υψηλής βαρύτητας και
εντοπίστηκαν σε 5 από τους 19 φορείς που ελέγχθηκαν. Τα κύρια ευρήματα που
αναδείχθηκαν

εντοπίζονται

α)

στη

σημαντική

καθυστέρηση

στην

υλοποίηση

του

προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων (ΕΥΔ του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ΕΔΑ
Αττικής), β) στη μη έγκαιρη σύνταξη των πορισμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων (για
τα έτη 2011, 2012 και 2013) που υλοποιεί η ΕΔΑ Αττικής και γ) στην μη ενεργοποίηση
του μηχανισμού παρακολούθησης της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των
επενδυτών των οποίων η επένδυση έχει ολοκληρωθεί (ΔΙΑΠ Δ. Μακεδονίας).
Από τη συνολική αξιολόγηση των επιμέρους θεμελιωδών απαιτήσεων για κάθε σύστημα
των

είκοσι

ενός

ελεγχθέντων

φορέων,

διαπιστώθηκε,

πλην

μιας

περίπτωσης,

ικανοποιητική ανταπόκριση στις θεμελιώδεις απαιτήσεις και στα αντίστοιχα κριτήρια
αξιολόγησης, με τα όποια ευρήματα να υποδεικνύουν την ανάγκη ορισμένων βελτιώσεων
σε επιμέρους τομείς της διαχειριστικής ευθύνης ορισμένων φορέων (βαθμός 2 ή 1). Για
τον ένα φορέα που αρχικά διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί μερικώς και ότι απαιτούνται
ουσιαστικές βελτιώσεις στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του (βαθμός 3), στο πλαίσιο
της παρακολούθησης των απευθυνόμενων από την ΕΔΕΛ συστάσεων, επιτεύχθηκε
συμμόρφωση η οποία επέτρεψε την βελτίωση της βαθμολογίας του. Κατά συνέπεια,
κρίθηκε ότι στο σύνολό του το κοινό ΣΔΕ λειτουργεί, απαιτούνται ωστόσο ορισμένες
βελτιώσεις (βαθμός 2).
Σε ό,τι αφορά στους δειγματοληπτικούς ελέγχους πράξεων, το ποσοστό του προβληθέντος
σφάλματος ανήλθε σε 2,62% μεγαλύτερο δηλ. του ορίου σημαντικότητας του 2%. Η
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συνακόλουθη ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή του κατέδειξε περιπτώσεις ευρημάτων που
αντιμετωπίστηκαν

με

α)

συμμόρφωση

σε

κατάλληλες

συστάσεις,

β)

επιβολή

δημοσιονομικών διορθώσεων γ) ανάδειξη περιοχών κινδύνου και δ) περιοχών που έφεραν
χαρακτηριστικά συστημικότητας.
Ειδικότερα η Αρχή Ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ανάλογα με την έκταση και τη φύση των
προβλημάτων που ανέδειξε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ελέγχων της,
προχώρησε στις εξής ενέργειες:
α) Για μεμονωμένες περιπτώσεις παρατυπιών επέβαλε τις κατάλληλες δημοσιονομικές
διορθώσεις, και παρακολουθεί την πορεία ανάκτησης.
β) για προβλήματα που χαρακτηρίστηκαν ως σημεία κινδύνου για περαιτέρω διερεύνηση
θα διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα γι’ αυτά.
γ) για όσες περιοχές χαρακτηρίστηκαν ως συστημικές αυτές αφού πρώτα οριοθετήθηκαν
στη

συνέχεια,

για

τις

δαπάνες

που

τις

αφορούν

επιβλήθηκαν

οι

προσήκουσες

δημοσιονομικές διορθώσεις και λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου ο υπολειπόμενος κίνδυνος να μην υπερβαίνει το 2% η
ΕΔΕΛ επέβαλε, δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 22.642.492,27 €, ποσού δηλαδή
ελαφρώς μεγαλύτερου από το αντίστοιχο του απαιτούμενου 0,63% των πιστοποιημένων
δαπανών του έτους αναφοράς.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των
Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 και τη σημασία που αυτές αποδίδουν στην έννοια
του υπολειπόμενου σφάλματος (residual error) και αφετέρου:
- τις σωρευτικά δηλωθείσες δαπάνες της περιόδου μέχρι και τις 31.12.2013,
- τα προβληθέντα σφάλματα που έχει υπολογίσει η ΕΔΕΛ σε όλα τα έτη αναφοράς,
- τις δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα,
- τα ποσά των εξαιρέσεων που είναι άμεσα μετατρέψιμα σε δημοσιονομικές διορθώσεις,
οδηγήθηκε, με εύλογη βεβαιότητα, στο συμπέρασμα ότι ο υπολειπόμενος πολυετής και
ετήσιος κίνδυνος δεν υπερβαίνει το ανεκτό επίπεδο σημαντικότητας του 2%.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και δεδομένου ότι από τα αποτελέσματα των ελέγχων
συστημάτων, των δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, αλλά και των διορθωτικών μέτρων
που ελήφθησαν πριν την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου της Αρχής Ελέγχου,
κρίθηκε ότι ο κίνδυνος ύπαρξης ουσιαστικών ελλείψεων (material deficiencies) μετριάζεται
σε αποδεκτό επίπεδο και η συνολική αξιοπιστία (overall assurance) του κοινού ΣΔΕ
χαρακτηρίζεται ως «υψηλή». Συνεπώς η Αρχή Ελέγχου στην ετήσια γνωμοδότησή της
διατύπωσε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις για το κοινό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ
των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση» του
ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα,

το

κοινό

ΣΔΕ

κρίθηκε

ότι

λειτουργεί

αποτελεσματικά

ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 58 έως 62 του Κανονισμού
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(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου και

στο τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ.1828/2006 της Επιτροπής, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα ως προς την ορθότητα
των καταστάσεων δαπανών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και κατά συνέπεια ως προς
τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων.

1.4 ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.4.1

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥ

Το οικονομικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

Κατά την φάση του σχεδιασμού του συνόλου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως
αυτή οριοθετείται από την περίοδο σχεδιασμού του ΕΣΠΑ, η ελληνική οικονομία
χαρακτηριζόταν από υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, που κατά μέσον όρο ήταν
υψηλότερη από τον αντίστοιχο ρυθμό της ΕΕ-15 και γενικότερα από θετικές προοπτικές
για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αντίθετα, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των
ΕΠ όσο και κατά το 2013, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, με κύρια
χαρακτηριστικά το πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και τη συνεχή
διάβρωση της ανταγωνιστικής της θέσης.
Η ανατροπή σχετίζεται άμεσα με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, που άρχισε να
γίνεται αισθητή στην Ελλάδα το 2009 με μία πρώτη υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης
της χώρας. Από τα τέλη του 2009 και μετά, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά
κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο
χρέος και τη συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Οι συνθήκες αυτές
δημιούργησαν την ανάγκη υιοθέτησης ενός Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής που
υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο ενσωματώνει τις αρχές ενός νέου
μοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στις επενδύσεις και τις εξαγωγές και που μπορεί να
δημιουργήσει τις συνθήκες για σταδιακή ανάκαμψη αρχικά και διατηρήσιμη ανάπτυξη
μεσοπρόθεσμα.
Η παραπάνω αποτελεί την βασικότερη μακροοικονομική εξέλιξη καθώς η χώρα είναι
υποχρεωμένη να λειτουργήσει πλέον με τις επιπρόσθετες υποχρεώσεις που προκύπτουν
από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, από το οποίο απορρέουν
και συγκεκριμένες δεσμεύσεις / στόχοι απορρόφησης του ΕΣΠΑ.
Το έτος 2013, συνεχίστηκε η εφαρμογή του τριετούς Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής, που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2010 σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να
τεθεί η ελληνική οικονομία σε μία διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα
προσαρμογής βασίσθηκε:
α) σε μία εμπροσθοβαρή πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, ώστε να μειωθεί το
έλλειμμα και να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο,
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β) σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, την αγορά προϊόντων και το επιχειρηματικό
περιβάλλον, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα,
γ) στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να βασίζεται στις παραγωγικές
επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας

στο τελευταίο τρίμηνο του 2013 περιορίστηκε, εκ

νέου, στο 2,3% σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία των
ΕΛ.ΣΤΑΤ., επίπεδο χαμηλότερο

Εθνικών Λογαριασμών της

από το αντίστοιχο του 2012 (-5,2%), που είναι και το

πλέον χαμηλό από την έναρξη του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.
Η πτώση του ΑΕΠ στο σύνολο του 2013 ήταν, όπως προαναφέρθηκε, της τάξης του 3,9%,
έναντι 7,0% το 2012 και 7,1% το 2011 σε σταθερές τιμές 2005.
Σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου

–

Δεκεμβρίου 2013, εντατικοποιήθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα στο πλαίσιο της
νέας αξιολόγησης

του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. Έμφαση δόθηκε κατά τη

διεξαγωγή τους στον προσδιορισμό των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που
χρειάζονται έως το 2016, όπως επίσης και στις εναλλακτικές δυνατότητες κάλυψης του
χρηματοδοτικού κενού του ελληνικού κράτους για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Οι ήδη δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 2013.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ανήλθε στο
27,3% έναντι 24,3% το 2012 και 17,7% το 2011.
Στο

πλαίσιο

αυτό

η

ταχύτερη

απορρόφηση

των

πόρων

των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αποκτά κρίσιμο ρόλο, τόσο ως προς τη συμβολή τους στην
αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς
της, όσο και στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Το

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Περιβάλλον

και

Αειφόρος

Ανάπτυξη»

κατέχει

ένα

σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, λόγω της φύσης των παρεμβάσεων που περιλαμβάνει.
Η στρατηγική στόχευση του ΕΠΠΕΡΑΑ στην προστασία, αναβάθμιση και αειφόρο
διαχείριση του περιβάλλοντος παραμένει επίκαιρη και ενισχύει το ρόλο του Προγράμματος
στην προσπάθεια της χώρας για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται δράσεις
ανάπτυξης / βελτίωσης περιβαλλοντικών υποδομών, δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών
σχεδίων

αξιοποίησης

ΑΠΕ

και

συμπαραγωγής

ενέργειας

(κρατικές

ενισχύσεις),

χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση δράσεων, σχετικά με την εξοικονόμηση
ενέργειας και την προώθηση ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, θα δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα των πολιτικών και μέτρων
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, ακόμη και αν δεν συμβάλουν στην βραχυχρόνια
εξάλειψη του δημοσιονομικού ελλείμματος, καθώς είναι απαραίτητες για την προστασία
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της δημόσιας υγείας και την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα
αποτελούν και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
Είναι προφανές, ωστόσο, ότι η εφαρμογή των παρεμβάσεων του Προγράμματος
επηρεάζεται άμεσα από την οικονομική κρίση, η οποία έχει αλλάξει τις ανάγκες, τις
προτεραιότητες και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
ταυτόχρονα επιδρά αρνητικά στην προετοιμασία - ωρίμανση και υλοποίηση δημόσιων και
ιδιωτικών έργων, τόσο σε επίπεδο δικαιούχων, όσο και σε επίπεδο αναδόχων κατασκευής
έργων.
Δεδομένου όμως ότι κατά το 2013, θα έπρεπε παράλληλα να αντιμετωπιστούν τόσο το
πρόβλημα της υπερδέσμευσης πόρων, όσο και οι αναπτυξιακές ανάγκες των τριών
Περιφερειών, αλλά και της Χώρας γενικότερα, το ΕΠΠΕΡΑΑ αναθεωρήθηκε κατά το 2013
εκ νέου για τρίτη φορά, όπως κατωτέρω παρουσιάζεται. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι της
αναθεώρησης ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της
διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία για να αντιμετωπισθούν οι
επιπτώσεις από τη διογκούμενη ανεργία και η ενίσχυση των αξόνων προτεραιότητας του
επιχειρησιακού προγράμματος που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και έχουν ανάγκη
υποστήριξης με πρόσθετους πόρους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσθηκε η μεγαλύτερη
επιτάχυνση

υλοποίησης

του

προγράμματος

και

εξάλειψη

οποιουδήποτε

κινδύνου

μελλοντικών απωλειών πόρων με βάση τον κανόνα αποδέσμευσης πόρων Ν+2/3.
Στόχος απορρόφησης Μνημονίου 2013
Μέχρι 31/12/2013, το Πρόγραμμα παρουσίαζε ποσοστό απορρόφησης περίπου 60% της
συνολικής του δημόσιας δαπάνης. Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας, ο ΑΠ 3 και ο ΑΠ 6
παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης (96% και 82% αντίστοιχα), ενώ
ακολουθεί ο ΑΠ 7 και ο ΑΠ 1 (με ποσοστό περίπου 77% και οι δύο) Οι χαμηλότερες
επιδόσεις απορρόφησης πόρων καταγράφονται στον ΑΠ 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της απορρόφησης του ΕΠΠΕΡΑΑ οφείλεται κυρίως στην
επιτάχυνση απορρόφησης των πόρων αλλά και σε ένα βαθμό στην αναθεώρηση του
Προγράμματος που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του προϋπολογισμού του ΕΠΠΕΡΑΑ
αλλά και την ανακατανομή πόρων μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας.
Η επιτάχυνση αυτή αποτυπώνεται και σε σχέση με τους στόχους του Μνημονίου.
Ειδικότερα,

η

απαίτηση

που

προκύπτει

από

το

Μνημόνιο

Οικονομικής

και

Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ σύμφωνα και με το Ν.
3845/2010, ανέρχεται στα 3,89 δις ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής για το 2013, εκ των
οποίων 3 δις αφορούν την Κοινοτική Συνδρομή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής ενώ
890 εκ ευρώ αφορούν την Κοινοτική Συνδρομή του ΕΚΤ. Οι πιστοποιημένες δαπάνες των
ΕΠ του ΕΣΠΑ σε όρους κοινοτικής συνδρομής ανήλθαν στο ποσό των 3,92 δις ευρώ στο
τέλος του έτους (ποσοστό κάλυψης στόχου 100,71%).
Κατά το έτος αναφοράς, το ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»
συνεισέφερε με δαπάνες ύψους 364,29 εκατ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής στην επίτευξη
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του παραπάνω στόχου. Με δεδομένο αυτό το ύψος των δαπανών και το στόχο του
Μνημονίου για το ΕΠΠΕΡΑΑ (398 εκατ. € Κοινοτική Συμμετοχή εκ των οποίων τα 335
εκατ. € αφορούν το Ταμείο Συνοχής και τα 63 εκατ. € το ΕΤΠΑ.), το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων του Προγράμματος για την επίτευξη του Στόχου του Μνημονίου για το 2013
το οποίο δεν καλύφθηκε, ανέρχεται σε 33,71 εκατ. € Κοινοτικής Συνδρομής (ήτοι 8,5%
του στόχου).

1.4.2

Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προήλθε
από την διαφοροποίηση που έχει προκύψει σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο
οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και τις ανάγκες που προκύπτουν από
την εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
1η αναθεώρηση
Στόχος της πρώτης Αναθεώρησης κατά το 2011 ήταν η αύξηση του ποσοστού της
Κοινοτικής συνδρομής στα Ε.Π. προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση και κατ’ επέκταση
η εισροή κοινοτικών πόρων και αφετέρου να εξοικονομηθούν πολύτιμοι και εν ανεπάρκεια
λόγω της κρίσης, εθνικοί πόροι. Μέσω της Αναθεώρησης δεν επήλθαν αλλαγές στη δομή
των επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου αφενός να συνεχιστεί η απρόσκοπτη
υλοποίηση τους και αφετέρου να εξυπηρετηθούν οι πολιτικές και οι δεσμεύσεις τους.
Ειδικότερα, τροποποιήθηκαν οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες των Ε.Π. με την αναδρομική
αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συμμετοχής στο 85% (εκτός των αξόνων που
αφορούν τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου).
Στο πλαίσιο αυτό, με την πρώτη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με την υπ. αριθ. Ε(2011) 6975 / 04-10-2011 Απόφαση, τροποποιήθηκαν οι
χρηματοδοτικοί

πίνακες του Προγράμματος,

με

αύξηση

του ποσοστού κοινοτικής

συνδρομής από 80% σε 85% και μείωση της εθνικής συμμετοχής σε όλους τους Άξονες
Προτεραιότητας.
Στη συνέχεια, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1311/2011, με τον οποίο τροποποιήθηκε το Άρθρο
77 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, δόθηκε η δυνατότητα, σε κάθε αίτηση
πληρωμής που υποβάλλουν οι ελληνικές αρχές, να καταβάλλεται από την ΕΕ πρόσθετη
χρηματοδότηση από το ισχύον χρηματοδοτικό σχέδιο των ΕΠ ύψους 10 ποσοστιαίων
μονάδων (10%), δηλαδή η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στο 95%. Η κατ’ εξαίρεση αυτή
πρόσθετη

χρηματοδότηση

ισχύει

για

τις

πληρωμές

που

πιστοποιήθηκαν,

ή

θα

πιστοποιηθούν, από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
2η αναθεώρηση
Η δεύτερη αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, που πραγματοποιήθηκε κατά το 2012, είχε ως
στόχο την επίσπευση της αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης των παρεμβάσεων
του Προγράμματος, με την ταυτόχρονη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που έχουν
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προκύψει, σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη
να λειτουργήσει, καθώς και την ανάγκη για τη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής
δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
Παράλληλα, βασικό στόχο της αναθεώρησης αποτέλεσε η ενσωμάτωση των νέων
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ΥΠΕΚΑ για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και των
προτεραιοτήτων που επιτάσσει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», όπου εξέχουσα θέση
κατέχει η Βιώσιμη Ανάπτυξη, στοχεύοντας στην προώθηση μιας πιο αποδοτικής χρήσης
των πόρων, καθώς και μιας πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας στον τομέα
του περιβάλλοντος
Πιο συγκεκριμένα, με

τη

2η αναθεώρηση,

επιδιώχθηκε

η

μέγιστη

συμβολή

του

Προγράμματος στη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής
οικονομίας και στην προώθηση μια περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας μέσω:


Ενίσχυσης των Αξόνων προτεραιότητας που παρουσίαζαν σημαντική πρόοδο
υλοποίησης και πολύ υψηλές δεσμεύσεις, σε συνδυασμό με αυξημένα ποσοστά
νομικών δεσμεύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες
και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για περιβαλλοντικά βιώσιμη
οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις σε
εθνικούς πόρους.



Κατάλληλης

προσαρμογής

του

προϋπολογισμού

του

συνόλου

των

Αξόνων

Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ, με βάση τις προοπτικές υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και των
δεσμεύσεων που έχουν ήδη αναληφθεί.


Διασφάλισης χρηματοδοτικής κάλυψης νέων αναπτυξιακών δράσεων και ώριμων
έργων υποδομών προστασίας περιβάλλοντος και υποδομών καθαρών αστικών
μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανειλημμένες συνολικές υποχρεώσεις της
χώρας στον τομέα του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη αναθεώρηση του Προγράμματος εγκρίθηκε στις 11/12/2012 με την Απόφαση
C(2012) 9519 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3η αναθεώρηση
Η τρίτη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε κατά το 2013, είχε ως στόχο την επίσπευση της
αποτελεσματικής

και

αποδοτικής

υλοποίησης

των

παρεμβάσεων

του

Προγράμματος, με την ταυτόχρονη προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που έχουν
προκύψει, σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη
να λειτουργήσει, καθώς και την ανάγκη για τη σταδιακή αποκατάσταση της αναπτυξιακής
δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το γενικότερο πλαίσιο αναγκών και υποχρεώσεων του
ΕΣΠΑ.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
30

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Την 20ή Σεπτεμβρίου του 2013 κατά την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ
2007-2013 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από τα
µέλη

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

η

3η

Αναθεώρηση

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος, αφού προηγήθηκε γραπτή διαδικασία.
Η

3η

Αναθεώρηση

Ανάπτυξη»

του

εγκρίθηκε

Επιχειρησιακού

με

την

υπ’

Προγράμματος

αριθ.

C(2013)

«Περιβάλλον

8756/4-12-2013

και

Αειφόρος

Απόφαση

της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι βασικές κατευθύνσεις της Αναθεώρησης ήταν οι ακόλουθοι:



Η αποδέσμευση πόρων από κατηγορίες δράσεων που παρουσιάζουν
χαμηλό βαθμό υλοποίησης (π.χ. πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού
κινδύνου), ή από δράσεις που λόγω της φύσης τους και του χρόνου που
απομένει έως τη λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών, δε θα καλύψουν το σύνολο
του

προγραμματισμένου

οικονομικού

και

φυσικού

τους

αντικειμένου

με

λειτουργικό τρόπο.



Η ενίσχυση των πόρων ώριμων αναπτυξιακών δράσεων και έργων
υποδομών προστασίας περιβάλλοντος, που εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα
ολοκλήρωσης εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.



Η κάλυψη των υπερδεσμεύσεων που έχουν προκύψει στο Πρόγραμμα
προκειμένου να είναι εφικτή η καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα των δεσμεύσεων και των αναλογουσών δαπανών στα αιτήματα
πληρωμών και συνεπώς να μην επιβαρυνθούν αποκλειστικά εθνικοί πόροι έως το
τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.



Η χρηματοδοτική κάλυψη και διασφάλιση της ταχείας υλοποίησης των Έργων
Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ που έχουν προσδιορισθεί σε συνεργασία με την
ΕΕ και των Μεγάλων Έργων του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία υλοποίησής τους και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης εντός της τρέχουσας
Προγραμματικής Περιόδου.



Οι επιμέρους μικρές τροποποιήσεις στη στρατηγική των Αξόνων Προτεραιότητας
προκειμένου

να

υλοποιούμενων

υπάρξει

δράσεων

σχετική
και

η

διεύρυνση

απαλοιφή

των

της

επιλεξιμότητας

ποσοτικών

και

των

λεκτικών

δεσμεύσεων και δράσεων που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν, με παράλληλη
ενίσχυση της ευελιξίας του Ε.Π.
Η χρηματοδοτική ανακατανομή που προέκυψε από την 3η αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ έχει
ως εξής:


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος μειώθηκε κατά 80 εκ. € σε όρους
Κοινοτικής

Συνδρομής

συγχρηματοδοτούμενης

(ήτοι

κατά

δημόσιας

94.117.646,00

δαπάνης).

Έτσι,

€
ο

σε

όρους

συνολικός

συνολικής
Π/Υ

του

Προγράμματος διαμορφώθηκε σε 1.720.000.000 € Κοινοτική Συνδρομή ή
2.023.529.414 € συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, με
γνώμονα

την

ενίσχυση

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

που

έχουν

ανάγκη
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περισσότερων πόρων με την διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία και την
ανάσχεση της ανεργίας (όπως π.χ. η επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόμων).


Το ποσό των 80 εκ. € Κοινοτ. Συνδρομής αφαιρέθηκε από τους επιμέρους πόρους
του Ταμείου Συνοχής

με τον προϋπολογισμό του να διαμορφώνεται

σε

1.500.000.000 € (Κοινοτική Συνδρομή), ενώ παραμένουν ίδιοι οι πόροι του
ΕΤΠΑ (220.000.000 € Κοινοτική Συνδρομή).
Παράλληλα, έγιναν εσωτερικές μετακινήσεις πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας
του Προγράμματος, ως εξής :
Αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας
1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής ΑλλαγήςΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» κατά 214,8 εκατ. €, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι οι Νομικές Δεσμεύσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο υλοποίησης και
καλύπτουν ήδη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του άξονα, οι δε δαπάνες
ανέρχονταν στο 97% αυτού. Επισημαίνεται, ότι ένα μέρος των έργων (κυρίως έργα
του αναπτυξιακού νόμου και ορισμένα έργα βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων)
μεταφέρονται στον Άξονα Προτεραιότητας 6.
Μείωση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και
Διαχείριση Υδατικών Πόρων» κατά 211,6 εκατ. € (-20,1%) που διαμορφώνονται
σε 839.937.648 €, αποδεσμεύοντας πόρους από ανενεργά έργα και από έργα
τμήμα των οποίων θα υλοποιηθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο (phasing).
Αποδέσμευση πόρων από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση
Περιβαλλοντικού Κινδύνου». Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη μειώνεται
κατά 17,8 εκατ. € (-14,6%) και διαμορφώνεται σε 103.935.294 €, καθώς
προβλέπεται ότι τμήμα του μεγάλου έργου της Εσχατιάς ενδέχεται να υλοποιηθεί
στην

επόμενη

προγραμματική

περίοδο

(phasing)

και

ορισμένα

έργα

να

μεταφερθούν εξ ολοκλήρου στην επόμενη περίοδο.
Μείωση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία
Εδαφικών Συστημάτων - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» κατά 69,7 εκατ. € (24,8%), με τη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να διαμορφώνεται σε
211.301.177 €, δεδομένης της επικινδυνότητας λόγω της καθυστέρησης κατά την
υλοποίηση ορισμένων έργων, για τα οποία γίνονται ενέργειες επιτάχυνσής τους,
ώστε

να

υλοποιηθούν

μέχρι

το

2015

(π.χ.

ορισμένοι

από

τους

ΧΑΔΑ

Πελοποννήσου, έργα ΣΔΙΤ, κ.λ.π.).
Μείωση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια
έργων Τ.Σ.» κατά 9,7 εκατ. € (-17,9%), που διαμορφώνονται σε 44.531.765 €,
συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας δαπάνης,

λαμβάνοντας υπόψη

την πορεία

υλοποίησής του και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων εντός της
τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
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Ενίσχυση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Προστασία
Ατμοσφαιρικού

Περιβάλλοντος

&

Αντιμετώπιση

Κλιματικής

Αλλαγής».

Η

συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξάνεται κατά 19,3 εκατ. € (+50,1%)
και διαμορφώνεται σε 58.000.000 €, με εσωτερική μεταφορά πόρων από τους
Άξονες 8, 9, 10 και 11, για την κάλυψη έργων που μεταφέρονται από τον Άξονα 1
(κυρίως

έργα

του

αναπτυξιακού

νόμου

και

ορισμένα

έργα

βιοκλιματικού

σχεδιασμού κτιρίων).
Ενίσχυση των διατιθέμενων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Προστασία &
Διαχείριση Υδατικών Πόρων» Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη αυξάνεται
κατά 40,3 εκατ. € (+149%) και διαμορφώνεται σε 67.300.000 €, με εσωτερική
μεταφορά πόρων από τους Άξονες 8, 9, 10 και 11, για την κάλυψη σημαντικών
προτεραιοτήτων σχετικά με την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση
υδατικών πόρων και δεδομένης της μεταφοράς του έργου του φράγματος
Γυρτώνης, π/υ 30 εκ. € περίπου, από τον Άξονα 2.
Αποδέσμευση πόρων από τον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση
Περιβαλλοντικού Κινδύνου», με μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης κατά 17,6 εκατ. € (-68,8%), και νέο προϋπολογισμό ίσο με 8.000.000
€, λόγω του πολύ χαμηλού βαθμού υλοποίησης που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος
Άξονας και συγκεκριμένα το έργο της προμήθειας οχημάτων της Πυροσβεστικής.
Μείωση

των

Περιβάλλοντος

πόρων
&

του

Άξονα

Προτεραιότητας

Βιοποικιλότητας»

κατά

25,2

9

εκατ.

«Προστασία
€

Φυσικού

(-19,9%),

που

διαμορφώνονται σε 101.432.941 € συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης,
λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές φυσικής και οικονομικής ολοκλήρωσης /
υλοποίησης των έργων και τη ρεαλιστική εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων τους.
Αποδέσμευση πόρων από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί»,
με μείωση κατά 15,8 εκατ. € (-43,7%) και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη ίση με 20.380.000 €, δεδομένου του χαμηλού βαθμού υλοποίησης που
εμφανίζει ο Άξονας.
Μείωση των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Βοήθεια έργων
Ε.Τ.Π.Α.» κατά 1 εκατ. € περίπου (-21,1%), λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
υλοποίησής του και τις προοπτικές φυσικής και οικονομικής ολοκλήρωσης /
υλοποίησης των έργων. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του
Άξονα διαμορφώνεται σε 3.710.589 €.
Ακολουθεί ο συγκριτικός χρηματοδοτικός πίνακας Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠΠΕΡΑΑ πριν
και μετά την 3η αναθεώρηση
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Πίνακας 1.6: Συγκριτικός χρηματοδοτικός πίνακας Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠΠΕΡΑΑ πριν και μετά την 3η αναθεώρηση

Τίτλος ΑΠ

1

Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

2

Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

3
4

Ποσοστιαία
Μεταβολή %

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα (με
η
βάση 2
αναθεώρηση)

Χρηματοδοτική
Βαρύτητα μετά
η
την 3
αναθεώρηση

214.776.470,00

61,33%

16,54%

27,92%

839.937.648,00

-211.615.293,00

-20,12%

49,66%

41,51%

121.764.706,00

103.935.295,00

-17.829.411,00

-14,64%

5,75%

5,14%

281.035.294,00

211.301.177,00

-69.734.117,00

-24,81%

13,27%

10,44%

ης

Κωδ.
ΑΠ

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου
Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων

ης

Π/Υ 2
αναθεώρησης (ΔΔ)

Π/Υ 3
αναθεώρησης (ΔΔ)

350.223.530,00

565.000.000,00

1.051.552.941,00

Απόλυτη
Μεταβολή (€)

5

Τεχνική Βοήθεια έργων Τ.Σ.

54.247.059,00

44.531.765,00

-9.715.294,00

-17,91%

2,56%

2,20%

6

Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής

38.647.059,00

58.000.000,00

19.352.941,00

50,08%

1,83%

2,87%

7

Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων

27.023.530,00

67.300.000,00

40.276.470,00

149,04%

1,28%

3,33%

8

Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου

25.647.059,00

8.000.000,00

-17.647.059,00

-68,81%

1,21%

0,40%

9

Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος &
Βιοποικιλότητας

126.600.000,00

101.432.943,00

-25.167.057,00

-19,88%

5,98%

5,01%

10

Θεσμοί & Μηχανισμοί

36.200.000,00

20.380.000,00

-15.820.000,00

-43,70%

1,71%

1,01%

11

Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.

4.705.882,00

3.710.589,00

-995.293,00

-21,15%

0,22%

0,18%

2.117.647.060,00

2.023.529.417,00

-94.117.643,00

-4,44%

100,00%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
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1.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1083/2006

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ

ΤΟ

ΑΡΘΡΟ

57

ΤΟΥ

Όσον αφορά τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αρ. 57 του
Καν. (Ε.Κ.) αριθ.1083/2006, αυτός γίνεται είτε από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ είτε από τους ΕΦΔ
στους

οποίους

έχει

γίνει

εκχώρηση

της

διαχείρισης

Πράξεων.

Οι

συγκεκριμένες

υποχρεώσεις αποτελούν σημείο ελέγχου και των ελέγχων που διεξάγονται από την Αρχή
Πιστοποίησης και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και όταν διαπιστώνεται απόκλιση
επιβάλλονται οι αντίστοιχες διορθώσεις.
Κατά το έτος 2013 δεν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκε τροποποίηση
σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

1.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ
1.6.1

Συμπληρωματικότητα με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα

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


Στα πέντε (5) Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο της θεματικής
προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής», τα οποία δρουν
συμπληρωματικά με τους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ



Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο δρα συμπληρωματικά
κυρίως στους άξονες Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με έμφαση στις
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον Α.Π. 4 (Προστασία εδαφικών συστημάτων –
Διαχείριση Στερεών αποβλήτων)


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο δρα
συμπληρωματικά κυρίως στους άξονες Α.Π.1 & Α.Π. 6 (Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – με έμφαση στις καθαρές συγκοινωνίες)



Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο
αξιοποιεί της νέες ευκαιρίες που αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένου του τομέα της «πράσινης απασχόλησης».



Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» γίνεται εκτενής
αναφορά στη σύνδεση εκπαίδευσης και αειφόρου ανάπτυξης, τονίζοντας ότι η
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί μια ευρεία έννοια που
περιλαμβάνει αλληλένδετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και
διευρύνει την έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης



Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», γίνεται αναφορά στην
στήριξη του στόχου της αειφορίας μέσω των δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής
ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης, οι φορείς της οποίας, στο επίπεδο της
κεντρικής κυβέρνησης αλλά και στα επίπεδα της περιφερειακής διοίκησης και της
αυτοδιοίκησης, ασκούν ρυθμιστικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες διαμόρφωσης
και εφαρμογής πολιτικών, οι οποίες άμεσα ή έμμεσα συμβάλλουν στον στόχο της
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος



Επιπλέον,

σημαντική

συνεισφορά

σε

θέματα

Περιβάλλοντος

και

Αειφόρου

Ανάπτυξης έχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων το οποίο συγχρηματοδοτείται με πόρους ΕΓΤΑΑ και το ΕΠ «Αλιεία»
του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
ΕΤΑ. Τα προγράμματα αυτά δρουν συμπληρωματικά του ΕΠΠΕΡΑΑ στους παρακάτω
Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ):
o

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

o

Α.Π. 9 (Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας) με έμφαση
σε αγροτικά οικοσυστήματα και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων

o

Α.Π. 2 & Α.Π. 7 (Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων) με έμφαση
στην

προώθηση

ορθολογικών

μεθόδων

άρδευσης

και

μείωση

των

ρυπαντικών φορτίων που προκύπτουν από τη γεωργία

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
36

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Α.Π. 4 (Προστασία εδαφικών συστημάτων – Διαχείριση Στερεών αποβλήτων

o

με έμφαση σε θέματα προστασίας των εδαφών από φαινόμενα διάβρωσης
και ερήμωσης
Προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα αλληλοεπικάλυψης μεταξύ του ΕΠΠΕΡΑΑ και
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, έχουν προβλεφθεί
Κριτήρια Διαχωρισμού, τα οποία περιγράφονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και
εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων στο Πρόγραμμα.
Επιπρόσθετα, πλέον της Εθνικής Αρχής Συντονισμού η οποία συντονίζει το σύνολο των
διαχειριστικών αρχών για θέματα εφαρμογής του ΕΣΠΑ και των ΕΠ, η διασφάλιση της
συνάφειας των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με τις εθνικές πολιτικές κάθε τομέα,
καθώς και μεταξύ των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΑ, της ΕΤΕπ και άλλων
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων γίνεται από επιμέρους μηχανισμούς συντονισμού
των δράσεων σε συγκεκριμένους τομείς.
Σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 Κεφάλαιο Β’ Άρθρο 10 «Θέματα Συντονισμού», ο
συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ασκείται από την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές
Υπηρεσίες

Διαχείρισης

Επιχειρησιακού

του

Προγράμματος

Προγράμματος

Αλιείας

σε

Αγροτικής

Ανάπτυξης

συνεργασία

με

(ΠΑΑ)

αρμόδιες

και

του

εθνικές

και

περιφερειακές αρχές.
Ο συντονισμός ασκείται μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των
δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά
(περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), που λειτουργεί σε επίπεδο α)
προγραμματισμού

(εξειδίκευση

κατευθύνσεων),

β)

παρακολούθησης

υλοποίησης

(διαχειριστικές αρχές - τήρηση κατευθύνσεων) και γ) επανεξέταση στρατηγικής (εθνική
αρχή συντονισμού και διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ).
Ο συντονισμός των δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος ασκείται μέσω της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η οποία συντονίζει, καθορίζει προτεραιότητες
και παρακολουθεί σε συνεργασία με την εθνική αρχή συντονισμού, το σύνολο των
περιβαλλοντικών έργων και δράσεων ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους,
ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία συνέργεια και συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων
στον τομέα του περιβάλλοντος.
Για το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων
δράσεων κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη σώρευση
ενισχύσεων και την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο, συστάθηκε
επιτροπή (ΚΥΑ αριθμ. 35544/ΓΔΑΑΠ 5379/2008 /ΦΕΚ Β’ 1691), στην οποία μετέχουν ο
προϊστάμενος

της

εθνικής

αρχής

συντονισμού

(πρόεδρος),

οι

προϊστάμενοι

των

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
37

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

διαχειριστικών αρχών των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Ψηφιακή
Σύγκλιση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και των ΠΕΠ, καθώς και οι προϊστάμενοι
της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού της παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ, της διαχειριστικής
αρχής του ΠΑΑ και της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας. Η
επιτροπή υποστηρίζει επίσης την εθνική αρχή συντονισμού στην εποπτεία της οργάνωσης
και διαχείρισης των ταμείων που ιδρύονται και οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα
με το άρθρο 44 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006.
Ο συντονισμός των δανείων που χορηγούνται από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση
μεγάλων έργων που εντάσσονται στα ΕΠ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων έργων
που προωθούνται με συγχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα) ή άλλων επενδύσεων
μικρότερου μεγέθους, ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μεταφορών

και

Δικτύων

και

του

Υπουργείου

Οικονομικών, σε συνεργασία με την ανωτέρω επιτροπή και τις αρμόδιες διαχειριστικές
αρχές.

1.7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.7.1

Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν
ληφθεί για τη βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του
Προγράμματος

Βασικά Στοιχεία Προόδου του ΕΠΠΕΡΑΑ
Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του Προγράμματος αποδεικνύει την «καθυστέρηση της
ουσιαστικής έναρξης» του (έναρξη στο τέλος του 2009 και δαπάνες λιγότερες από το 25%
του προϋπολογισμού του Προγράμματος μέχρι το τέλος του 2011), που συνιστά
συστηματικό πρόβλημα του προγραμματισμού στη χώρα και πρέπει να αποτελέσει
καθοριστικό στόχο βελτίωσης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
Πέρα

από

το

σύνηθες

πρόβλημα

της

καθυστερημένης

«ενεργοποίησης»

των

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, λόγω της εστιασμένης προσπάθειας στην ολοκλήρωση
των παρεμβάσεων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, με αποτέλεσμα οι ρυθμοί
υλοποίησής τους να αρχίζουν από πολύ χαμηλά επίπεδα (με ουσιαστική «απώλεια» των 23 πρώτων ετών), η χρονική υστέρηση που παρατηρείται στην εξειδίκευση και εφαρμογή
των παρεμβάσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ οφείλεται και στους ακόλουθους λόγους:



Στις αρνητικές εξελίξεις στα μακροοικονομικά, δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά
δεδομένα της Χώρας, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά, την προετοιμασία (ωρίμανση)
και παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τόσο σε επίπεδο δικαιούχων, όσο και σε
επίπεδο αναδόχων κατασκευής έργων. Οι κυριότερες αρνητικές παράμετροι κατά τη
διαδικασία

δημιουργίας

επενδύσεων

είναι

η

αδυναμία

των

δικαιούχων

να

εξασφαλίσουν την ίδια συμμετοχή, ή / και τη λήψη δανείων, καθώς και η αδυναμία
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αναδόχων να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες εγγυητικές επιστολές, ή / και τραπεζικά
δάνεια. Παράλληλα, η παρακράτηση των αμοιβών τους, σε περίπτωση φορολογικών
οφειλών, έχει δημιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις και αποδυνάμωση όλου του
πλέγματος παραγωγής επενδύσεων, με αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι καθυστερήσεις
εκτέλεσης ενταγμένων έργων, με Δικαιούχους, κυρίως, Δήμους και Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης.



Στη

δυσκολία

υλοποίησης

/

εκτέλεσης

περιβαλλοντικών

έργων

–

δυσκολία

σχεδιασμού και λήψης δεσμευτικών αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.



Στη μεγάλη αριθμητική και χωρική διασπορά των έργων / πράξεων και των
Δικαιούχων.



Στις εγγενείς οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες των Δικαιούχων του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Η μεγάλη πλειονότητα των Δικαιούχων είναι Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι
οποίοι από το Φθινόπωρο του 2010 βρίσκονται σε φάση διαρκών ανακατατάξεων.
Αρχικά οι Δημοτικές Εκλογές (Οκτώβριος 2010) και στην συνέχεια η εφαρμογή του
«Καλλικράτη», υπήρξαν οι αιτίες για μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση, καθώς
καταργήθηκαν, ή συγχωνεύτηκαν φορείς, μετακινήθηκε προσωπικό εμπλεκόμενο
στην υλοποίηση των έργων κλπ. Οι καθυστερήσεις αυτές άρχισαν να μειώνονται μέσα
στο 2012, καθώς ομαλοποιείται η λειτουργία των εν λόγω φορέων.



Στο μεγάλο αριθμό ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών στους διαγωνισμούς των
έργων, που εμφανίζονται πολύ αυξημένες από τα μέσα του 2011, με αποτέλεσμα
σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, καθώς είναι αδύνατη η
συμβασιοποίησή τους πριν την οριστική επίλυση των διαφορών.



Στην

πολυπλοκότητα

του

συστήματος

υλοποίησης

του

ΕΣΠΑ

2007-2013

(Ν.

3614/2007) και στις συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής του, η οποία διατηρείται
σε σημαντικό βαθμό παρά τις οποίες απλοποιήσεις που θεσμοθετήθηκαν με το Νόμο
3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013» και
την πρόσφατη τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του Συστήματος Διαχείρισης
(Αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138, ΦΕΚ 292 Β’/ 13.02.2013).



Στην πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία των εκχωρήσεων, η οποία συνέτεινε σε
μεγάλο βαθμό στην καθυστέρηση υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Μέσα στο 2013 εμφανίστηκε άνοδος σε όλα τα μεγέθη που αφορούν την υλοποίηση του
ΕΠΠΕΡΑΑ. Από τη διαχρονική εξέλιξη της απορρόφησης ανά Άξονα Προτεραιότητας,
προκύπτει η έντονη ενεργοποίηση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 1, των οποίων οι
δαπάνες τον Δεκέμβριο του 2013 ανέρχονται στο 76,8% του προϋπολογισμού του άξονα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών προέρχεται από τις δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών
σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ, μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και από τα έργα
επέκτασης του Μετρό της Αθήνας, τα οποία έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.
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Αντίθετα,

μεγάλη

καθυστέρηση

στην

απορρόφηση

δαπανών

εμφανίζουν

τα

έργα

συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων και τα έργα διαχείρισης &
διανομής πόσιμου νερού του Άξονα Προτεραιότητας 2, αφού πολύ μεγάλο ποσοστό των
ενταγμένων έργων των συγκεκριμένων κατηγοριών δεν έχει καν συμβασιοποιηθεί μέχρι το
τέλος του 2013 (οι νομικές δεσμεύσεις του ΑΠ 2 καλύπτουν λιγότερο από 35% του
προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων).
Οι εντάξεις αντιπλημμυρικών έργων και έργων διευθέτησης ρεμάτων στον Άξονα
Προτεραιότητας 3 του Προγράμματος έχουν υπερβεί τον προϋπολογισμό του Άξονα
(υπερδέσμευση 180% περίπου) και η υλοποίηση των έργων φαίνεται να εξελίσσεται
ομαλά. Να σημειωθεί ότι στο έργο διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς, που αντιπροσωπεύει
το 45% περίπου του προϋπολογισμού των εντάξεων του ΑΠ 3, φαίνεται να έχουν
ξεπεραστεί οι δυσκολίες των προηγούμενων ετών στην υλοποίηση του, η οποία
εξελίσσεται πλέον ομαλά.
Καθυστερήσεις εμφανίζονται και στην υλοποίηση των έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων του Άξονα Προτεραιότητας 4, τα οποία παρουσιάζουν απορρόφηση μόλις 24%
επί του προϋπολογισμού των εντάξεων και μεγάλο ποσοστό των ενταγμένων έργων (69%
του προϋπολογισμού τους) δεν έχει ακόμη συμβασιοποιηθεί.
Όσον αφορά την υλοποίηση των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου Συνοχής
(Άξονας Προτεραιότητας 5), έντονη ενεργοποίηση εμφανίζεται από τα μέσα στο 2012 έως
σήμερα, με αποτέλεσμα οι δαπάνες των ενταγμένων έργων να ανέρχονται στα 12,2 εκατ.
€ (31% του προϋπολογισμού τους) από τα 1,2 εκατ. € που ήταν τον Δεκέμβριο του 2011,
αν και το ποσοστό απορρόφησης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Στον Άξονα Προτεραιότητας 6, πέρα από την «ενδιάμεση απορρόφηση» στο πλαίσιο της
ίδρυσης και λειτουργίας των ταμείων – νέων χρηματοδοτικών μέσων (γεγονός που
αυξάνει ονομαστικά την απορρόφηση στον ΑΠ 6), αξιοσημείωτη πρόοδο σημειώνει το έργο
αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου καθώς και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ
τα έργα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εμφανίζουν μηδενική υλοποίηση.
Για τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7, επισημαίνεται ότι, αν και η ενεργοποίησή
τους ξεκίνησε με σχετική καθυστέρηση, η φυσική υλοποίηση της πλειοψηφίας των έργων
εξελίσσεται ομαλά και το ποσοστό απορρόφησης στο τέλος του 2013 ανέρχεται στο 63%
του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων του άξονα.
Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 έχουν ενταχθεί 5 έργα με προϋπολογισμό που ανέρχεται
στο 400% του προϋπολογισμού του Άξονα. Παρά το γεγονός ότι οι εντάξεις έγιναν
σχετικά έγκαιρα, η απορρόφηση των δαπανών των έργων του Άξονα διατηρείται σε πολύ
χαμηλό επίπεδο (6% περίπου).
Στον Άξονα Προτεραιότητας 9 οι δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των Φορέων
Διαχείρισης

Προστατευόμενων

που

εκτελούνται

με

αυτεπιστασία,

ενεργοποιήθηκαν

σχετικά έγκαιρα και παρουσιάζουν ομαλή διαχρονική εξέλιξη. Αντίθετα, προβλήματα
εμφανίζονται σε ορισμένα από τα έργα / υποέργα του ΑΠ 9, που αφορούν στην
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επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας, καθώς και στο έργο «Εποπτεία και αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτύπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην
Ελλάδα», το οποίο δεν έχει καν συμβασιοποιηθεί. Εξαιτίας αυτών, η απορρόφηση στο
τέλος του 2013 παραμένει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο (37% περίπου των εντάξεων).
Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 εμφανίζει σημαντικές καθυστερήσεις σε επίπεδο συμβάσεων
και δαπανών, παρόλο που η πλειοψηφία των εντάξεων πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2011
και ένα μικρότερο ποσοστό το 2012. Μέσα στο 2013 δεν έχουν ενταχθεί νέα έργα (οι
εντάξεις αντιστοιχούν στο 160% του προϋπολογισμού του Άξονα), οι νομικές δεσμεύσεις
αντιστοιχούν στο 51% περίπου των εντάξεων, ενώ η απορρόφηση είναι μόλις 12% επί
των εντάξεων.
Τέλος, όσον αφορά τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας του ΕΤΠΑ (Άξονας Προτεραιότητας 11),
πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα δεν έχουν
συμβασιοποιηθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται μεγάλες καθυστερήσεις
στην απορρόφηση του Άξονα (21% των εντάξεων και 19% του π/υ του Άξονα).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, μέσα στο 2013 συνεχίστηκε η θετική πορεία του
Προγράμματος, αν και απαιτούνται επιπλέον ενέργειες για την επιτάχυνση της υλοποίησης
των έργων του Προγράμματος, δεδομένου και του χρόνου που απομένει ως τη λήξη
επιλεξιμότητας των δαπανών.
Μέτρα για τη βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής των Προγραμμάτων
Α) Οριζόντιες Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Προγραμμάτων
Εντός του 2013 σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν πρόσθετες ρυθμίσεις, σε συνέχεια των
ρυθμίσεων απλοποίησης που είχαν αναληφθεί το 2012, με σκοπό την επιτάχυνση της
υλοποίησης των στόχων του ΕΣΠΑ, οι οποίες αναφέρθηκαν διεξοδικά στην ενότητα 1.3.1
της παρούσας έκθεσης.
Επιπρόσθετα στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης του ρυθμού απορρόφησης των πόρων
των ΕΠ αλλά και της διασφάλισης του βέλτιστου τρόπου κλεισίματος του ΕΣΠΑ 20072013, δεδομένου ότι το 2013 ήταν το τελευταίο έτος κατά το οποίο επιτρεπόταν βάσει των
Κανονισμών να γίνει αναθεώρηση των προγραμμάτων, πραγματοποιήθηκε η
αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ. Η

τελευταία

εν λόγω αναθεώρηση σύμφωνα και με τις σχετικές

οδηγίες (υπ’ αριθμ. 36042 / ΕΥΣ 4495/ 20-08-2013 εγκύκλιος με θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» (τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 35392/ΕΥΣ 4456/9.8.2013
Εγκυκλίου)
των

και υπ’ αριθμ. 39279/ ΕΥΣ 4774/13-9-2013 οδηγία με θέμα «Αναθεώρηση

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

του

ΕΣΠΑ»

υλοποιήθηκε

με

βάση

τις

δύο

κατευθύνσεις:
o

Μεταφορές πόρων μεταξύ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

o

Εσωτερικές ανακατανομές σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
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Οι προτάσεις αναθεώρησης των ΕΠ ολοκληρώθηκαν το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου
2013, ακολούθησε η έγκρισή τους από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ οι οποίες
συνεδρίασαν εντός του Σεπτεμβρίου 2013 και τα αναθεωρημένα ΕΠ εστάλησαν μέχρι
30.09.13 στην E.E. για έγκριση από τις υπηρεσίες της.
Β) Εξυγίανση προγραμμάτων και προετοιμασία κλεισίματος ΕΠ
Δεδομένου ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 βρίσκονται σε τελική
φάση υλοποίησης, για την ορθολογική εξέλιξη και ομαλή ολοκλήρωσή τους απαιτήθηκε
κατά το 2013 η τακτοποίησή τους και οι συντονισμένες ενέργειες των εμπλεκόμενων
φορέων διαχείρισης για την προετοιμασία του κλεισίματος, παράλληλα με τη διαδικασία
αναθεώρησής τους. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπισθεί ήταν αυτό
της υπερδέσμευσης που παρουσιάζονταν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ.
Με στόχο την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 36042 / ΕΥΣ 4495/
20-08-2013 εγκύκλιος με θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 &
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ» (τροποποίηση
της με αριθμ. πρωτ. 35392/ΕΥΣ 4456/9.8.2013 Εγκυκλίου) η οποία μεταξύ άλλων
καλούσε τις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης των ΕΠ να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη
των αναγκαίων μέτρων για την εξυγίανση των προγραμμάτων και την προσέγγιση
κλεισίματος. Τα σχέδια εξυγίανσης που θα εκπονούσαν οι ΕΥΔ θα έπρεπε να αποτυπώνουν
ένα σαφή και τεκμηριωμένο προγραμματισμό σταδιακής μείωσης της υπερδέσμευσης ως
προς τις εντάξεις με χρονοπρογραμματισμό ενεργειών. Ο τελικός στόχος είναι να μην
ξεπερνά η υπερδέσμευση σε επίπεδο εντάξεων το 105% της συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης του προγράμματος, προκειμένου το πρόγραμμα κατά το κλείσιμο, μετά
την εφαρμογή του top up, να διασφαλίζει επαρκή, αλλά όχι υπερβολική, υπερδέσμευση
ασφαλείας. Επίσης, μέσω της εν λόγω εγκυκλίου καθορίζονταν συγκεκριμένη μεθοδολογία
απομείωσης υπερδέσμευσης των Ε.Π.
Επιπρόσθετα, με στόχο το κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2007-2013 με το βέλτιστο δυνατό τρόπο
εκδόθηκαν και οι κάτωθι οδηγίες/ εγκύκλιοι:
o

Η με α.π. 33598/ΕΥΣ 4297/30.07.2013 για την Επικαιροποίηση εκτιμώμενης
προοπτικής υλοποίησης Μεγάλων Έργων.

o

Η με α.π. 566/ΕΥΣ 1046/08-01-2013 «Εξυγίανση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
2007-2013 -Απεντάξεις ανενεργών έργων ΕΣΠΑ (sleeping projects)

Τέλος, αναφέρεται και η C (2013) 1573- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.3.2013 για
την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (20072013.
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1.7.2

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αρ. 116070/7.2.2008 (ΦΕΚ
437/Β΄/13.03.2008), η οποία τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ 177224/31.3.2010 (ΦΕΚ
463/τ.Β΄/19.4.2010),

178138/04.05.2010

(ΦΕΚ

689/Β/21.05.2010)

και

167992/03.05.2011 (ΦΕΚ 1097/Β/02.06.2011).
Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡΑΑ συνήλθε στην Αθήνα την
20 Σεπτεμβρίου 2013, μετά από τη με αρ. πρωτ. Οικ.108776/11.09.2013 Πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, κου Σωκράτη Αλεξιάδη.
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν 34 µέλη µε δικαίωµα ψήφου και 6 µέλη χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τα πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
Μετά τον χαιρετισμό που απεύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κος Σ. Καλαφάτης
προς

τα

μέλη

της

Παρακολούθησης,

Επιτροπής

Γενικός

Παρακολούθησης,

Γραμματέας

Χωροταξίας

ο
και

Πρόεδρος
Αστικού

της

Επιτροπής

Περιβάλλοντος

κ.

Σωκράτης Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στην πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην
μείωση της υπερδέσμευσης και στην προσπάθεια να εξορθολογιστεί πλήρως το Πρόγραμμα
μέχρι το τέλος του, καθώς και στα κύρια εμβληματικά έργα του προγράμματος.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης τόνισε τη σύνδεση της πορείας
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τους στόχους που τίθενται στο πλαίσιο
της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και της προσπάθειας για αναστροφή της
ύφεσης.
Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η ενεργοποίηση και η συνολική πρόοδος

του

Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο αξόνων προτεραιότητας με ειδική αναφορά στις
Προσκλήσεις, τις Εντάξεις, τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις Δαπάνες. Επίσης, παρουσιάστηκε
η πρόοδος των εκχωρήσεων από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προς του Ενδιάμεσους Φορείς
Διαχείρισης με αναφορά στις Προσκλήσεις, τις Εντάξεις, τις Νομικές Δεσμεύσεις και τις
Δαπάνες.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εισροών κοινοτικής
συμμετοχής, προκαταβολών και ενδιάμεσων πληρωμών, καθώς και για την κάλυψη του
κανόνα ν+2/ ν+3. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάσθηκαν μέχρι τότε και σύμφωνα με
μη επισφαλείς εκτιμήσεις της Υπηρεσίας οι απαιτήσεις του κανόνα ν+2/ν+3 για το έτος
2013 για το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ, θα καλύπτονταν μέχρι το τέλος του 2013.
Τέλος, παρουσιάστηκαν η πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων και των έργων
προτεραιότητας

του

Προγράμματος

και

τα

συμπεράσματα

της

αξιολόγησης

του

προγράμματος από τον σύμβουλο αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Αναλύθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος οι βασικές
αρχές και κατευθύνσεις για τη διαχείριση και προετοιμασία κλεισίματος του Επιχειρησιακού
Προγράμματος με βάση της Εγκύκλιο 36042/ΕΥΣ/4495/20.08.2013 της ΓΓ Δημοσίων
Επενδύσεων - ΕΣΠΑ. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην περαιτέρω αντιμετώπιση των
αναγκών που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την διαχείριση των
υπερδεσμεύσεων των πόρων του προγράμματος
Ακολούθως παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος με ανάλυση επί των κατευθύνσεων, του στόχου και των
βασικών αξόνων της, καθώς και της χρηματοδοτικής ανακατανομής.
Παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης οι κατευθυντήριες γραμμές για
το κλείσιμο του ΕΠΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο 36042/ΕΥΣ 4495/20-8-2013 της ΓΓ
Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης το πλαίσιο για το
σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η μέχρι σήμερα πορεία της
προετοιμασίας του τομέα για τη νέα περίοδο και τα επόμενα βήματα.
Ακολούθησε παρουσίαση για τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των έργων απορριμμάτων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α)

Διαπιστώνει

την

επιτάχυνση

της

προόδου

υλοποίησης

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων και πληρωμών, που όμως πρέπει να
ενταθεί περαιτέρω με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
β) Διαπιστώνει τον καθοριστικό ρόλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» στη διαχείριση του ΕΣΠΑ και επισημαίνει την ανάγκη
της περαιτέρω ενίσχυσής της, για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος της
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, αλλά και την υποστήριξη του σχεδιασμού και της
διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΠΕΚΑ της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020.
γ) Τονίζει ότι βασικός στόχος του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως αναφέρεται και στο Πρόγραμμα, είναι η
συνδρομή του στην εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και
εξ’ αυτού στην κάλυψη των ανελαστικών υποχρεώσεων της Χώρας με βάση το εθνικό και
κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, ενώ παράλληλα πρέπει να συμβάλλει στην
εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
δ) Το ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται σε φάση πλήρους εξυγίανσης του Προγράμματός του. Ήδη από
τον Ιούνιο του 2012 έχει μειώσει την υπερδέσμευση του Προγράμματος κατά 30% και
συνεχίζει να προβαίνει σε απεντάξεις έργων τα οποία δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν,
στο πλαίσιο των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται εντός της επιλεξιμότητας
της παρούσης Προγραμματικής Περιόδου.
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Για τον σκοπό αυτό εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2013 θα έχει απενταχθεί ένα
σημαντικό μέρος των έργων που αφορούν σε έργα

διαχείρισης υγρών αποβλήτων

οικισμών Γ Προτεραιότητας και τα οποία δεν έχουν προβεί σε δημοπράτηση σε κανένα από
τα Υποέργα της ενταγμένης Πράξης, οπότε προβλέπεται να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου
στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Κατόπιν έως το τέλος του 2013 θα απενταχθεί και
ένα επόμενο τμήμα έργων της ίδιας κατηγορίας και ωρίμανσης, που και αυτά θα
μεταφερθούν στο ΣΕΣ. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η μείωση της υπερδέσμευσης σε
επίπεδα ικανά να αντιμετωπίσει μόνον περιορισμένες αποκλίσεις στην υλοποίηση των
έργων του Προγράμματος και την επίτευξη των στόχων σε άξονες Προτεραιότητας, στο
πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΑΣ. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διαδικασίες
θα γίνουν με ανάλογο δόκιμο τρόπο ώστε τα έργα τα οποία θα απενταχθούν-μεταφερθούν
στο ΣΕΣ θα είναι ενεργά και θα ωριμάζουν για την επόμενη Προγραμματική περίοδο.
Επισημαίνεται, ότι τέλος του 2013 θα προσεγγιστεί με ανάλογο τρόπο η δυνατότητα
απένταξης έργων και από τους άλλους άξονες και για τις
αντιμετωπίζουν

σοβαρά

προβλήματα,

όπως

δικαστικές

περιπτώσεις που έργα

εμπλοκές,

θέματα

με

την

αρχαιολογία, κ.λ.π. καθώς και έργα με πολύ μικρό βαθμό ωρίμανσης, ώστε να τηρηθεί η
εγκύκλιος 36042/ΕΥΣ 4495/20,08,2013 « Οδηγίες Διαχείρησης για τα έτη 2013-2015 ,
προετοιμασία κλεισίματος/ αναθεώρηση 2013 ΕΠ του ΕΣΠΑ»
ε) Επισημαίνει την ανάγκη για εντατικοποίηση των προσπαθειών για την κάλυψη του
κανόνα Ν+3 για το έτος 2013, αλλά και της επίτευξης του στόχου του Προγράμματος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξουσιοδοτεί την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σε συνεργασία με την ΕΑΣ
να

προβεί

στην

ρεαλιστική

αναμόρφωση

των

δεικτών

και

των

κειμένων

του

Προγράμματος και την αποδέσμευση από το μεγάλο έργο του ΕΡΑΣΙΝΟΥ που δεν θα
υλοποιηθεί.
Τα

μέλη

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης

έκαναν

αποδεκτή

την

πρόταση

3ης

Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την οριστικοποίηση του τελικού
κειμένου που αφορά σε φραστικές διατυπώσεις.

1.7.3

Θέματα Αξιολόγησης

Σκοπός της Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η παροχή, στους φορείς λήψης αποφάσεων
(Επιτροπή Παρακολούθησης

ΕΠΠΕΡΑΑ, Διαχειριστική Αρχή ΕΠΠΕΡΑΑ, ΥΠΕΚΑ) των

κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα,
την αποδοτικότητα και τις αρχικές συνέπειες των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, έτσι ώστε
να υποστηρίζεται ουσιαστικά η διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας για την
έγκαιρη επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και την ορθότητα και επικαιρότητα των
επιλογών του.
Η Αξιολόγηση αποτελεί ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητα και ορθότητας των
επιλογών του αρχικού προγραμματισμού αλλά και των διαδικασιών εφαρμογής του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και
ισχύουν από το σχεδιασμό του μέχρι την περίοδο αξιολόγησης. Προσφέρει μια ευκαιρία για
εντοπισμό

των

σημείων

αναπροσανατολισμό,

του

προκειμένου

προγραμματισμού
να

εξασφαλισθεί

που
η

ενδεχομένως
επίτευξη

των

χρειάζονται
στόχων

του

Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του
ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας αναλύονται τα δεδομένα της
υλοποίησης, γίνονται προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη της εφαρμογής του και
διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις για τη λήψη κατάλληλων μέτρων.
Το

έργο

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013» ανατέθηκε σε
Σύμβουλο Αξιολόγησης τον Σεπτέμβριο του 2012, ύστερα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠΕΕΡΑΑ και του Συμβούλου
Αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, με διάρκεια 24 μηνών, το έργο του
Συμβούλου

Αξιολόγησης

συνίσταται

στη

διεξοδική

ανάλυση,

στο

πλαίσιο

των

υποβαλλόμενων εκθέσεων, των εξής ζητημάτων:

 Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του
ΕΠΠΕΡΑΑ

 Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΠΕΡΑΑ
 Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του
ΕΠΠΕΡΑΑ

 Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ

 Ε. Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα (περιβαλλοντική επίδοση, συμμόρφωση με
οριζόντιες αρχές, συμβολή στις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, έρευνες πεδίου)
Το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης υλοποιείται και εξελίσσεται ομαλά από την έναρξή
του ως σήμερα. Τα βασικότερα συμπεράσματα, όπως προέκυψαν από την Έκθεση
Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2013, είναι τα παρακάτω:

 Η σημερινή κοινωνικο – οικονομική κατάσταση είναι ουσιωδώς διαφορετική από αυτή
που επικρατούσε όταν υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Οι αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας, εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα το
Πρόγραμμα να αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια της χώρας για την
υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης.

 Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δευτερογενή, όσο και στον
τριτογενή τομέα, με ιδιαίτερη επίπτωση σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση
και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, η συνεχής επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά
εργασίας, με κύρια έκφρασή τους την αλματώδη αύξηση του ποσοστού ανεργίας, η
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συνεχής επιδείνωση της διεθνούς θέσης της χώρας ως προς την ανταγωνιστικότητα,
αποτελούν το βασικό πλαίσιο εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας κατά την τρέχουσα
περίοδο,

το

οποίο

δημιουργεί

ανάγκες

προσαρμογής

του

αναπτυξιακού

προγραμματισμού στους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος.

 Η αρχική ανάλυση Απειλών, Ευκαιριών, Δυνατών Σημείων και Αδυναμιών, με
βάση την οποία σχεδιάστηκε το ΕΠΠΕΡΑΑ, περιέχει διαπιστώσεις, ιδιαίτερα στις απειλές
και τις αδυναμίες, πολλές από τις οποίες ισχύουν και σήμερα, έχουν όμως προστεθεί και
νέες απειλές και αδυναμίες, που προκλήθηκαν, ή απέκτησαν κρισιμότερη σημασία,
λόγω

της

παρατεταμένης

οικονομικής

και

χρηματοπιστωτικής

κρίσης

και

των

συνεπαγόμενων αλλαγών στις ανάγκες και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά
πολλές από τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες, τουλάχιστον ως προς το χρονικό ορίζοντα
της εξέλιξης τους. Αρκετές από τις προοπτικές και τις δυνατότητες αποτελούν, πλέον,
μακροχρόνιες προοπτικές/ δυνατότητες, καθώς η επίτευξη τους εξαρτάται από την
άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, η οποία συνιστά καθοριστική
προϋπόθεση επίτευξης οποιωνδήποτε μακροχρόνιων στόχων. Οι ανωτέρω αλλαγές
ελήφθησαν υπόψη κατά την Αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ το Δεκέμβριο του 2012, οπότε
έγινε και επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT του Προγράμματος, με αρκετές
τροποποιήσεις σε σύγκριση με την ανάλυση που περιελάμβανε το αρχικό κείμενο του
ΕΠΠΕΡΑΑ.

 Ο Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος και η Στρατηγική του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», επτά χρόνια μετά τον αρχικό
σχεδιασμό τους, παραμένουν επίκαιροι και μάλιστα ενισχύουν το ρόλο του
Προγράμματος στην προσπάθεια της χώρας για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου
αειφόρου ανάπτυξης.

 Η εσωτερική συνάφεια / συνοχή και συμπληρωματικότητα του Προγράμματος
τεκμηριώνεται σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού και της εφαρμογής των παρεμβάσεων
του.

 Η στρατηγική στόχευση του ΕΠΠΕΡΑΑ στην «προστασία, αναβάθμιση και αειφόρο
διαχείριση του περιβάλλοντος», η φύση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του, σε
συνδυασμό

με

τον

οριζόντιο

χαρακτήρα

επιμέρους

περιβαλλοντικών

δράσεων,

προσδιορίζουν τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα του Προγράμματος με
παρεμβάσεις

που

υλοποιούνται

στο

πλαίσιο

άλλων

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 Η συμβολή του Προγράμματος στις πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η στρατηγική στόχευση του ΕΠΠΕΡΑΑ στην
προστασία, αναβάθμιση και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει
το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής
των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας, παρουσιάζει συνάφεια και συμπληρωματικότητα με επιμέρους στόχους του
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Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ακόμη
βραχυχρόνια

εξάλειψη

του

δημοσιονομικού

και αν δεν συμβάλει στη

ελλείμματος,

ενώ

η

ταχεία

και

αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου
του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας. Η ταχύτερη (αλλά και ταυτόχρονα
αποδοτικότερη) απορρόφηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποκτά
κρίσιμο ρόλο, τόσο ως προς τη συμβολή του στην αποκατάσταση της αναπτυξιακής
δυναμικής της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της, όσο και στην επίτευξη των
στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και του Μνημονίου
Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής.

 Οι παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
συμβάλλουν άμεσα στην εκπλήρωση των 5 από τους 17 Γενικούς Στόχους του
ΕΣΠΑ και ειδικότερα: Στη θεματική προτεραιότητα 1 «Επένδυση στον παραγωγικό
τομέα της οικονομίας» και στο Γενικό Στόχο 2. Και στη θεματική προτεραιότητα 5
«Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και
διαβίωσης» και στους Γενικούς Στόχους 13, 14, 15 και 16. Στους Γενικούς Στόχους 15
& 16 του ΕΣΠΑ συμβάλουν άμεσα και οι παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος
των ΠΕΠ των 5 Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης, η διαχείριση των οποίων έχει
εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

 Παράλληλα, το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» παρουσιάζει σημαντική
συνάφεια

με

τις

Στρατηγικές

Κατευθυντήριες

Γραμμές

της

ΕΕ

για

την

οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (ΚΣΚΓ) και ειδικότερα με την ΚΣΚΓ
1.1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις
και απασχόληση», αφού οι παρεμβάσεις όλων των Αξόνων Προτεραιότητας του
Προγράμματος εξυπηρετούν την ενίσχυση συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και

την ανάπτυξη

(ΚΣΚΓ

1.1.2), οι

παρεμβάσεις των Αξόνων

Προτεραιότητας 1 και 6, που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, το
βιοκλιματικό

σχεδιασμό

δημόσιων

κτιρίων,

την

ενίσχυση

επενδυτικών

σχεδίων

αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συμπαραγωγής ενέργειας και τα έργα
αξιοποίησης τοπικού ενεργειακού δυναμικού, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη
(ΚΣΚΓ 1.1.3) και επιπλέον, τα έργα επέκτασης των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό
Αθήνας), που έχουν ενταχθεί στον Άξονα 1, συμβάλουν στην επέκταση και βελτίωση
των υποδομών μεταφορών της χώρας (ΚΣΚΓ 1.1.1). Επίσης, μια σειρά παρεμβάσεων
του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ που σχετίζονται με την προστασία, την
ανάδειξη και την αξιοποίηση προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου
φυσικού

κάλλους,

καθώς

και

με

την

προστασία

της

βιοποικιλότητας

αυτών,

συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ 2 «Εδαφική Διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και
ειδικότερα στην ΚΣΚΓ 2.2 «Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των
αγροτικών

περιοχών,

των

περιοχών

αλιείας

και

των

περιοχών

με

φυσικά

πλεονεκτήματα». Παράλληλα, η συμβολή των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων των ΠΕΠ
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των 5 Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης που διαχειρίζεται μέσω εκχώρησης η ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ, εντοπίζεται στην ΚΣΚΓ 1.1.2, καθώς και στην ΚΣΚΓ 2.2.

 Σε ότι αφορά τη συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και στις 10
Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι
παρεμβάσεις του Προγράμματος, καθώς και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις των ΠΕΠ
των 5 Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης, συμβάλλουν, άμεσα, στην Κατευθυντήρια
Γραμμή 5 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», ενώ έμμεση είναι η συμβολή του Προγράμματος
στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6 «Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης», με την υλοποίηση
των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
μέσω του Ν. 3299/2004. Επιπλέον, όλα τα έργα του Προγράμματος και ιδιαίτερα τα
έργα τηλεθέρμανσης, επέκτασης των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) και
κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, συμβάλουν στην αύξηση του
επιπέδου απασχόλησης, συνεισφέροντας έτσι έμμεσα στην Κατευθυντήρια Γραμμή 7
«Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας».

 Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένες με τους
στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα το στόχο για
το Περιβάλλον και το στόχο για το ρυθμό απασχόλησης. Συγκεκριμένα, το ΕΠΠΕΡΑΑ
συμβάλει στις τρεις επιμέρους συνιστώσες του εθνικού στόχου για το περιβάλλον,
κυρίως, μέσω των παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1, προωθώντας μια σειρά
από μέτρα και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη
δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη,

όπως:

έργα

αξιοποίησης

διαφόρων

μορφών

ΑΠΕ

(αιολική,

ηλιακή,

υδροηλεκτρική, γεωθερμική, βιομάζα) από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου
Δημοσίου τομέα, προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης
ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια, ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, δράσεις
εξοικονόμησης
ενεργειακής

και

συμπαραγωγής

απόδοσης

(τηλεθερμάνσεις).

και

ενέργειας,

αξιοποίησης

Σημαντική

είναι,

του

επίσης,

καθώς

και

τοπικού
η

έργα

βελτίωσης

ενεργειακού

συνεισφορά

και

της

δυναμικού
του

Άξονα

Προτεραιότητας 6 στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω των έργων που
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», αλλά και με τη δράση
συμμετοχής του ΕΠΠΕΡΑΑ στη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, το οποίο
θα χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης αστικών περιοχών.
Τέλος, το

ΕΠΠΕΡΑΑ

συμβάλει

σημαντικά

στο στόχο του

ΕΠΜ

για

το ρυθμό

απασχόλησης, προωθώντας την κατασκευή υποδομών μεταφορών και περιβαλλοντικών
υποδομών, δράσεις που συνεισφέρουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας, τόσο κατά
τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας αυτών των έργων.

 Επιπλέον, σε ότι αφορά την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την
αντιμετώπιση αντίστοιχων διαρθρωτικών δυσχερειών του ΕΠΜ, το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει
σημαντική και άμεση συνεισφορά στην αντιμετώπιση τριών (3) από τις επτά
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(7) διαρθρωτικές δυσχέρειες και ειδικότερα στην «Εφαρμογή της συμφωνημένης
εμπροσθοβαρούς δημοσιονομικής προσαρμογής και στη συνέχεια διατήρηση ενός
επαρκούς πρωτογενούς πλεονάσματος, ώστε να μειωθεί το επίπεδο του χρέους και να
βελτιωθεί ή μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών», στην «Ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, επίτευξη
καλύτερου ελέγχου των δημοσίων οικονομικών και βελτίωση της ποιότητάς τους» &
στη «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών και των κλειστών επαγγελμάτων».

 Το σύστημα ποσοτικών στόχων - δεικτών του Προγράμματος, έτσι όπως
διαμορφώθηκε

με

την

τελευταία

αναθεώρησή

του,

κρίνεται

γενικά

ως

ορθό,

αντιπροσωπευτικό & κατάλληλο, δεδομένου ότι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της
διαθέσιμης χρηματοδότησης, ποσοτικοποιώντας την πλειονότητα των δράσεων που
υλοποιούνται στους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι Άξονες
Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας (ΑΠ 5 & ΑΠ 11), καθώς και οι Άξονες
Προτεραιότητας 6 και 7, οι οποίοι καλύπτονται εν μέρει (σε ποσοστό μικρότερο του
50%) από το σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών.

 Η δυνατότητα του συστήματος ποσοτικών στόχων – δεικτών του ΕΠΠΕΡΑΑ για την
παροχή επίκαιρης και αξιόπιστης εικόνας της στόχευσης των ενταγμένων έργων και της
σχετικής υλοποίησης τους, επηρεάζεται άμεσα από την ορθότητα και την πληρότητα
των δεδομένων που καταχωρούνται στους επιμέρους δείκτες. Η κάλυψη των ελλείψεων
και η διόρθωση των σφαλμάτων που παρατηρήθηκαν στην αποτύπωση επιμέρους
δεικτών στα ενταγμένα έργα, θα δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης του
συστήματος ποσοτικών στόχων – δεικτών του Προγράμματος στην αποτελεσματική
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεών του.

 Επίσης, το σύστημα ποσοτικών στόχων – δεικτών του Προγράμματος τηρεί την αρχή
της αναλογικότητας, δεδομένου ότι οι επιμέρους δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας
παρουσιάζουν

στην

πλειονότητά

τους

υψηλή

χρηματοδοτική

βαρύτητα,

ποσοτικοποιώντας σημαντικό μέρος της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων.
Ιδιαίτερα υψηλή «αναλογικότητα» παρουσιάζουν οι δείκτες κορμού των Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράμματος. Παράλληλα, επαληθεύεται, σε γενικές γραμμές, η
καταλληλότητα των ποσοτικών στόχων σε σχέση με την επίτευξη των ποιοτικών
στόχων του Προγράμματος.

 Η συγκέντρωση και η καταχώρηση των δεδομένων υλοποίησης του οικονομικού
αντικειμένου των παρεμβάσεων του Προγράμματος, καθώς και των περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων των ΠΕΠ των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης, που διαχειρίζεται η
ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ μέσω εκχώρησης, πραγματοποιείται ομαλά μέσω του ΟΠΣ, χωρίς να
παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα, παρά το σύνθετο χαρακτήρα του συστήματος
παρακολούθησης, που είναι αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων
φορέων και των διαδικασιών εκχωρήσεων. Αντίθετα, προβλήματα παρουσιάζονται στην
παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των έργων, τα οποία διογκώνονται από
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επιμέρους ελλείψεις / προβλήματα που υφίστανται στο σύστημα ποσοτικών στόχων –
δεικτών του Προγράμματος, καθώς και τον ανεπαρκή τρόπο με τον οποίο αυτό
τροφοδοτείται από τους επιμέρους δείκτες των ενταγμένων έργων.

 Αναφορικά με την αποτίμηση της συμβατότητας των ποσοτικών στόχων και δεικτών
του ΕΠΠΕΡΑΑ με το σύστημα ποσοτικών στόχων και δεικτών του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να
σημειωθεί

ότι

στο

πλέγμα

ποσοτικών

στόχων

–

δεικτών

του

Προγράμματος

περιλαμβάνονται 3 δείκτες, οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα και δείκτες στο επίπεδο
του

ΕΣΠΑ.

Οι

συγκεκριμένοι

δείκτες

ανταποκρίνονται

σε

δράσεις

Αξόνων

Προτεραιότητας με ιδιαίτερη χρηματοδοτική βαρύτητα και κατ’ αντιστοιχία και κατ’
αναλογία οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο σύστημα
ποσοτικών στόχων του ΕΣΠΑ.

 Η

διαχρονική

εξέλιξη

υλοποίησης

του

Προγράμματος

αποδεικνύει

την

«καθυστέρηση της ουσιαστικής έναρξης» του (έναρξη στο τέλος του 2009 και δαπάνες
λιγότερες από το 25% του προϋπολογισμού του Προγράμματος μέχρι το τέλος του
2011), που συνιστά συστηματικό πρόβλημα του προγραμματισμού στη χώρα και πρέπει
να αποτελέσει καθοριστικό στόχο βελτίωσης για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

 Το Σεπτέμβριο του 2013 το Πρόγραμμα εμφανίζει ενεργοποίηση της τάξης του 304%
με την έκδοση 166 Προσκλήσεων συνολικά, προϋπολογισμού ΔΔ 6.443,19 εκατ. €., εκ
των οποίων 66 Προσκλήσεις προϋπολογισμού 936,93 εκ. € αφορούν εκχωρημένα έργα.
Ο προϋπολογισμός ενταγμένων έργων (ποσό που συγχρηματοδοτείται) έφθασε (ΟΠΣ
24.09.2013) στα 4.126,64 εκατ. € (υπερδέσμευση 195%) με 1.193 ενταγμένα έργα, το
ποσό των συμβάσεων ανήλθε στα 1.745,81 εκατ. €, δεσμεύοντας το 82,4% του
διαθέσιμου προϋπολογισμού του και το 42,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων
έργων, ενώ οι δαπάνες (ποσό αποδεκτό διαχείρισης) έφθασαν τα 988,64 εκατ. €, ποσό
που αντιστοιχεί στο 46,7% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Από τα ανωτέρω
ενταγμένα έργα, τα 506 είναι έργα εκχωρημένα από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ σε άλλους
Φορείς και εμφανίζουν προϋπολογισμό 911,56 εκατ. € (ποσό που συγχρηματοδοτείται),
νομικές δεσμεύσεις ύψους 615,25 εκατ. € και δαπάνες 415,63 εκατ. €.

 Η αποτίμηση της προόδου της υλοποίησης του Προγράμματος, μέσω των πλέον
σημαντικών δεικτών δείχνει ουσιαστικές αποκλίσεις σε σχέση με την προγραμματική
στόχευση, καθώς η διαφορά μεταξύ της υλοποίησης και των τεθέντων στόχων είναι σε
αρκετές περιπτώσεις σημαντική.

 Σε ότι αφορά τις Κατηγορίες Δράσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, με βάση τον προϋπολογισμό
εντάξεων, διαπιστώνεται μια σημαντική συγκέντρωση στον τομέα της διαχείρισης
λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις κατηγορίες δράσεων που σχετίζονται με τα λύματα
και οι οποίες είναι: «Αποπεράτωση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ή κατασκευή νέου
και

σύνδεση

με

υφιστάμενη

ΕΕΛ»,

«Πλήρη

συστήματα

συλλογής,

μεταφοράς,

επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων» και «Επεκτάσεις – Αντικαταστάσεις υφιστάμενων
ΕΕΛ – Κατασκευή νέων ΕΕΛ», καλύπτουν το 47,8% των συνολικών εντάξεων του
Προγράμματος με 276 έργα. Παρά το μεγάλο προϋπολογισμό των ενταγμένων έργων
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που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, εμφανίζεται σημαντική υστέρηση στην
υλοποίησή

τους

και

η

απορρόφηση

δαπανών

φτάνει

μόλις

στο

13%

του

ποσοστό

του

προϋπολογισμού ένταξής τους.
Άλλες

κατηγορίες

δράσεων

που

κατέχουν

σχετικά

σημαντικό

προϋπολογισμού του Προγράμματος είναι τα «Έργα διαχείρισης και διανομής πόσιμου
νερού» με χρηματοδοτική βαρύτητα 10% και δαπάνες που ανέρχονται στο 18,6% του
π/υ ένταξής τους, καθώς και τα έργα «Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης
ΑΠΕ (Αναπτυξιακός)» με χρηματοδοτική βαρύτητα 8,3% και απορρόφηση ίση με
60,0%. Να σημειωθεί, επίσης, ότι ενταγμένα έργα που αφορούν στα στερεά απόβλητα
και ταξινομούνται στις κατηγορίες δράσεων: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ», «Διαχείριση
στερεών αποβλήτων – λοιπές υποδομές (ΚΔΑΥ, ΣΜΑ, Κομποστοποίηση, Δεματοποίηση,
Εξοπλισμός)» και «Διαχείριση στερεών αποβλήτων – ΧΥΤΑ)», αντιπροσωπεύουν
συνολικά το 9,6% των εντάξεων του Προγράμματος και η απορρόφησή τους ανέρχεται
στο 21,7% του προϋπολογισμού των εντάξεων αυτών των κατηγοριών.

 Από τον υπολογισμό των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας προέκυψε
χαμηλή τιμή για την αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική τιμή για την αποδοτικότητα.
Συγκεκριμένα,

ο

συνολικός

δείκτης

αποτελεσματικότητας

του

Προγράμματος

ανέρχεται σε 0,26, τιμή η οποία, αν και παρουσιάζει μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με
την αποτελεσματικότητα στο τέλος του 2012 (0,19), εκτιμάται ως ιδιαίτερα χαμηλή
στην παρούσα χρονική στιγμή της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Η χαμηλή
αποτελεσματικότητα

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

οφείλεται

κατά

κύριο

λόγο

στη

χαμηλή

αποτελεσματικότητα του ΑΠ 2 (0,17), ο οποίος δεσμεύει το μεγαλύτερο ποσοστό
(58,99%) των ενταγμένων έργων του Προγράμματος και συγκεκριμένα, στη χαμηλή
πρόοδο του φυσικού αντικειμένου μεγάλου ποσοστού των έργων που έχουν ενταχθεί
στο συγκεκριμένο άξονα. Ο μεγαλύτερος δείκτης αποτελεσματικότητας εμφανίζεται
στον ΑΠ 3 (0,55), χωρίς όμως να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη συνολική
αποτελεσματικότητα του Προγράμματος λόγω της χαμηλής χρηματοδοτικής του
βαρύτητας (4,42%). Παράλληλα, ο δείκτης αποδοτικότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ εμφανίζει
τιμή 1,08 (μεγαλύτερη της μονάδας) και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την τιμή στο
τέλος του 2012 (1,06), δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των έργων του Προγράμματος
η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου προηγείται των πληρωμών / δαπανών. Εξαίρεση
αποτελούν τα έργα συμμετοχής του ΕΠΠΕΡΑΑ στο Ταμείο JESSICA και στο Ταμείο
Εξοικονομώ

κατ’

οίκον,

τα

οποία

παρουσιάζουν

τυπική

απορρόφηση

του

προϋπολογισμού των εντάξεων τους (100%), με πολύ χαμηλό ή/και μηδενικό επίπεδο
υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. Επιπλέον, τα έργα κρατικών ενισχύσεων που έχουν
ενταχθεί στον ΑΠ 1 (έργα τηλεθέρμανσης Φλώρινας, Κοζάνης και Αμυνταίου)
παρουσιάζουν τυπική απορρόφηση ίση με το 50% περίπου του προϋπολογισμού των
εντάξεων τους, λόγω των προκαταβολών που έχουν λάβει, ενώ η υλοποίηση φυσικού
τους αντικειμένου είναι μηδενική.

 Η στρατηγική και οι παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι συνδεδεμένες
με

τη

Στρατηγική

της

Λισσαβόνας,

καθώς

στο

εγκεκριμένο

Πρόγραμμα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
52

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

περιλαμβάνονται οι Κωδικοί Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΚΘΠ) earmarking: ΑΠΕ και
Εξοικονόμηση

Ενέργειας

(ΚΘΠ

39

έως

43)

και

Προώθηση

Καθαρών

Αστικών

Μεταφορών (ΚΘΠ 52). Οι παρεμβάσεις των ΠΕΠ που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ δεν είναι συνδεδεμένες με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς δεν
περιλαμβάνονται σε αυτές οι Κωδικοί Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΚΘΠ) earmarking.

 Αναφορικά με την τήρηση του Κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης πόρων
(ν+3/ν+2) θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2012 οι συσσωρευμένες
δαπάνες, τόσο για το Ταμείο Συνοχής, όσο και για το ΕΤΠΑ. υπερκάλυψαν τις
υποχρεώσεις του Προγράμματος. Για το 2013, οι συνολικές υποχρεώσεις για την
κάλυψη του κανόνα ν+3/ν+2 ανέρχονται σε 1.179.302.941 €, εκ των οποίων
1.035.165.917 € αφορούν το Ταμείο Συνοχής και 144.137.024 € το ΕΤΠΑ. Με βάση τις
δαπάνες που δηλώθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ στο τελευταίο αίτημα πληρωμής
(18.10.2013), οι υποχρεώσεις για το 2013 καλύπτονται σήμερα μόνον κατά 40,8%.

 Ο

προσδιορισμός

του

βαθμού

ολοκλήρωσης

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

ανά

Άξονα

Προτεραιότητας, μέχρι το τέλος της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στηρίχθηκε
σε εκτιμήσεις σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων ανά Άξονα
Προτεραιότητας και κατηγορία δράσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τους
απαιτούμενους πόρους (και την αντίστοιχη οικονομική ολοκλήρωσή τους) για την
κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων ένταξης έργων (προσκλήσεις για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων και είναι σε εξέλιξη η ένταξη
των σχετικών έργων π.χ. Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια, Πρότυπα Επιδεικτικά
έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ή και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτίρια, Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές «Κοινότητες»:
Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης), καθώς και τον υφιστάμενο προγραμματισμό για έκδοση νέων
προσκλήσεων (Μείωση επικινδυνότητας από γεωλογικά - καταστροφικά φαινόμενα,
Δράσεις προστασίας και διατήρησης απειλούμενων ειδών, χλωρίδας, πανίδας και
οικοτόπων, κλπ.). Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ολοκλήρωσης
του Προγράμματος εκτιμάται σε 2.024 εκατ. €, σημειώνοντας μείωση κατά 94,12 εκατ.
€ (4,44%) σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.

 Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας υλοποίησης των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων
του ΕΣΠΑ είναι ο σύνθετος χαρακτήρας του συστήματος διαχείρισης και
υλοποίησης, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά παράγοντα που δυνητικά μπορεί να έχει
επιπτώσεις στη σαφήνεια των ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων. Η πολυπλοκότητα των μηχανισμών διοίκησης και διαχείρισης επιβαρύνεται και
από τη δημιουργία πολλών επιπέδων διοίκησης και διαχείρισης, που δημιουργούνται
από τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων σε Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.

 Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και ο σημαντικός αριθμός των εμπλεκόμενων
φορέων δημιουργεί αυξημένες ανάγκες συντονισμού τους για το σχεδιασμό, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων.
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 Επισημαίνεται

ότι,

παρατηρούνται

αδυναμίες

στην

εφαρμογή

των

διαδικασιών

παρακολούθησης των εργασιών που έχουν εκχωρηθεί σε ΕΦΔ και ειδικότερα σε ότι
αφορά την παρακολούθηση της εξέλιξης προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί, την πρόοδο
των εργασιών αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων και ένταξης των έργων,
καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων.

 Τα γενικά κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων πληρούν τις απαιτήσεις του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ και εφαρμόζονται στις περισσότερες
προσκλήσεις, στις οποίες ακολουθείται και η άμεση αξιολόγηση. Σε λίγες προσκλήσεις
δράσεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί σε ΕΦΔ και στις οποίες έχει επιλεγεί
η μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης, προσδιορίσθηκαν εξειδικευμένα κριτήρια. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι, στο σύνολο σχεδόν των Δράσεων που ενεργοποιήθηκαν
επελέγη

η

διαδικασία

της

άμεσης

αξιολόγησης,

ενώ

δεν

τεκμηριώνεται

στις

περισσότερες περιπτώσεις η συγκεκριμένη επιλογή για τον τύπο της αξιολόγησης. Με
βάση το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων η άμεση
αξιολόγηση

επιλέγεται

στις

περιπτώσεις

μοναδικότητας,

περιπτώσεις
ή

έργων

αποκλειστικής

που

αναφέρονται

αρμοδιότητας

του

στο

ΕΠ,

σε

Δικαιούχου,

σε

επείγουσες περιπτώσεις, ή σε προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.

 Οι χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμανσης και έγκρισης των Πράξεων, εκφρασμένες σε
μέσους χρόνους από την έκδοση των Προσκλήσεων, ή την υποβολή προτάσεων μέχρι
και

την

ένταξή

τους

στο

Πρόγραμμα,

δημιουργούν

συνθήκες

μείωσης

των

αναπτυξιακών εκροών και επιπτώσεων (από τη χρονική καθυστέρηση υλοποίησης και
ολοκλήρωσης των έργων).

 Οι

χρονοβόρες

διαδικασίες

προκήρυξης

&

ανάθεσης

των

έργων,

οι

οποίες

επιβαρύνονται από ενστάσεις και δικαστικές εμπλοκές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
και οφείλονται σε ασάφειες, ή/και ελλείψεις των σχετικών προκηρύξεων και του
σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3316/2005, ΠΔ 60/2006 κλπ), αλλά και στον
έντονο ανταγωνισμό εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, σε αρκετές
περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση των έργων εντός της Προγραμματικής
Περιόδου. Ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν δικαστικά, ή άλλα κωλύματα,
παρατηρούνται συχνά μεγάλες καθυστερήσεις στη λειτουργία της διοίκησης κατά τη
διαγωνιστική και

προσυμβατική διαδικασία (καθυστέρηση στην αξιολόγηση των

διαφόρων σταδίων και την ανακοίνωση των σχετικών πρακτικών αξιολόγησης,
χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την υπογραφή
των συμβάσεων), με αποτέλεσμα την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος
μεταξύ της προκήρυξης των έργων και της υπογραφής της αντίστοιχης σύμβασης. Οι
ανωτέρω χρόνοι επιβαρύνονται και με τις χρονοβόρες διαδικασίες προέγκρισης
προκηρύξεων και συμβάσεων.

 Σημαντική επιβάρυνση των διαδικασιών (καθυστερήσεις) και συνθήκες απώλειας
διαχειριστικής ικανότητας και εμπειρίας σημειώνεται και από τις συχνές αλλαγές στο
επίπεδο της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, της μεταφοράς
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Φορέων σε άλλα Υπουργεία, της σύνθεσης και συγκρότησης των υποστηρικτικών
μηχανισμών, όπως οι Επιτροπές Αξιολόγησης των Πράξεων, καθώς και από την έλλειψη
προσωπικού σε κρίσιμους για τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης των
πράξεων τομείς.

 Οι απαιτούμενοι χρόνοι ολοκλήρωσης των διαδικασιών προέγκρισης δημοπράτησης των
υποέργων κυμαίνονται σε επίπεδα πολλαπλάσια του σχετικού ορίου των 20 ημερών που
τίθεται από το Νόμο 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010. Αντίστοιχα,
εκτός της ανωτέρω προθεσμίας ολοκληρώνονται και οι διαδικασίες προέγκρισης
συμβάσεων και τροποποίησης συμβάσεων.

 Η διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών και της συμμόρφωσης με το
κοινοτικό δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση που ακολουθείται σε όλα τα
στάδια του προγραμματισμού και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Στο πλαίσιο αξιολόγησης της συμβολής της Εταιρικής Σχέσης στο σχεδιασμό και στην
ποιότητα παρακολούθησης και διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, επισημαίνεται ότι η αρχή της
εταιρικής σχέσης στην παρακολούθηση και διαχείριση του Προγράμματος εφαρμόζεται
σε περιορισμένη κλίμακα και εκφράζεται, κυρίως, στο πλαίσιο της λειτουργίας της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος.

 Για τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της
συνδρομής των Διαρθρωτικών Ταμείων, καθώς και της στρατηγικής και της υλοποίησης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1083/2006 (άρθρα
47-49)

η

διεξαγωγή

εκ

των

προτέρων,

κατά

τη

διάρκεια

της

περιόδου

προγραμματισμού και εκ των υστέρων Αξιολογήσεις. Το ΕΠΠΕΡΑΑ επιδεικνύει πλήρη
συμμόρφωση με τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού σχετικά με την αξιολόγησή του.

 Σε ότι αφορά την Περιβαλλοντική Επίδοση του ΕΠΠΕΡΑΑ επισημαίνεται ότι η
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του ΕΠΠΕΡΑΑ παρουσιάζει την εγγενή
δυσκολία της εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον ενός αμιγώς περιβαλλοντικού
προγράμματος. Λόγω της ίδιας της φύσης του προγράμματος, μια σειρά από δείκτες και
μεθόδους αποτίμησης περιβαλλοντικών επιδράσεων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αφού αποτελούν ταυτοχρόνως δείκτες αποτελεσμάτων και εκροών του ίδιου του
Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις παραπάνω δυσκολίες, η βασική
πηγή στοιχείων, σχετικά με τα αποτελέσματα που παρατηρούνται στο περιβάλλον από
την

εφαρμογή

του

ΕΠΠΕΡΑΑ,

είναι

η

περιβαλλοντική

παρακολούθηση

του

Προγράμματος.

 Τόσο κατά το σχεδιασμό του ΕΠΠΕΡΑΑ, όσο και στο πλαίσιο διαχείρισης του,
προβλέπονται και εφαρμόζονται διαδικασίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις αρχές
της ισότητας των φύλων, της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

 Η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του
ΕΣΠΑ, βιώσιμη αστική ανάπτυξη και ανάπτυξη της υπαίθρου είναι ιδιαίτερα σημαντική.
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Με βάση τα ευρήματα και συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» που παρουσιάσθηκαν ανωτέρω, στην
Έκθεση Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ για το 2013 διατυπώθηκαν συνολικές προτάσεις για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης του Προγράμματος και τη διασφάλιση της
επίτευξης

των

ποιοτικών

και

ποσοτικών

στόχων

που

έχουν

τεθεί.

Παράλληλα,

διατυπώθηκαν βασικές προτάσεις για την αξιοποίηση της εμπειρίας από την εφαρμογή του
Προγράμματος, ως προς τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την επόμενη Προγραμματική
Περίοδο.

1.7.4

Παρακολούθηση
της
Στρατηγικής
Εκτίμησης του Προγράμματος

Περιβαλλοντικής

Η παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελεί
ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και τη συνεργασία των Ενδιάμεσων
Φορέων Διαχείρισης που συμμετέχουν στο ΕΠ.
Οι βασικές αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι:



Ο έγκαιρος εντοπισμός των απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον
από την υλοποίηση του ΕΠ.



Η λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων και όχι ο έλεγχος της υλοποίησης
του ΕΠ. Τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα απαιτείται να προταθούν, σε
περίπτωση που διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΕΠ δυσμενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί ή προκύψουν νέες
υποχρεώσεις από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος.

Το πεδίο και ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών πληροφοριών παρακολούθησης
εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο των περιβαλλοντικών πληροφοριών του
Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και από τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, που εντοπίζονται στην αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση Ε(2007)5442/5.11.2007 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Σημειώνεται δε, ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε παρέμβασης υποψήφιας για
ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελούν βασικό κριτήριο για την επιλογή της.
Επίσης,

η

παρακολούθηση

των

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων

του

Προγράμματος

διεξάγεται μέσω παρακολούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών που έχει περιληφθεί στον
κατάλογο των δεικτών της επιχειρησιακής παρακολούθησης του προγράμματος.
Οι

ανωτέρω

δείκτες

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

αντιστοιχούν

στην

πλειοψηφία

των

Αξόνων

Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Στη συνέχεια αποτυπώνεται σε
μορφή πίνακα η περιβαλλοντική επίδοση του προγράμματος στη βάση των μετρήσιμων
περιβαλλοντικών δεικτών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ μέχρι 31/12/2013.
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Εξαιτίας προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στην ορθή καταχώρηση των τιμών των
δεικτών στο ΟΠΣ, στον παρακάτω Πίνακα δίνονται και εκτιμήσεις που έχουν γίνει για τις
ρεαλιστικές τιμές αυτών (στόχου και υλοποίησης). Όσον αφορά στις εκτιμώμενες τιμές
υλοποίησης, να σημειωθεί ότι προέκυψαν με βάση τις τιμές των δεικτών για έργα με
ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο, καθώς για τα έργα που είναι σε εξέλιξη είναι αδύνατο
να αποτυπωθεί η ισοδύναμη τιμή της υλοποίησης τους.
Επίσης αναφέρεται ότι το Σεπτέμβριο του 2013 κατά την 3η αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ,
απεστάλλη στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ το σχέδιο του
αναθεωρημένου Προγράμματος για γνωμοδότηση επί της αναγκαιότητας για τη διαδικασία
Περιβαλλοντικού

Προελέγχου

που

αρ.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006

προβλέπεται
(ΦΕΚ

στο

άρθρο

1225/Β/5.9.2006)

5

της

«Εκτίμηση

ΚΥΑ
των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001. Σύμφωνα με το Α.Π. οικ. 171115/15.10.2013 έγγραφο της ΕΥΠΕ,
διαπιστώνεται ότι οι προτεινόμενες από την 3η αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ τροποποιήσεις
είναι κυρίως δημοσιονομικές / χρηματοοικονομικές, ενώ δεν υπάρχουν αλλαγές ουσίας
στο φυσικό αντικείμενο των παρεμβάσεων που να μην έχουν καλυφθεί στη διαδικασία
ΣΕΠΕ που διενεργήθηκε κατά την αρχική έγκριση του Προγράμματος, βάσει της οποίας
εκδόθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ με Α.Π. 127573/10.8.2007 «Έγκριση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον –
Αειφόρος Ανάπτυξη» της περιόδου 2007 – 2013». Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι σύμφωνα
με το Ενημερωτικό Σημείωμα με αρ. 1323400/07.12.2011 των Γενικών Δ/νσεων
Περιφερειακής Πολιτικής και Περιβάλλοντος της ΕΕ προς τις Διαχειριστικές Αρχές, με θέμα
«Η εφαρμογή της Οδηγίας ΣΕΠΕ σε σχέση με τις τροποποιήσεις των ΕΠ», για την 3η
αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»
2007 – 2013 προκύπτει ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Περιβαλλοντικού
Προελέγχου,

που

προβλέπεται

στο

άρθρο

5

της

ΚΥΑ

αρ.

ΥΠΕΧΩΔΕ

/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου
2001, λόγω του ότι δεν προκύπτουν πρόσθετες επιπτώσεις στο περιβάλλον πέραν εκείνων
που είχαν εντοπιστεί στη διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ περί έγκρισης της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Πίνακας 1.7: Περιβαλλοντική Επίδοση του ΕΠΠΕΡΑΑ με βάση την πρόοδο των μετρήσιμων
περιβαλλοντικών δεικτών (στοιχεία 31.12.2013)

ΚΩΔ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΕΙΚΤΗ

ΣΤΟΧΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΠΣ
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΟΠΣ
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

1002

Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών
αποβλήτων που αποκαθίστανται

Αριθμός

1023

Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού
εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

%

1032

Καλυπτόμενη έκταση προστατευόμενης
λεκάνης απορροής

Km2

1045

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από έργα
διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Αριθμός

1072

Σχέδια Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης
απορροής ποταμού κατά το Άρθρο 13
παρ. 7 της Οδηγίας 60/2000

Αριθμός

-

1077

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
Άρθρου 8 της Οδηγίας 60/2000

%

-

1081

22
23
25

26
27

Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα
Περιφερειακά Διαμερίσματα της χώρας για
την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Επιπρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά
μέσα μαζικής μεταφοράς
Αριθμός Έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
Επιπρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης
υγρών αποβλήτων
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων

657,00
-

657,00

426,10

94% -

288,00
-

278,00

278,30

140,93

0,00

5.893.237,00

4.001.376,00

1.190.766,00

533,00

9,50

0,00

6,00

61,54% -

Αριθμός

8,00

8,00

0,00

0,00

Αριθμός

40.922,00

40.922,00

40.922,00

40.922,00

Αριθμός

360,00

359,00

160,07

195,00

Αριθμός

1.804.627,00

1.744.440,00

122.461,00

163.050,00

Αριθμός

1.261.368,08

1.254.567,00

99.765,00

131.436,00

Αριθμός

87,00

62,00

60,69

1,00

-

9,97

4,13

3,98

-

431,29

30,54

133,29

29

Αποκατάσταση περιοχών (km2)

30

Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου (CO2 και
kt CO2
ισοδύναμα ,kt)

31

Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων

Αριθμός

10,00

11,00

5,00

2,00

31

Αριθμός Έργων Πρόληψης κινδύνων

Αριθμός

3,00

3,00

2,00

0,00

32

Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από
αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας

Αριθμός

149.094,00

203.841,00

10.423,00

8.623,00

3403

3409

39

Km2

Eγκατεστημένη ενεργειακή ισχύς από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) και δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας
MW
συμπεριλαμβανόμενης της
τηλεθέρμανσης
Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ΤΙΠ
(ΤΙΠ)
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της
βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των Αριθμός
πόλεων

41.483,00 -

224,34 -

47.168,28

6,00

0,00

1,00

1,00

0,00
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2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2.
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΣΤΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
2.1 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Κεντρικό στόχο της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί η διεύρυνση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης
και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου, για
την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.
Η

ανωτέρω

στρατηγική

στόχευση

εξειδικεύεται

σε

17

Γενικούς

Στόχους

που

κατηγοριοποιούνται ανά θεματική προτεραιότητα ως ακολούθως:



Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
1. Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων
2. Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας
3. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας



Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
4. Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο
κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
5. Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους
τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και
μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
6. Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριοποίησης.



Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
7. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων
8. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα
προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει
στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.
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11. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των
θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).



Θεσμικό περιβάλλον
12. Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική
εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης.



Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης
13. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας
14. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
15. Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
16. Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής
17. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει άμεσα στην εκπλήρωση των 5 από τους 17 Γενικούς Στόχους
του ΕΣΠΑ και ειδικότερα:



Στη θεματική προτεραιότητα 1 «Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας»
και στο Γενικό Στόχο:
ΓΣ 2: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας



Στη θεματική προτεραιότητα 5 «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως
τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης» και στους Γενικούς Στόχους:
ΓΣ 13: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών
υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας
ΓΣ 14: Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
ΓΣ 15: Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
ΓΣ 16: Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής

Στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοτική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ (σε
όρους εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και δαπανών στις 31.12.2013) στους Γενικούς
Στόχους του ΕΣΠΑ. Οι Γενικοί Στόχοι 14, 15 και 16 του ΕΣΠΑ στην ουσία ταυτίζονται με
τους γενικούς στόχους του ΕΠΠΕΡΑΑ, συνεπώς η συνέργεια είναι άμεση.
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Πίνακας 2.1: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ (ποσά σε €)

Γενικός
Στόχος

Θεματική Προτεραιότητα

Κοινοτική
Συνδρομή
(Εντάξεις)

Κοινοτική Συνδρομή
(Νομικές
Δεσμεύσεις)

Κοινοτική
Συνδρομή
(Δαπάνες)

1. Επένδυση στον παραγωγικό
τομέα της οικονομίας

2

444.958.076,34

444.927.443,81

319.529.555,32

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

13
14
15
16

69.640.035,73
704.611.615,07
3.396.319.569,83
118.126.425,38

68.689.827,87
555.986.679,31
1.550.107.816,23
70.475.543,08

56.789.289,01
378.068.620,56
972.984.395,26
25.321.540,69

Συμβολή στον Γενικό Στόχο 2
Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της
παραγωγικότητας (Γενικός Στόχος 2), άμεσα, μέσω των παρεμβάσεων του ΑΠ 1
«Προστασία

Ατμοσφαιρικού

Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση

Κλιματικής

Αλλαγής-

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και του ΑΠ 6 «Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής».
Στον

Άξονα

Προτεραιότητας

1

οι

κύριες

παρεμβάσεις

του

Προγράμματος,

που

υλοποιούνται και προβλέπεται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του Γενικού Στόχου
2, είναι οι Κρατικές Ενισχύσεις, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για επενδυτικά
σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας. Τις Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων διαχειρίζεται και υλοποιεί, ως ενδιάμεσος
φορέας,

η

Γενική

Διεύθυνση

Ιδιωτικών

Επενδύσεων

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί
252

έργα,

συνολικού

προϋπολογισμού

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

448.222.010 €, με ισόποσες συμβάσεις και δαπάνες (ποσό αποδεκτό διαχείρισης) που
ανέρχονται σε 339.133.551 € (71% των συμβάσεων).
Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 ο Γενικός Στόχος 2 επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των έργων
του Προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας
δαπάνης 15.000.000 €. Πέρα από τα αυταπόδεικτα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας
και στη μείωση των εκπομπών CO2, το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή
ένεση για τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος έχει πληγεί σημαντικά εξ’ αιτίας της
οικονομικής κρίσης.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ποσοτική συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας
του ΕΠΠΕΡΑΑ στο Γενικό Στόχο 2 του ΕΣΠΑ.
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Πίνακας 2.2: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στον Γενικό Στόχο 2 του ΕΣΠΑ (ποσά σε €)

Άξονας Προτεραιότητας
1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
6. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής
Σύνολο

Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)

Κοινοτική Συνδρομή
(Δαπάνες)

412.438.708,97

288.263.518,22

32.519.367,37

31.266.037,10

444.958.076,34

319.529.555,32

Συμβολή στον Γενικό Στόχο 13
Άμεση είναι η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 13, μέσω των
παρεμβάσεων

του

ΑΠ

1

«Προστασία

Ατμοσφαιρικού

Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση

Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», που σχετίζονται με την επέκταση των
μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό). Συγκεκριμένα, τα έργα του Προγράμματος που
υλοποιούνται και προβλέπεται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του Γενικού Στόχου
13 είναι τα εξής:



«Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα "Αιγάλεω - Χαϊδάρι",
Αμαξοστάσιο

Ελαιώνα,

Σταθμός

Μετεπιβίβασης

"Χαϊδάρι",

Σταθμός

Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός"». Το έργο εντάχθηκε με συγχρηματοδοτούμενο
προϋπολογισμό

δημόσιας

δαπάνης

57.959.714

€,

έχει

σύμβαση

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 56.841.822 € και οι δαπάνες του
μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 47.023.565 € (83% της σύμβασης).



«Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών
(Σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή)». Το έργο εντάχθηκε
με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 23.969.740 €,
εμφανίζει ισόποσες συμβάσεις και οι δαπάνες του μέχρι σήμερα ανέρχονται σε
19.787.363 € (83% των συμβάσεων).

Τα ανωτέρω έργα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της κατασκευής σηράγγων και
σταθμών του Μετρό Αθήνας, σταθμών μετεπιβίβασης και αμαξοστάσιου, προμήθειες
αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου, συστήματος ασύρματης επικοινωνίας,
συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών και πληροφόρησης επιβατών και συστήματος
σηματοδότησης. Οι δράσεις αυτές αναμένεται συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη
και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών της χώρας.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ποσοτική συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας
του Προγράμματος στο Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ.
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Πίνακας 2.3: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στον Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ (ποσά σε €)

Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)

Άξονας Προτεραιότητας

Κοινοτική Συνδρομή
(Δαπάνες)

1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

69.640.035,73

56.789.289,01

Σύνολο

69.640.035,73

56.789.289,01

Συμβολή στον Γενικό Στόχο 14
Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει άμεσα και καταλυτικά στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 14 του
ΕΣΠΑ. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 6, οι δράσεις των οποίων
στοχεύουν, στην πλειοψηφία τους, στη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα:

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 1, συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του Γενικού
Στόχου 14 οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειες σε δημόσια κτίρια (νοσοκομεία,
βιοκλιματικά

σχολεία,

κ.α.),

ενθάρρυνσης

και

διάδοσης

της

χρήσης

ΑΠΕ,

προώθησης της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την αξιοποίηση τοπικού
ενεργειακού δυναμικού, μείωσης της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης,
καθώς

και

δράσεις

στήριξης

επενδυτικών

σχεδίων

αξιοποίησης

ΑΠΕ

και

συμπαραγωγής ενέργειας. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 418 έργα, τα οποία
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό
δημόσιας δαπάνης 760.696.762 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης 615.879.935 € και δαπάνες 408.003.039 € (52% του
προϋπολογισμού και 66% των νομικών δεσμεύσεων).

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 6 ο Γενικός Στόχος 14 επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω
των έργων του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», συνολικού προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης 15.000.000 €, αλλά και με δύο δράσεις εξοικονόμησης ενέργειες
σε δημόσια κτίρια και ένα επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ποσοτική συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας
του Προγράμματος στο Γενικό Στόχο 14 του ΕΣΠΑ.

Πίνακας 2.4: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στον Γενικό Στόχο 14 του ΕΣΠΑ (ποσά σε €)

Κοινοτική Συνδρομή Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)
(Δαπάνες)

Άξονας Προτεραιότητας
1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
6. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής
Σύνολο

672.092.247,70

346.802.583,46

32.519.367,37

31.266.037,10

704.611.615,07

378.068.620,56
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Συμβολή στον Γενικό Στόχο 15
Η Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος (Γενικός Στόχος 15) επιτυγχάνεται με την
υλοποίηση των παρεμβάσεων όλων των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ (πλην των
ΑΠ 5 και 11 που περιλαμβάνουν έργα Τεχνικής Βοήθειας), οι οποίες αφορούν στα
ακόλουθα:



στην ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων, εστιάζοντας στην
διαχείριση στερεών αποβλήτων



στη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος



στην εξασφάλιση και διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και του
ακουστικού περιβάλλοντος



στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων



στην αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και στην προστασία της
βιοποικιλότητας.

Ουσιαστικά, ο Γενικός Στόχος 15 του ΕΣΠΑ ταυτίζεται με τον κύριο Στρατηγικό Στόχο του
ΕΠΠΕΡΑΑ,

που

είναι

«η

Προστασία,

Αναβάθμιση

και

Αειφόρος

Διαχείριση

του

Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας,
την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας».
Συνοπτικά, τα έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ που συμβάλουν στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 15
ανέρχονταν σε 996 στις 31.12.2013, με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας
δαπάνης 3.995.670.082 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης
1.823.656.254 € και δαπάνες (ποσό αποδεκτό διαχείρισης) 1.144.687.524 €, που
αποτελεί το 29% του προϋπολογισμού και το 63% των νομικών δεσμεύσεων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ποσοτική συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας
του ΕΠΠΕΡΡΑ στο Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ.
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Πίνακας 2.5: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στον Γενικό Στόχο 15 του ΕΣΠΑ (ποσά σε €)
Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)

Άξονας Προτεραιότητας
1. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής
Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2. Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Κοινοτική Συνδρομή
(Δαπάνες)

492.836.129,61

288.882.620,89

2.084.380.714,49

374.608.601,50

3. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

160.084.736,76

88.639.971,68

4. Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
6. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής
Αλλαγής
7. Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων

399.007.478,13

96.712.553,87

56.521.828,99

41.325.965,15

69.521.008,73

43.913.322,46

8. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

26.921.807,37

1.390.569,71

9. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας

99.216.642,41

36.334.546,19

7.829.223,34

1.176.243,80

3.396.319.569,83

972.984.395,26

10. Θεσμοί & Μηχανισμοί
Σύνολο

Συμβολή στον Γενικό Στόχο 16
Όπως και στην περίπτωση του Γενικού Στόχου 15, ο Γενικός Στόχος 16 «Άσκηση
αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής» παρουσιάζει άμεση συνάφεια με τους
επιμέρους στόχους και προτεραιότητες του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή
των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 και 10 στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 16, και σε
μικρότερο βαθμό των υπολοίπων Αξόνων του Προγράμματος.
Οι Πράξεις που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα και σχετίζονται άμεσα με το Γενικό Στόχο 16
έχουν συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 138.972.265 €, νομικές
δεσμεύσεις 82.912.404 € και δαπάνες ύψους 29.790.048 € (21% του π/υ και 36% των
νομικών δεσμεύσεων).
Αναλυτικότερα, για τις δράσεις με τη μεγαλύτερη συμβολή στο ΓΣ 16 αναφέρονται τα
εξής:

 Στον Άξονα Προτεραιότητας 7, οι δράσεις που συμβάλουν στην άσκηση
αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής περιλαμβάνουν, κυρίως, μέτρα για την
εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, όπως ισχύει και έχει
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και την υποστήριξη των αρμοδίων αρχών
στην θέσπιση σχετικών προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής
τους. Οι δράσεις αυτές παρουσιάζουν συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό
δημόσιας δαπάνης 15.967.754 € μέχρι 31.12.2013, νομικές δεσμεύσεις ύψους
2.919.013 € και δαπάνες 40.998 €.

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 συμβάλει στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής,
έχοντας ως στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
δημόσιας

διοίκησης

στην

πρόληψη

και

αντιμετώπιση

του

περιβαλλοντικού

κινδύνου, μέσα από την οργάνωση ενός αξιόπιστου και πλήρως ανεπτυγμένου
δικτύου πολιτικής προστασίας. Παρατηρείται, όμως, καθυστέρηση στην ένταξη
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τέτοιων δράσεων στο Πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μόνο μία πράξη
στον Άξονα που συμβάλει στο ΓΣ 16. Η Πράξη αυτή σχετίζεται με δράσεις για την
αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε διάφορες περιοχές στης
χώρας

και

έχει

συγχρηματοδοτούμενο

προϋπολογισμό

δημόσιας

δαπάνης

4.821.152 €, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη νομικές δεσμεύσεις.

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 9, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές, συμβάλει στην
επίτευξη του Γενικού Στόχου 16, μέσω δράσεων που σχετίζονται, κυρίως, με την
ενδυνάμωση

της

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης

και

της

συμμετοχικής

διαδικασίας των κοινωνικών εταίρων και του κοινού, σε ότι αφορά τη σημασία της
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την ποιότητα ζωής, καθώς και της
προληπτικής δράσης για την προστασία τους. Οι πράξεις που έχουν ενταχθεί μέχρι
31.12.2013

στον Άξονα

9

και

συμβάλουν

στον Γενικό Στόχο

16, έχουν

συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 81.528.382 €, νομικές
δεσμεύσεις ύψους 57.070.402 € και δαπάνες 25.086.283 €.

 Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη του Γενικού
Στόχου

16,

καθώς

ο

γενικός

στόχος

του

Άξονα

είναι

η

βελτίωση

της

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης και, κυρίως, η ενίσχυση
της διοικητικής αποτελεσματικότητας των μονάδων του ΥΠΕΚΑ στην άσκηση της
περιβαλλοντικής, χωροταξικής, πολεοδομικής και ενεργειακής πολιτικής. Αυτό
επιτυγχάνεται με την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των
διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου, που ασκούν οι Υπηρεσίες,
μέσα

από

την

τεχνολογική

και

οργανωτική

αναβάθμιση,

άλλα

και

τον

επανακαθορισμό του τρόπου λειτουργίας τους. Μέχρι 31.12.2013 έχουν ενταχθεί
22 τέτοιες Πράξεις, με συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης
34.966.762 €, νομικές δεσμεύσεις 16.489.893 € και δαπάνες 3.957.447 €.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ποσοτική συμβολή των Αξόνων Προτεραιότητας
του ΕΠΠΕΡΑΑ στο Γενικό Στόχο 16 του ΕΣΠΑ.

Πίνακας 2.6: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στον Γενικό Στόχο 16 του ΕΣΠΑ (ποσά σε €)
Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)

Άξονας Προτεραιότητας
4. Προστασία Εδαφικών Συστημάτων-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
6. Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής
Αλλαγής
7. Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων
8. Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου
9. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας
10. Θεσμοί & Μηχανισμοί
Σύνολο

Κοινοτική Συνδρομή
(Δαπάνες)

255.000,00

0,00

1.179.982,51

0,00

13.572.590,89

634.370,12

4.097.979,28

0,00

69.299.124,77

21.323.340,41

29.721.747,92

3.363.830,17

118.126.425,38

25.321.540,69
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2.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗΣ
Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική
συνοχή (ΚΣΚΓ) προσδιορίζουν τις κοινοτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της πολιτικής
συνοχής και της στρατηγικής της Λισσαβόνας και διαρθρώνονται σε 3 βασικούς στόχους:
1.

Βελτίωση της ελκυστικότητας των κρατών μελών, των περιφερειών και των
πόλεων μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητας, της εξασφάλισης επαρκών
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.

2.

Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της
οικονομίας της γνώσης μέσω των δυνατοτήτων έρευνας και καινοτομίας,
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών.

3.

Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με την προσέλκυση
περισσότερων

ανθρώπων

στην

αγορά

εργασίας

ή

την

επιχειρηματική

δραστηριότητα, τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων και την αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Επίσης, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική συνοχή και συνεργασία. Αναγνωρίζουν τη
συνεισφορά των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στηρίζουν την οικονομική
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών και προωθούν τη διασυνοριακή, διεθνική και
διαπεριφερειακή συνεργασία.
Συνοπτικά, οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ είναι οι εξής:
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1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2
2.1
2.2
2.3 - 2.6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και
απασχόληση
Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών
Ενίσχυση συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη
Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην
Ευρώπη
Βελτίωση γνώσεων και καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ
Διευκόλυνση καινοτομίας και προώθηση επιχειρηματικότητας
Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους
Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των
συστημάτων κοινωνικής προστασίας
Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας
της αγοράς εργασίας
Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των
δεξιοτήτων
Διοικητικές Ικανότητες
Προστασία της υγείας των εργαζομένων
Εδαφική Διάσταση της πολιτικής της συνοχής
Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και
των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα
Διασυνοριακή, Διαπεριφερειακή, Διακρατική συνεργασία

Η Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή (ΚΣΚΓ) 1.1 «Να γίνουν η Ευρώπη και οι
περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» ήταν ένας από τους
παράγοντες με βάση τους οποίους έγινε ο καθορισμός των γενικών στόχων του Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επομένως, το ΕΠΠΕΡΑΑ παρουσιάζει στρατηγική
συνάφεια με την ΚΣΚΓ 1.1, και ιδιαίτερα με την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση συνεργιών
ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη», με τις παρεμβάσεις όλων
των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος να συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του
στόχου.
Παράλληλα, οι παρεμβάσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ, που
σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, το βιοκλιματικό σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων,
την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
συμπαραγωγής ενέργειας και τα έργα αξιοποίησης τοπικού ενεργειακού δυναμικού,
ευρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την ΚΣΚΓ 1.1.3 «Αντιμετώπιση του θέματος της
εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας στην Ευρώπη». Επιπλέον, τα
έργα επέκτασης των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό Αθήνας) που έχουν ενταχθεί στον
Άξονα 1 συμβάλουν στην «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών της χώρας»
(ΚΣΚΓ 1.1.1).
Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει, επίσης, και στην ΚΣΚΓ 2 «Εδαφική Διάσταση της πολιτικής της
συνοχής» και ειδικότερα στην ΚΣΚΓ 2.2 «Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση
των

αγροτικών

πλεονεκτήματα».

περιοχών,
Αυτό

των

περιοχών

επιτυγχάνεται

μέσω

αλιείας

και

μιας

σειράς

των

περιοχών

παρεμβάσεων

με

φυσικά

του

Άξονα

Προτεραιότητας 9, που σχετίζονται με την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση
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προστατευόμενων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και με την
προστασία της βιοποικιλότητας αυτών.
Το σύνολο του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ που συμβάλουν
στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ είναι 4.339.620.827 € (ποσό που
συγχρηματοδοτείται, 31.12.2013), και αποτελεί το 99% του συνολικού προϋπολογισμού
των ενταγμένων έργων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η χρηματοδοτική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ
(Κοινοτική

Συνδρομή

ενταγμένων

έργων)

στην

επίτευξη

των

Στρατηγικών

Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ και ειδικότερα, αποτυπώνεται ανά ΚΣΚΓ στην οποία
συμβάλει το Πρόγραμμα: ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός των ενταγμένων
έργων, οι

νομικές δεσμεύσεις και

οι

αντίστοιχες δαπάνες (σε

όρους κοινοτικής

συνδρομής). Επισημαίνεται ότι μία παρέμβαση δύναται να συμβάλει σε περισσότερες από
μία ΚΣΚΓ.

Πίνακας 2.7: Ποσοτική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές
της ΕΕ (ΚΣΚΓ)
Κατευθυντήρια Γραμμή
1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών
μεταφορών
Σύνολο ΚΣΚΓ 1.1.1
% συμβολής

ΑΠ

Κοινοτική Συνδρομή Κοινοτική Συνδρομή Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)
(Νομικές Δεσμεύσεις)
(Δαπάνες)

1

1
2
3
4
1.1.2 Ενίσχυση συνεργιών ανάμεσα στην
6
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη
7
8
9
10
Σύνολο ΚΣΚΓ 1.1.2
% συμβολής
1.1.3 Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής
1
χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών
6
ενέργειας στην Ευρώπη
Σύνολο ΚΣΚΓ 1.1.3
% συμβολής
2.2 Υποστήριξη για την οικονομική
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των
9
περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά
πλεονεκτήματα
Σύνολο ΚΣΚΓ 2.2
% συμβολής

69.640.035,73

68.689.827,87

56.789.289,01

69.640.035,73
1,87%
280.903.498,13
2.084.380.714,49
160.084.736,76
399.007.478,13
44.951.811,51
68.660.521,94
26.921.807,37
99.216.642,41
29.721.747,92
3.193.848.958,66
85,62%
693.342.207,10

68.689.827,87
3,90%
111.059.235,50
694.056.352,47
129.179.936,91
125.174.932,76
30.533.188,43
62.119.839,16
1.588.933,00
76.786.845,57
14.016.409,44
1.244.515.673,23
70,74%
523.497.944,46

56.789.289,01
5,15%
58.539.065,23
374.608.601,50
88.639.971,68
96.712.553,87
28.575.965,15
43.913.322,46
1.390.569,71
36.334.546,19
3.363.830,17
732.078.425,97
66,37%
346.802.583,46

32.519.367,37

32.488.734,84

31.266.037,10

725.861.574,47
19,46%

555.986.679,31
31,60%

378.068.620,56
34,28%

99.216.642,41

76.786.845,57

36.334.546,19

99.216.642,41
2,66%

76.786.845,57
4,36%

36.334.546,19
3,29%
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Όπως είναι φανερό από τα ανωτέρω στοιχεία, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του
ΕΠΠΕΡΑΑ στην ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση συνεργιών ανάμεσα στην προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη», στην οποία συμβάλει το σύνολο σχεδόν των δράσεων
όλων των Αξόνων του Προγράμματος (εκτός των Α.Π. 5 και 11 που αφορούν σε έργα
Τεχνικής Βοήθειας). Η συμβολή του Προγράμματος στην ΚΣΚΓ 1.1.2 ανέρχεται σε 85,6%
και ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων που
συνεισφέρουν σε αυτή είναι 3.757.469.363 €. Στην ΚΣΚΓ 1.1.2 συμβάλουν σημαντικά τα
έργα επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων και πόσιμου νερού που υλοποιούνται στο
πλαίσιο του ΑΠ 2, καθώς και τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο του ΑΠ 4.
Επίσης σημαντική είναι η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στις ΚΣΚΓ 1.1.1 και 1.1.3, η οποία σε
ποσοτικούς όρους ανέρχεται στο 1,9% και 19,5% των εντάξεων αντίστοιχα (σε όρους
κοινοτικής συνδρομής).
Στην ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών» συμβάλουν οι
εξής δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας,
τμήμα "Αιγάλεω - Χαϊδάρι", Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης "Χαϊδάρι",
Σταθμός Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός"» και «Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της
Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών (Σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή)».
Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται σε
81.929.454 €.
Η ΚΣΚΓ 1.1.3 «Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών
πηγών ενέργειας στην Ευρώπη» ευρίσκεται σε άμεση συνάφεια με το γενικό στόχο του
Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ, οπότε σε αυτή συμβάλει το σύνολο των δράσεων
του συγκεκριμένου Άξονα (εκτός των έργων του Μετρό που αναφέρθηκαν παραπάνω). Σε
μικρότερο ποσοστό συνεισφέρει στην ΚΣΚΓ 1.1.3 και ο Άξονας Προτεραιότητας 6, μέσω
των έργων που υλοποιούνται από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Το σύνολο των
ενταγμένων

έργων

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

που

συμβάλουν

στην

ΚΣΚΓ

1.1.3,

εμφανίζει

συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 853.954.794 €.
Τέλος, μικρή σε ποσοτικούς όρους (2,7%), αλλά ιδιαίτερα σημαντική, είναι η συμβολή του
ΕΠΠΕΡΑΑ και στην ΚΣΚΓ 2.2 «Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των
αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα»,
μέσω

των

δράσεων

υποστήριξης

της

λειτουργίας

των

Φορέων

Διαχείρισης

Προστατευόμενων Περιοχών, με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών των περιοχών
και την προστασία της βιοποικιλότητάς τους, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας

9.

Ο

συγχρηματοδοτούμενος

προϋπολογισμός

των

δράσεων

που

συμβάλουν στην ΚΣΚΓ 2.2 ανέρχεται σε 116.725.462 €.
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2.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2011-2014

ΕΘΝΙΚΟ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011 - 2014 καταρτίσθηκε σε πλήρη
συμφωνία με το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης», εξειδικεύοντας σε εθνικό επίπεδο
τους στόχους που θέτει η στρατηγική Στρατηγική «Ευρώπη 2020», λαμβάνοντας, όμως,
υπόψη και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
τρέχουσας χρονικής περιόδου. Το νέο ΕΠΜ εστιάζει, αφ’ ενός στην αντιμετώπιση των
διαρθρωτικών

δυσχερειών

της

χώρας,

με

αντίστοιχη

εφαρμογή

διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων, αφ’ ετέρου στη θέσπιση νέων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Οι
εθνικοί αυτοί στόχοι είναι οι εξής:



Στόχος για το Ρυθμό Απασχόλησης: 70% του πληθυσμού μεταξύ 20 – 64
ετών, που θα πρέπει να απασχολείται.



Στόχος για την Έρευνα & Ανάπτυξη: (αναθεωρημένος στόχος) 0,67% του
ΑΕΠ θα πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α.



Στόχος για το Περιβάλλον: Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο
ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15%,
ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020, μέσω βελτιώσεων στην
ενεργειακή αποδοτικότητα. Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά
4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005).



Στόχος για την Παιδεία: Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το
σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 32% της νέας γενιάς
θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.



Στόχος για την Φτώχεια: 450.000 άτομα λιγότερα σε κίνδυνο φτώχειας.

Το ΕΠ «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» συνδέεται και συνδυάζεται με το Εθνικό
Πρόγραμμα

Μεταρρυθμίσεων,

καθώς

σημαντικός

αριθμός

παρεμβάσεων

του

Προγράμματος εξυπηρετούν δύο (2) από τους ανωτέρω πέντε (5) βασικούς εθνικούς
στόχους του ΕΠΜ. Ειδικότερα:
Στόχος για το Περιβάλλον
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» συμβάλει σημαντικά
στο στόχο του ΕΠΜ για το περιβάλλον, προωθώντας μια σειρά από μέτρα και παρεμβάσεις
για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία των απαραίτητων
προϋποθέσεων για περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η συνεισφορά του
Προγράμματος, στις τρεις επιμέρους συνιστώσες του εθνικού στόχου για το περιβάλλον
πραγματοποιείται, κυρίως, μέσω των παρεμβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 6,
και αναλύεται ως ακολούθως:
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Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%.
Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει στο στόχο για αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, άμεσα, με τη χρηματοδότηση των δράσεων
του Άξονα 1, που περιλαμβάνουν έργα αξιοποίησης διαφόρων μορφών ΑΠΕ (αιολική,
ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική, βιομάζα) από φορείς του Δημοσίου και του
ευρύτερου Δημοσίου τομέα, προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, πρότυπα επιδεικτικά έργα
αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και ενίσχυση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004 ιδιωτικών επενδύσεων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
ΑΠΕ. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 253 έργα κρατικών
ενισχύσεων, μέσω του Ν. 3299/2004, 15 έργα προώθησης της ηλιακής ενέργειας και
συγκεκριμένα, έργα ανάπτυξης στάσεων αστικών συγκοινωνιών σε διάφορους δήμους της
χώρας με

χρήση

φωτοσυστημάτων

σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και

53

έργα

αξιοποίησης ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια.
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% ως προς τα προβλεπόμενα
επίπεδα για το 2020, μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα.
Στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συμβάλουν δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1,
μέσω των οποίων προωθείται η εξοικονόμηση και συμπαραγωγή ενέργειας, η βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και η αξιοποίηση του τοπικού ενεργειακού δυναμικού. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν τα 4 έργα Τηλεθέρμανσης (Φλώρινας, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου
και Κοζάνης) που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, 123 έργα εξοικονόμησης
ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης και πρότυπου βιοκλιματικού σχεδιασμού σε δημόσια
κτίρια (σχολεία, νοσοκομεία κ.α.), 16 έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης ανοικτών χώρων,
καθώς και η εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας σε 5
δημόσια νοσοκομεία (Λαμίας, Ξάνθης, Σερρών, Παπαγεωργίου Θες/νίκης και 251 ΓΝΑ).
Σημαντική είναι, επίσης, η συνεισφορά και του Άξονα Προτεραιότητας 6 στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, κυρίως μέσω των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με προϋπολογισμό 15 εκατ. € και συμβάλουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας στον οικιακό τομέα, αλλά και με τη δράση συμμετοχής του ΕΠΠΕΡΑΑ στη
σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA με προϋπολογισμό 10 εκατ. €, με το οποίο
θα υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης αστικών περιοχών.
Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 4% (σε σχέση με τα
επίπεδα του 2005).
Στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου συμβάλουν, κυρίως, οι δράσεις
προώθησης των καθαρών αστικών μεταφορών του Άξονα Προτεραιότητας 1 και
συγκεκριμένα, η επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας. Στο συγκεκριμένο στόχο
συμβάλουν και οι υπόλοιπες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1, προωθώντας την
παραγωγή και χρήση ενέργειας με μειωμένες εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Σε
μικρότερο βαθμό συμβάλουν σε αυτό το στόχο και οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 6
που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού και την εκπόνηση μελετών για τη μείωση,
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παρακολούθηση και καταγραφή της αστικής ρύπανσης σε διάφορα αστικά κέντρα της
χώρας.
Στόχος για το Ρυθμό Απασχόλησης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» συμβάλει σημαντικά
στο στόχο του ΕΠΜ για το ρυθμό απασχόλησης, προωθώντας την κατασκευή υποδομών
μεταφορών και περιβαλλοντικών υποδομών, δράσεις που συνεισφέρουν στην αύξηση των
θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας
αυτών των έργων. Αναλυτικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας 1 συμβάλει στην επίτευξη
του συγκεκριμένου στόχου με τα έργα επέκτασης του Μετρό Αθήνας, αλλά και με τις
δράσεις ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ. Επιπλέον, οι Άξονες
Προτεραιότητας 2 και 4 συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη αυτού του
στόχου, προωθώντας την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης και διάθεσης στερεών
αποβλήτων, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, καθώς
και υποδομές διαχείρισης πόσιμου νερού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στους ποιοτικούς και
ποσοτικούς στόχους του ισχύοντος ΕΠΜ.
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Πίνακας 2.8: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους του ισχύοντος ΕΠΜ
ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΜ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020
Στόχος για το ρυθμό απασχόλησης: 70% του
πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών θα πρέπει να
απασχολείται.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συγκεκριμένου Στόχου, με άμεσο τρόπο κυρίως, αλλά και με έμμεσο, μέσω των
ακολούθων δράσεων ανά Άξονα:
Άξονας 1: Επέκταση Γραμμής 3, Αμαξοστάσιο & Σταθμοί μετεπιβίβασης του Μετρό Αθήνας, Δράσεις κρατικών ενισχύσεων μέσω του
Ν.3299/2004 για επενδύσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Άξονας 2: Ουσιαστικά συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου όλες οι δράσεις του Άξονα 2: Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ), Δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας & διαχείρισης πόσιμου νερού.
Άξονας 4: Ουσιαστικά συνεισφέρουν στην επίτευξη του στόχου όλες οι δράσεις του Άξονα: Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αποκατάστασης εδαφών & ρυπασμένων χώρων, Κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) και ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, μονάδες μηχανικής ανακύκλωσης &
κομποστοποίησης.
Στόχος για το Περιβάλλον: Συμμετοχή των
Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του συγκεκριμένου Στόχου, με άμεσο τρόπο κυρίως, αλλά και με έμμεσο, μέσω των
Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά ακολούθων δράσεων ανά Άξονα:
20%. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% Άξονας 1: Όλες οι δράσεις του Άξονα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου: Έργα Τηλεθέρμανσης, Επέκταση Μετρό Αθήνας έργα
ως προς τα προβλεπόμενα επίπεδα για το 2020
εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιστικό τομέα και στην ύπαιθρο, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ και συμπαραγωγής
μέσω βελτιώσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα. ενέργειας, βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε κοινόχρηστους, δημόσιους χώρους σε αστικές περιοχές, πρότυπα, πιλοτικά και επιδεικτικά
Μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου
έργα αξιοποίησης ΑΠΕ και βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας προσαρμοσμένα σε ειδικές τοπικές ανάγκες,
κατά 4% (σε σχέση με τα επίπεδα του 2005).
Άξονας 6: Συμμετοχή του Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη στη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA και Ταμείο «Εξοικονομώ
κατ’ οίκον»
Στόχος για την Φτώχεια: 450.000 άτομα λιγότερα σε Το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει περιορισμένα στην επίτευξη του συγκεκριμένου Στόχου, με έμμεσο, κυρίως, τρόπο, μέσω των ακολούθων
κίνδυνο φτώχειας.
δράσεων, ανά Άξονα:
Άξονας 1: Οι ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των ΑΠΕ συμβάλουν με έμμεσο τρόπο στο συγκεκριμένο στόχο, μέσω της
αύξησης, ή / και διατήρησης της απασχόλησης. Επίσης, ασθενώς θετική, έμμεση, συσχέτιση με το συγκεκριμένο στόχο έχουν και τα έργα
επέκτασης του Μετρό Αθήνας. Η λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς βελτιώνει την κατάσταση στις υποβαθμισμένες αστικές ζώνες.
Σε περιοχές με ακατάλληλες υποδομές, κακή ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, εγκαταλελειμμένες ζώνες, πυκνή οδική κυκλοφορία
και συμφόρηση, η βελτίωση της προσπελασιμότητας με τα Μ.Μ.Μ., δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές για βελτιωμένη ποιότητα ζωής και
προσδίδει υπεραξία στα υλικά και περιουσιακά στοιχεία.
Άξονας 2: Οι δράσεις που αφορούν στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), Δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης,
εγκαταστάσεων επεξεργασίας & διαχείρισης πόσιμου νερού, παρουσιάζουν ασθενώς θετική, έμμεση, συμβολή στο συγκεκριμένο στόχο,
λόγω της υποβοήθησης της ανάπτυξης απομονωμένων και μειονεκτικών περιοχών.
Άξονες 3 & 8: Οι δράσεις πρόληψης κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την
πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων) παρουσιάζουν ασθενώς θετική, έμμεση, συμβολή στο
συγκεκριμένο στόχο, λόγω των επιπτώσεων τους στο κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον, την προστασία των υλικών περιουσιακών
στοιχείων και την πολιτική προστασία. Επίσης, οι επωφελούμενοι είναι, συνήθως , οι ασθενείς οικονομικά τάξεις του πληθυσμού.
Άξονας 6: Η δράση «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συμβάλει περιορισμένα στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, με έμμεσο, κυρίως,
τρόπο, μέσω της μείωσης του κόστους διαβίωσης.
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Σε ότι αφορά την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση
αντίστοιχων διαρθρωτικών δυσχερειών του ΕΠΜ, το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει σημαντική και άμεση
συνεισφορά στην αντιμετώπιση τριών (3) από τις επτά (7) διαρθρωτικές δυσχέρειες:
«Εφαρμογή της συμφωνημένης εμπροσθοβαρούς δημοσιονομικής προσαρμογής και στη
συνέχεια διατήρηση ενός επαρκούς πρωτογενούς πλεονάσματος, ώστε να μειωθεί το
επίπεδο του χρέους και να βελτιωθεί ή μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων
οικονομικών», «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της δημόσιας
διοίκησης, επίτευξη καλύτερου ελέγχου των δημοσίων οικονομικών και βελτίωση της
ποιότητάς τους» & «Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης
και

της

ενίσχυσης

της

ανταγωνιστικότητας

των

υπηρεσιών

και

των

κλειστών

επαγγελμάτων», όπως αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 2.9: Συνεισφορά του ΕΠΠΕΡΑΑ στην εφαρμογή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
για την αντιμετώπιση Διαρθρωτικών Δυσχερειών
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ
Εφαρμογή της συμφωνηθείσας
εμπροσθοβαρούς δημοσιονομικής
προσαρμογής και σε συνέχεια διατήρηση
μεγάλου πρωτογενούς πλεονάσματος,
ώστε να μειωθεί το χρέος και να
βελτιωθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων
οικονομικών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης Μακροδιαρθρωτικής Δυσχέρειας, μέσω ενίσχυσης των εσόδων, τόσο με
γενικό τρόπο (εισροές κοινοτικών πόρων,) όσο και με ειδικό τρόπο,
δηλαδή μέσω των πολλαπλασιαστικών εσόδων, καθώς και μείωσης
των δαπανών, μέσω των ακολούθων δράσεων ανά Άξονα:
Άξονας 1: Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων στον τομέα των ΑΠΕ,
έργα επέκτασης του Μετρό Αθήνας
Άξονας 2: Έργα κατασκευής και βελτίωσης δικτύων ύδρευσης, μέσω
των οποίων επιτυγχάνεται μείωση των διαρροών.
Άξονας 6: Δράση «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Επιπλέον, στις προβλεπόμενες σχετικές πολιτικές του ισχύοντος
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων είναι και η σταδιακή
εισαγωγή ενός «πράσινου φόρου» για τις εκπομπές του CO2. Το
ΕΠΠΕΡΑΑ μπορεί να συνεισφέρει στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης
αυτής με την υλοποίηση δράσεων για την προετοιμασία της εισαγωγής
του πράσινου φόρου (π.χ. εντός των Αξόνων Προτεραιότητας 6 και
10).

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και
της
αποδοτικότητας
της
δημόσιας
διοίκησης, επίτευξη καλύτερου ελέγχου
των δημοσίων οικονομικών και βελτίωση
της ποιότητάς τους.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
εκτιμάται ότι συμβάλει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης Μακροδιαρθρωτικής Δυσχέρειας, μέσω των δράσεων του Άξονα 10.
Ο Άξονας 10 του ΕΠΠΕΡΑΑ προβλέπει την ενίσχυση του ΥΠΕΚΑ και
εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΚΑ για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης και
κυρίως της διοικητικής αποτελεσματικότητας των μονάδων του ΥΠΕΚΑ
στην άσκηση της περιβαλλοντικής, χωροταξικής, πολεοδομικής και
ενεργειακής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ενίσχυση της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων και των Υπηρεσιών Υδάτων των 8
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Πανελλαδικά και για τη Β. και Ν.
Ελλάδα), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενικός
Τομέας και Τομείς Βορείου και Νοτίου Ελλάδας), του Συντονιστικού
Γραφείου για την Αποκατάσταση των Περιβαλλοντικών Ζημιών
(ΣΥΓΑΠΕΖ), του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης,
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων, της
ΕΥΠΕ και της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
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ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και
της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της εκτιμάται ότι δεν συμβάλει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης
διασφάλισης
των
ισολογισμών
των Μακρο-διαρθρωτικής Δυσχέρειας.
τραπεζών.
Διασφάλιση προσαρμογών σε μισθούς και
τιμές με στόχο την ανάκτηση και
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μέσω Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων για τη εκτιμάται ότι δεν συμβάλει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης
συγκράτηση των μισθών και την ενίσχυση Μακρο-διαρθρωτικής Δυσχέρειας.
της
παραγωγικότητας
και
του
ανταγωνισμού.
Μείωση του μεγέθους της ανεπίσημης
οικονομίας μέσω της διευκόλυνσης της
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
πρόσβασης στην επίσημη αγορά εργασίας
εκτιμάται ότι δεν συμβάλει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης
όλων των ομάδων ενεργού πληθυσμού
Μακρο-διαρθρωτικής Δυσχέρειας.
και
κατ'
επέκταση
βελτίωση
της
διαχείρισης της φορολογίας.
Αναθεώρηση του εκπαιδευτικού
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
συστήματος με σκοπό την βελτίωση της
εκτιμάται ότι δεν συμβάλει στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης
ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου της Μακρο-διαρθρωτικής Δυσχέρειας.
χώρας.
Βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης και
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
των υπηρεσιών και των κλειστών
επαγγελμάτων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
εκτιμάται ότι συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, μέσω των ακόλουθων δράσεων, που συνεισφέρουν
στην απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης:
Άξονας 5: Μελέτη για την αναμόρφωση – τροποποίηση της
κατηγοριοποίησης έργων και δραστηριοτήτων και των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.
Άξονας 10: «Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
(Ε.Υ.ΠΕ.) στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν, στο πλαίσιο
αναμόρφωσης, απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης».
Επιπλέον,
το
ΕΠΠΕΡΑΑ
συνεισφέρει
στην
βελτίωση
των
αδειοδοτήσεων χρήσης γης, μέσω της στήριξης δράσεων σε σχέση με
το χωροταξικό σχεδιασμό και τους κανόνες δόμησης (Άξονας 10).
Τέλος, στο πλαίσιο των έργων για την Κατάρτιση των Σχεδίων
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της
χώρας (Άξονας 7), προβλέπονται μέτρα για τη χρήση ύδατος από τις
βιομηχανικές χρήσεις, τα οποία θα διευκολύνουν την αδειοδότηση
επιχειρηματικών πάρκων.
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2.4 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ
Η στρατηγική και οι παρεμβάσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι συνδεδεμένες με
τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι
Κωδικοί Θεματικών Προτεραιοτήτων (ΚΘΠ) earmarking: ΑΠΕ και Εξοικονόμηση
Ενέργειας (ΚΘΠ 39 έως 43) και Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών (ΚΘΠ 52).
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η αρχική ενδεικτική κατανομή των πόρων
(κοινοτική συνδρομή) του ΕΠΠΕΡΑΑ στις κατηγορίες παρέμβασης που συμβάλλουν στη
Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΚΘΠ earmarking), σύμφωνα με το Παράρτημα IV του
Κανονισμού 1083/2006, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων
έργων

στις

συγκεκριμένες

ΚΘΠ

(στοιχεία

ΟΠΣ

31.12.2013).

Στον

ίδιο

Πίνακα

απεικονίζεται και η ποσοστιαία συμβολή κάθε κωδικού στη διαμόρφωση του συνολικού
ποσού που προσμετράται στο «earmarking».

Πίνακας 2.10: Συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη Στρατηγική της Λισσαβόνας (Earmarking)
ΚΘΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Κοινοτική Συνδρομή
Προγραμματικού Π/Y
ανά ΘΠ Earmarking

Συμβολή
Π/Υ (%)

Π/Υ ΕΝΤΑΞΕΩΝ
(Κ.Σ.)

Συμβολή
Εντάξεων
(%)

39

Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια

140.000.000,00

28,47%

255.491.137,07

32,64%

40

Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια

190.000.000,00

38,63%

156.180.285,15

19,95%

41

Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα

1.800.000,00

0,37%

1.822.347,89

0,23%

10.000.000,00

2,03%

14.882.358,51

1,90%

80.000.000,00

16,27%

284.735.486,44

36,38%

70.000.000,00

14,23%

69.640.035,73

8,90%

491.800.000,00

100,00%

782.751.650,80

100,00%

42
43
52

Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική,
γεωθερμική και άλλες μορφές ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή,
διαχείριση ενέργειας
Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
Σύνολο
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2.5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
«ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Οι 10 Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την ΕΥΡΩΠΗ 2020 που
ενέκρινε

το

Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο

τον

Ιούνιο

του

2010,

αντικαθιστούν

τις

24

κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισμούς
οικονομικής πολιτικής και είναι οι ακόλουθες:



Κατευθυντήρια γραμμή 1: Εξασφάλιση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας
των δημόσιων οικονομικών.



Κατευθυντήρια γραμμή 2: Αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.



Κατευθυντήρια γραμμή 3: Μείωση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ.



Κατευθυντήρια γραμμή 4: Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία,
ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής
οικονομίας.



Κατευθυντήρια γραμμή 5: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των
πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



Κατευθυντήρια γραμμή 6: Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης.



Κατευθυντήρια γραμμή 7: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.



Κατευθυντήρια γραμμή 8: Ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της ποιότητας των
θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης.



Κατευθυντήρια

γραμμή

9:

Βελτίωση

των

επιδόσεων

των

συστημάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες και αύξηση της συμμετοχής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Κατευθυντήρια

γραμμή

10:

Προώθηση

της

κοινωνικής

ένταξης

και

καταπολέμηση της φτώχειας.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο έχει ως
κύριο στόχο την προστασία, αναβάθμιση και Αειφόρο Διαχείριση του Περιβάλλοντος, ώστε
να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, την άνοδο της
ποιότητας

ζωής

των

πολιτών

καθώς

και

βασικό

παράγοντα

βελτίωσης

της

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, συμβάλει άμεσα στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5
«Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου».
Ειδικότερα, οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ, που στοχεύουν στη
μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μείωση των ενεργειακών
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απαιτήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, με την υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας,
βιοκλιματικού

σχεδιασμού

και

αξιοποίησης

των

Ανανεώσιμων

Πηγών

Ενέργειας,

παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια με την Κατευθυντήρια Γραμμή 5.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2, με έργα όπως οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, τα
δίκτυα αποχέτευσης και τα έργα επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού, συμβάλει
σημαντικά στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας
και, επομένως, στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5.
Οι

δράσεις

του

Άξονα

Προτεραιότητας

3

συνεισφέρουν

στη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητας των πόρων, περιλαμβάνοντας την κατασκευή αντιπλημμυρικών
έργων, δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, αλλά και έργων που στοχεύουν στην
προστασία των εδαφών από φαινόμενα διάβρωσης.
Πολύ σημαντική είναι και η συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας 4 στην Κατευθυντήρια
Γραμμή 5, ο γενικός στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας
υγείας και της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη
ρύπανση που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων. Ο στόχος
αυτός επιτυγχάνεται με την υλοποίηση έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και συνοδών έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών ΧΑΔΑ, με την κατασκευή και
αναβάθμιση εγκαταστάσεων και την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών
αποβλήτων, καθώς και με έργα αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών.
Με τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 6 του ΕΠΠΕΡΑΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, η προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και η
προώθηση

της

βιωσιμότητας

και

ελκυστικότητας

των

αστικών

κέντρων.

Στον

συγκεκριμένο Άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την παρακολούθηση και καταγραφή της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δράσεις εκπόνησης μελετών για την κλιματική αλλαγή, το
Ταμείο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης – JESSICA, για τη
χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προώθηση ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συνεισφορά των παρεμβάσεων του ΑΠ 6 στην
Κατευθυντήρια Γραμμή 5 και, ειδικότερα, στη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
Οι παρεμβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλουν άμεσα στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων, αφού κύριος στόχος τους είναι
η ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, ώστε να
διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υδατικών
πόρων, για όλες τις απαραίτητες χρήσεις (άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση,
ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων). Αυτό επιδιώκεται, κυρίως, με την υλοποίηση
δράσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Νερά.
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Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με την αντιπυρική και
αντιπλημμυρική προστασία, την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, την
αντισεισμική προστασία και την πρόληψη και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και
συγκεκριμένα βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Οι παρεμβάσεις του Άξονα
συμβάλουν στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5, υπό την έννοια ότι μέσω αυτών επιδιώκεται η
προστασία όχι μόνο της ζωής των πολιτών, αλλά και των φυσικών οικοσυστημάτων και
πόρων. Σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία, από το ΕΠΠΕΡΑΑ υλοποιούνται δράσεις
εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων
πλημμύρας.
Ο Άξονας Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5, μέσω
των δράσεων προστασίας και διατήρησης απειλούμενων ειδών, χλωρίδας, πανίδας και
οικοτόπων σε όλη τη χώρα, αλλά και μέσω των δράσεων που σχετίζονται με τη λήψη των
κατάλληλων μέτρων, ώστε στις περιοχές Natura 2000 να αποφεύγεται η υποβάθμιση των
φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών.
Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5 συνεισφέρει επίσης και ο Άξονας Προτεραιότητας 10, αφού
μέσω

των

παρεμβάσεών

του

προωθείται

η

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
και αειφόρου ανάπτυξης και, κυρίως, της διοικητικής αποτελεσματικότητας των μονάδων
του

ΥΠΕΚΑ

στην

άσκηση

της

περιβαλλοντικής,

χωροταξικής,

πολεοδομικής

και

ενεργειακής πολιτικής.
Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η χρηματοδοτική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ
(Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων) στην επίτευξη της Κατευθυντήριας Γραμμής 5
και ειδικότερα αποτυπώνεται ανά Άξονα Προτεραιότητας: ο συγχρηματοδοτούμενος
προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων, οι νομικές δεσμεύσεις και οι αντίστοιχες δαπάνες
(σε όρους κοινοτικής συνδρομής, στοιχεία ΟΠΣ 31.12.2013).
Πίνακας 2.11: Ποσοτική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες
Γραμμές για την ΕΥΡΩΠΗ 2020 (Κατευθυντήρια Γραμμή 5)
Κατευθυντήρια Γραμμή

ΚΓ 5. Βελτίωση της
αποτελεσματικότητας στη χρήση των
πόρων και μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου

ΑΠ

Κοινοτική Συνδρομή
(Νομικές Δεσμεύσεις)

Κοινοτική Συνδρομή
(Δαπάνες)

01

762.982.242,83

592.187.772,33

403.591.872,47

02

2.084.380.714,49

694.056.352,47

374.608.601,50

03

160.084.736,76

129.179.936,91

88.639.971,68

04

399.007.478,13

125.174.932,76

96.712.553,87

06

57.701.811,51

43.283.188,43

41.325.965,15

07

68.660.521,94

62.119.839,16

43.913.322,46

08

26.921.807,37

1.588.933,00

1.390.569,71

09

99.216.642,41

76.786.845,57

36.334.546,19

10
Σύνολο ΚΓ 5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΠΕΡΑΑ
% συμβολής

Κοινοτική Συνδρομή
(Εντάξεις)

29.721.747,92

14.016.409,44

3.363.830,17

3.688.677.703,36
3.730.043.173,27
98,9%

1.738.394.210,07
1.759.394.602,36
98,8%

1.089.881.233,20
1.103.018.123,88
98,8%
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Εκτός από τη σημαντική συμβολή στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5, το ΕΠΠΕΡΑΑ συμβάλει
σε μικρότερο βαθμό (έμμεσα) και στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6 «Βελτίωση του
περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της
βιομηχανικής βάσης», με την υλοποίηση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, μέσω του Ν.
3299/2004, για επενδύσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στο χώρο των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, όλα τα έργα του Προγράμματος και ιδιαίτερα
τα έργα τηλεθέρμανσης, επέκτασης των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) και
κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, συμβάλουν στην αύξηση του
επιπέδου απασχόλησης, συνεισφέροντας έτσι έμμεσα στην Κατευθυντήρια Γραμμή 7
«Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας».
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3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται, ανά Άξονα Προτεραιότητας, τα στοιχεία υλοποίησης
του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», με βάση όσα αποτυπώθηκαν
ήδη στην Ενότητα 1.1 ως προς την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το έτος αναφοράς της παρούσας Έκθεσης (2013).

3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
Γενικός στόχος του ΑΠ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση
Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» είναι η συμβολή του – επικουρικά στις
δράσεις του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και του Ε.Π «Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας» - στη μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και
των ενεργειακών απαιτήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής
αποδοτικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενθάρρυνσης
και διάδοσης της χρήσης ΑΠΕ, προώθησης της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης με την
αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού, μείωσης της έντασης της ενεργειακής
κατανάλωσης, ενίσχυσης των «καθαρών» συστημάτων αστικών μεταφορών, μείωσης των
εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, καθώς και δράσεις στήριξης
επενδυτικών σχεδίων αξιοποίησης ΑΠΕ και συμπαραγωγής ενέργειας. Η σημασία των
έργων που χρηματοδοτούνται δεν κρίνεται τόσο από το ύψος της εγκατεστημένης ισχύος
τους όσο από τον καινοτομικό χαρακτήρα τους, τη συμβολή τους στην περιφερειακή
ανάπτυξη και τον επιδεικτικό προσανατολισμό που έχουν.

3.1.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχεται σε
565.000.000,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 27,9%
του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ 1 (ήτοι π/υ
προσκλήσεων / διαθέσιμο π/υ του Άξονα) ανέρχεται στο 221,5% και η πρόοδος
υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική Προτεραιότητα παρατίθεται
στον ακόλουθο Πίνακα.
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Πίνακας 3.1: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 1 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

39

Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια

43

300.577.808,32

300.577.808,32

192.486.575,57

40

Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια

271

183.741.511,95

176.461.875,30

140.243.931,06

41

Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα

20

2.143.938,70

1.762.051,18

875.527,03

32

17.508.657,08

8.640.560,20

7.400.677,31

149

286.724.845,96

128.437.639,67

66.996.328,39

42
43

Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική,
γεωθερμική και άλλες μορφές ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή,
διαχείριση ενέργειας

47

Ποιότητα του αέρα

7

24.999.952,23

0,00

0,00

52

Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών

2

81.929.453,80

80.811.562,20

66.810.928,25

897.626.168,04

696.691.496,86

474.813.967,61

Σύνολο:

Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 427 έργα σε 7
Θεματικές Προτεραιότητες (ορισμένα έργα εντάχθηκαν σε περισσότερες από μία ΘΠ),
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 897.626.168,04 € (158,9% του διαθέσιμου
προϋπολογισμού του ΑΠ 1).
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 696.691.496,86 € συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης, ήτοι

το 123,3% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα

Προτεραιότητας και το 77,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες
ανέρχονται σε 474.813.967,61 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το
84% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, το 52,9 % του
προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 68,2% των νομικών δεσμεύσεων.
Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ 1, ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως ακολούθως:



Στη ΘΠ 39 «Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια», έχουν ενταχθεί σαράντα
τρία (43) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 300.577.808,32 €, με
ισόποσες συμβάσεις και δαπάνες 192.486.575,57 € (64% του π/υ των εντάξεων
της ΘΠ). Η συγκεκριμένη θεματική προτεραιότητα δεν προβλεπόταν αρχικά στο
Πρόγραμμα και προστέθηκε με την Αναθεώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ το Δεκέμβριο του
2012.



Στη ΘΠ 40 «Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια», έχουν ενταχθεί διακόσια
εβδομήντα

ένα

(271)

έργα

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

183.741.511,95 €, με συμβάσεις 176.461.875,30 € (96% του π/υ των εντάξεων)
και δαπάνες 140.243.931,06 € (76,3% του π/υ των εντάξεων της ΘΠ).



Στη ΘΠ 41 «Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα», έχουν ενταχθεί είκοσι (20) έργα,
συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

2.143.938,70

€,

με

συμβάσεις

1.762.051,18 € (82,2% του π/υ των εντάξεων) και δαπάνες 875.527,03 € (40,8%
του π/υ των εντάξεων της ΘΠ).
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Στη ΘΠ 42 «Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες μορφές
ενέργειας» έχουν ενταχθεί

τριάντα δύο (32) έργα, συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας δαπάνης 17.508.657,08 €, με συμβάσεις 8.640.560,20 € (49,3% του π/υ
των εντάξεων) και δαπάνες 7.400.677,31 € (42,3% του π/υ των εντάξεων της
ΘΠ).



Στη ΘΠ 43 «Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας» έχουν
ενταχθεί εκατόν σαράντα εννέα (149) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης 286.724.845,96 €, με συμβάσεις 128.437.639,67 € (44,8% του π/υ των
εντάξεων) και δαπάνες 66.996.328,39 € (23,4% του π/υ των εντάξεων της ΘΠ).



Στη

ΘΠ

47

«Ποιότητα

συγχρηματοδοτούμενης

του

αέρα»

δημόσιας

έχουν

δαπάνης

ενταχθεί

24.999.952,23

επτά
€,

(7)

με

έργα,

μηδενικές

συμβάσεις και δαπάνες.



Στη ΘΠ 52 «Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών» έχουν ενταχθεί δύο (2)
έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 81.929.453,80 €, με συμβάσεις
80.811.562,20 € (98,6% του π/υ των εντάξεων) και δαπάνες 66.810.928,25 €
(81,6% του π/υ των εντάξεων της ΘΠ).

3.1.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν / αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκφράζεται από τρεις (3)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1)
είναι δείκτης κορμού, και τα αποτελέσματα των δράσεών του εκφράζονται από τέσσερεις
(4) δείκτες αποτελεσμάτων, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι δείκτες κορμού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

ποσοτικοποιημένων

συγκεκριμένου
στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.
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Πίνακας 3.2: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 1 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης
ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός έργων ΑΠΕ [ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΟΡΜΟΥ]
Μήκος γραμμών μέσων μαζικής
μεταφοράς σταθερής τροχιάς
(ΜΕΤΡΟ)
Αριθμός σταθμών Μετρό
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Επιπρόσθετος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα
αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς
(ημερησίως) [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]
Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ

Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Στόχος 2015

23

Αριθμός

0

150

359

195

2007

Km

9,6

11 (+1,4)

11 (+1,4)

11

2014

Αριθμός

13

16 (+3)

16 (+3)

16 (+3)

22

Αριθμός

0

40.922

40.922

40.922

3409

MWh

0

400.000

400

523 (+283)

240

300

431,49

133,29

Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς που
εξοικονομείται από τηλεθέρμανση

3433

MW

240 (Κοζάνη 140
MW – Πτολεμαΐδα
75 MW – Αμύνταιο
25 MW)

Μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]

30

Ισοδύναμοι
Kt CO2/έτος

0

Στόχος Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
ΑΠ 1, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Αναφορικά με τον δείκτη «Αριθμός έργων ΑΠΕ», με τιμή στόχου 150, σημειώνεται ότι
είναι ήδη ενταγμένα έργα με στόχο 359 έργα ΑΠΕ, από τα οποία τα 195 έχουν
ολοκληρωθεί και συνεπώς έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος. Από τα
υπόλοιπα

ενταγμένα έργα ΑΠΕ, τα περισσότερα από αυτά έχουν νομική δέσμευση και

προχωρεί η υλοποίησή τους. Χωρίς νομική δέσμευση είναι ακόμα 21 έργα. Επισημαίνεται
ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
Ο δείκτης «Μήκος Μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς» έχει ως τιμή βάσης 9,6
Km και τιμή στόχο 11 Km για το 2015. Τα 1,4 Km αντιστοιχούν στο έργο της επέκτασης
της γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, το φυσικό αντικείμενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί.
Ο δείκτης «Αριθμός σταθμών Μετρό» (με τιμή βάσης 13 και τιμή στόχο 16), αναφέρεται
στους 3 νέους σταθμούς του μετρό στην Αθήνα. Ο στόχος του δείκτη έχει επιτευχθεί με
την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του Μετρό Αθήνας.
Ο δείκτης «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα
μαζικής μεταφοράς (ημερησίως)» σχετίζεται άμεσα με τους δείκτες εκροών «Μήκος
γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (ΜΕΤΡΟ)» και «Αριθμός σταθμών
Μετρό». Σε σχέση με τα έργα του Μετρό Αθήνας, ο πρόσθετος πληθυσμός που θα
εξυπηρετείται, βάσει του στόχου των ενταγμένων έργων, ανέρχεται περίπου σε 40.922
άτομα. Το φυσικό αντικείμενο των ανωτέρω έργων έχει ολοκληρωθεί και επομένως έχει
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επιτευχθεί η τιμή – στόχος του δείκτη. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί
και δείκτη κορμού.
Ο δείκτης «Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»
έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ως «Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από
επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ )» (Κωδ. 3409) με μονάδα μέτρησης ΤΙΠ. Ο δείκτης
αυτός πρέπει να συμπληρωθεί για όλα τα σχετικά δελτία (321 έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) σε
MWh. Αναφέρεται ότι 175 από τα έργα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι
ήδη ολοκληρωμένα.
Ο δείκτης «Ετήσια εγκατεστημένη ισχύς που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση», με τιμή
βάσης 240 και στόχο 400 MW, τροφοδοτείται από τα έργα «Τηλεθέρμανση Φλώρινας»
(στόχος ΤΔΠΠ 104 MW), «Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας - σύνδεση με τον ΑΗΣ/ΔΕΗ
Καρδιάς και επεκτάσεις δικτύου τηλεθέρμανσης» (στόχος ΤΔΠΠ 100 MW), «Επέκταση
εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου» (στόχος ΤΔΠΠ 9 MW) και
«Επέκταση / εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης»
(στόχος ΤΔΠΠ 70 MW). Το έργο της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας υλοποιείται ομαλά και
παρουσιάζει δαπάνες που αντιστοιχούν στο 84,4% του προϋπολογισμού του. Είναι φανερό
ότι η δυνατότητα επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου του δείκτη συνδέεται άμεσα με την
προοπτική υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου «Τηλεθέρμανση Φλώρινας». Σε κάθε
περίπτωση, ο στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει το στόχο του Προγράμματος
(176,9%).
Ο δείκτης «Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», θέτει ως στόχο την ετήσια
μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 300 ισοδύναμους Kt CO2. Με βάση τα
ενταγμένα έργα που τροφοδοτούν το συγκεκριμένο δείκτη επιτυγχάνεται τιμή στόχου
431,49 ισοδύναμοι Kt CO2/ έτος. Με βάση τα έργα των οποίων η υλοποίηση έχει
ολοκληρωθεί, η ετήσια μείωση είναι 133,29 ισοδύναμοι Kt CO2/ έτος. Κατά συνέπεια είναι
απαραίτητη η υλοποίηση των ενταγμένων έργων για την επίτευξη του στόχου. Από τα
ενταγμένα έργα, εκτός των ολοκληρωμένων, νομικές δεσμεύσεις έχουν έργα που οδηγούν
σε μείωση εκπομπών 298,20 Kt CO2/ έτος, εκ των οποίων αυτά που παρουσιάζονται να
έχουν ομαλή υλοποίηση (δαπάνες / προϋπολογισμό της τάξης του 50% και άνω) οδηγούν
σε μείωση περίπου 242,65 Kt CO2/ έτος. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των έργων αυτών
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί
και δείκτη κορμού.
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3.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
είναι η – σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας
– αποτελεσματική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271, καθώς και η αντιμετώπιση των ποιοτικών και ποσοτικών
προβλημάτων παροχής πόσιμου νερού. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται μια
σημαντική ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του πληθυσμού, καθώς και της ελκυστικότητας των περιφερειών της
χώρας ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας, ενώ παράλληλα προστατεύεται
η δημόσια υγεία και η βιοποικιλότητα.
Στο πλαίσιο του ΑΠ2 προβλέπονται και υλοποιούνται δράσεις για την κάλυψη των
αναγκών των οικισμών Β’ και Γ’ προτεραιότητας (κατά την Οδηγία 91/271) σε
λειτουργικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με τη δημιουργία, όπου απαιτείται, και
της απαραίτητης υποδομής αποχετευτικών δικτύων, τη βελτίωση της ποιότητας των
επιφανειακών υδάτων της χώρας και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης, των ποταμών,
λιμνών και των υγροτόπων, την αντιμετώπιση καταστάσεων λειψυδρίας σε περιοχές με
πρόβλημα επάρκειας υδατικών πόρων, τον έλεγχο και τον περιορισμό των διαρροών
δικτύων ύδρευσης, τη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού, αλλά και την
επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων, και οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής μέσω της εξασφάλισης βασικών περιβαλλοντικών υποδομών.

3.2.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχεται σε
839.937.648,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 41,5%
του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ 2 ανέρχεται
στο 443,2% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική
Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.3: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 2 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
45
46
51

Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο
νερό)
Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
Προώθηση της βιοποικιλότητας και της
προστασίας της φύσης
(συμπεριλαμβανομένων των περιοχών
του Natura 2000)
Σύνολο:

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

125

416.318.286,05 177.898.892,16

94.678.872,97

279

2.016.125.203,78 618.872.982,61

335.802.230,40

1

19.769.115,46

19.765.010,49

10.234.898,39

2.452.212.605,29 816.536.885,26

440.716.001,76
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 403 έργα σε 3
Θεματικές Προτεραιότητες (ορισμένα έργα εντάχθηκαν σε περισσότερες από μία ΘΠ),
συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.452.212.605,29 € (291,9% του διαθέσιμου
προϋπολογισμού του ΑΠ 2).
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 816.536.885,26 € συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 97,2% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και το
33,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε
440.716.001,76 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 52,5% του
προϋπολογισμού

του

Άξονα

Προτεραιότητας,

το

18%

του

προϋπολογισμού

των

ενταγμένων έργων και το 54% των νομικών δεσμεύσεων.
Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ 2, ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως ακολούθως:
Στη ΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», έχουν ενταχθεί εκατόν



είκοσι

πέντε

(125)

έργα

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

416.318.286,05 €, με συμβάσεις 177.898.892,16 € (42,7% του π/υ των εντάξεων)
και δαπάνες 94.678.872,97 € (22,7% του π/υ των εντάξεων και 53,2% των
συμβάσεων).
Στη ΘΠ 46 «Επεξεργασία ύδατος (λύματα)», έχουν ενταχθεί διακόσια εβδομήντα



εννέα (279) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2.016.125.203,78 €,
με συμβάσεις 618.872.982,61 € (30,7% του π/υ των εντάξεων) και δαπάνες
335.802.230,40 € (16,7% του π/υ των εντάξεων και 54,3% των συμβάσεων).
Στη ΘΠ 51 «Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης



(συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών Natura 2000)», έχει ενταχθεί ένα (1)
έργο συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 19.769.115,46 €, με συμβάσεις
19.765.010,49

€

(περίπου

100%

του

π/υ

των

εντάξεων)

και

δαπάνες

10.234.898,39 € (51,8% του π/υ των εντάξεων και 51,8% των συμβάσεων).

3.2.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 2, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 εκφράζεται από έναν (1)
ποσοτικοποιημένο στόχο αντίστοιχου δείκτη εκροών και τα αποτελέσματα των δράσεων
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του εκφράζονται από πέντε (5) δείκτες αποτελεσμάτων, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι
δείκτες κορμού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο

και

Προτεραιότητας,

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

συγκεκριμένου

ποσοτικοποιημένων

στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.4: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 2 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης
ΕΚΡΟΩΝ
Οικισμοί Γ' Προτεραιότητας που καλύπτουν
τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271
(εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ισοδύναμος πληθυσμός Γ' Προτεραιότητας
(Οδηγία 91/271/ΕΕ) που εξυπηρετείται από
λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Λυμάτων
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται
από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
[ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που
εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών
αποβλήτων [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]
Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που
εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων
Πληθυσμός για τον οποίο βελτιώνονται τα
δίκτυα ύδρευσης ως προς την
παρακολούθηση και τον έλεγχο διαρροών

Κωδ. Μονάδα
Δείκτη Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Στόχος 2015

107

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

1021

Αριθμός

283 (+176)

385 (+278)

121 (+14)

1022

500.526 (στοιχεία
του 2006
συνυπολογιζόμεν
1.192.125
Αριθμός ων των εν εξελίξει
(+691.599)
έργων της
περιόδου 2000 –
2006)

1.459.878
(+959.352)

553.916
(+53.390)

25

Αριθμός

0

914.480

1.744.440

163.050

26

Αριθμός

0

719.322

1.254.567

131.436

1023

Ποσοστό

85,00%

94%

1054

Αριθμός

262.400

85,00%

2.438.239 2.589.975
280.384
(+2.175.839) (+2.327.575) (+17.984)

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 2, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα :
Ο δείκτης «Οικισμοί Γ' Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271
(εξυπηρετούνται από λειτουργικές ΕΕΛ)» έχει προγραμματικό στόχο 176 οικισμούς. Ο
στόχος των ενταγμένων υπερκαλύπτει τον καθαρό στόχο (157,9%), όμως ο βαθμός
υλοποίησής τους παρουσιάζεται αισθητά χαμηλός (5% του στόχου εντάξεων και 8% του
καθαρού στόχου για το 2015).
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Ο

δείκτης

«Ισοδύναμος

πληθυσμός

Γ'

προτεραιότητας

(Οδηγία

91/271/ΕΕ)

που

εξυπηρετείται από λειτουργικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων», με τιμή στόχο
1.192.125, καλύπτεται πλήρως από τα ενταγμένα έργα (στόχος ενταγμένων έργων
959.352 - συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός 1.459.878). Με βάση τους επιμέρους
στόχους του δείκτη σε 13 ολοκληρωμένα έργα, η μέχρι σήμερα υλοποίησή του ανέρχεται
σε 53.390 (συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός 553.916), που αντιστοιχεί στο 7,8% του
προγραμματικού στόχου. Πενήντα τέσσερα (54) έργα τα οποία συνεισφέρουν κατά 36%
περίπου στην υλοποίηση του στόχου του δείκτη δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί.
Ο δείκτης «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων
πόρων», με τιμή στόχο 914.480, με βάση τα ενταγμένα έργα επιτυγχάνει τιμή στόχο
1.744.440, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 190,7% του προγραμματικού στόχου. Με
βάση τους επιμέρους στόχους του δείκτη σε 19 ολοκληρωμένα έργα, η μέχρι σήμερα
υλοποίησή του ανέρχεται σε 163.050 που αντιστοιχεί στο 17,8% του προγραμματικού
στόχου. Δύο (2) έργα, τα οποία συνεισφέρουν κατά 79% στην υλοποίηση του στόχου του
δείκτη και κατά 42% στο στόχο των ενταγμένων δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί.
Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.)-Φάση Α2» και «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού
της Πηγής Αγ. Γεωργίου Κιβερίου». Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί
και δείκτη κορμού.
Ο

δείκτης

«Επιπρόσθετος

πληθυσμός

που

εξυπηρετείται

έργα

διαχείρισης

υγρών

αποβλήτων», με τιμή στόχο 719.322, με βάση τα ενταγμένα έργα επιτυγχάνει τιμή στόχο
1.254.567, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 174% του προγραμματικού στόχου. Με βάση
τους επιμέρους στόχους του δείκτη σε 25 ολοκληρωμένα έργα, η μέχρι σήμερα υλοποίησή
του ανέρχεται σε 131.436, που αντιστοιχεί στο 18,3% του προγραμματικού στόχου.
Εξήντα δύο (62) έργα τα οποία συνεισφέρουν κατά 41,5% στην υλοποίηση του στόχου
του δείκτη και κατά 24% στο στόχο των ενταγμένων δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
Ο δείκτης «Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που εξυπηρετείται από Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων», έχει ως καθαρό στόχο το 94%. Ο δείκτης δεν έχει καταχωρηθεί
στο ΟΠΣ και στα Τεχνικά Δελτία των σχετικών Πράξεων, γεγονός που καθιστά δύσκολο
τον υπολογισμό του στόχου των ενταγμένων έργων και της υλοποίησής του.
Ο δείκτης «Πληθυσμός για τον οποίο βελτιώνονται τα δίκτυα ύδρευσης ως προς την
παρακολούθηση και τον έλεγχο διαρροών» έχει καθαρό προγραμματικό στόχο 2.175.839,
ο οποίος υπερκαλύπτεται (108%) από 42 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί (στόχος
ενταγμένων 2.327.575). Ο βαθμός υλοποίησης στην προκειμένη φάση είναι αρκετά
χαμηλός, αφού 24 έργα δεν έχουν ακόμη νομικές δεσμεύσεις και μόλις ένα έργο
εμφανίζεται ως ολοκληρωμένο.
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3.3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου»

αποτελεί

η

ενίσχυση

των

υποδομών

πρόληψης

και

αντιμετώπισης

περιβαλλοντικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας,
οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών,
καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων.
Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται κα υλοποιούνται
δράσεις για την κάλυψη αναγκών σε υποδομές και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε
μεγάλα αστικά κέντρα και περιοχές της χώρας, όπου εμφανίζονται συχνά πλημμυρικά
φαινόμενα, δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και της
διάβρωσης του εδάφους που προκαλείται σε δασικά οικοσυστήματα που υπέστησαν
καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και δράσεις ανάκτησης περιοχών από την υποβάθμιση που
προκαλεί η συχνή εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων.

3.3.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε
103.935.295,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 5,1%
του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ 3 ανέρχεται
στο 410,3% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική
Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.5: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 4 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

53

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

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

23

Σύνολο

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

188.334.984,42

151.976.396,37

104.282.319,62

188.334.984,42

151.976.396,37

104.282.319,62

Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 23 έργα στο
μοναδικό

κωδικό

Θεματικής

Προτεραιότητας

53

«Πρόληψη

κινδύνων

(συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την
πρόληψη

και

τη

διαχείριση

των

φυσικών

και

των

τεχνολογικών

κινδύνων)»,

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 188.334.984,42 € (181,2% του διαθέσιμου
προϋπολογισμού του ΑΠ 3).
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 151.976.396,37 € συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 146,2% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και το
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80,7% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε
104.282.319,62 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 100,3% του
προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας, το 55,4% του προϋπολογισμού των
ενταγμένων έργων και το 68,6% των νομικών δεσμεύσεων.

3.3.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 3, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 εκφράζεται από δύο (2)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1)
είναι δείκτης κορμού, και τα αποτελέσματα των δράσεων του εκφράζονται από δύο (2)
δείκτες αποτελεσμάτων, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι δείκτης κορμού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο

και

Προτεραιότητας,

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

συγκεκριμένου

ποσοτικοποιημένων

στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.6: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 3 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης
ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου
[ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]
Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών
αντιπλημμυρικής προστασίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καλυπτόμενη έκταση προστατευόμενης
λεκάνης απορροής
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από
αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας
[ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]

Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Βάσης

Στόχος 2015

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

31

Αριθμός

26

36 (+10)

37 (+11)

28 (+2)

1031

Km

0

8,5

68,3

13,9

1032

Km

2

0

274

278,3

0

32

Αριθμός

0

150.000

203.841

8.623
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Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 3, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Ο δείκτης «Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου» (με τιμή βάσης 26 και τιμή στόχο 36),
σχετίζεται με έργα υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί
11 έργα, καλύπτοντας σε ποσοστό 110% το στόχο του δείκτη. Δύο (2) έργα δεν έχουν
ακόμα συμβασιοποιηθεί. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη
κορμού.
Ο δείκτης «Μήκος κατασκευαζόμενων αγωγών αντιπλημμυρικής προστασίας» (με τιμή
στόχο 8,5 Km), τροφοδοτείται από 19 ενταγμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, με
συνολικό στόχο ενταγμένων 68,3 Km. Με βάση τους επιμέρους στόχους του δείκτη σε 6
ολοκληρωμένα έργα, η μέχρι σήμερα υλοποίησή του υπερβαίνει τα 13,9 Km, που
αντιστοιχεί στο 164% του προγραμματικού στόχου.
Ο δείκτης «Καλυπτόμενη έκταση προστατευόμενης λεκάνης απορροής» (με τιμή στόχο
274 Km2), έχει στόχο ενταγμένων έργων 278,3 Km2, καλύπτοντας πλήρως το στόχο. Το
έργο «Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς», με στόχο 110 Km2, αποτελεί το 40% του
συνολικού στόχου του δείκτη. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα που να τροφοδοτούν το
δείκτη. Ένα (1) έργο, το οποίο συνεισφέρει κατά 8,6% στην υλοποίηση του στόχου του
δείκτη και κατά 8,5% στο στόχο των ενταγμένων, δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί.
Ο δείκτης αποτελεσμάτων «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα
προστασίας», με τιμή στόχο 150.000, παρουσιάζει στόχο ενταγμένων έργων 203.841
άτομα, στον οποίο συμβάλει κατά 67% το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς». Ένα
(1) έργο το οποίο συνεισφέρει κατά 1,8% στην υλοποίηση του στόχου του δείκτη και κατά
1,3% στο στόχο των ενταγμένων δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί. Το ποσοστό
υλοποίησης κυμαίνεται στο 4,2% επί του στόχου των ενταγμένων. Επισημαίνεται ότι ο
συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
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3.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων –
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» είναι η διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας
και της ποιότητας των εδαφικών πόρων και των υπόγειων υδροφορέων από τη ρύπανση
που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων.
Στον Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται δράσεις που συμβάλλουν στην κάλυψη των
αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα
απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ, στην υλοποίηση των περιφερειακών
σχεδιασμών

διαχείρισης

αστικών

στερεών

αποβλήτων,

στην

ολοκλήρωση

έργων

διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000 – 2006 με πόρους
ΠΕΠ, στην επίτευξη των εθνικών στόχων για διαχείριση βιοποδομήσιμου κλάσματος
αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης, καθώς και στην προστασία δημόσιας
υγείας και στην αποτροπή του φαινομένου της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της
ποιότητας εδαφικών συστημάτων και υπόγειων υδροφορέων.

3.4.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε
211.301.177,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 10,4%
του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ4 είναι 351,7%
και η πρόοδος υλοποίησης ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο
Πίνακα.

Πίνακας 3.7: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 4 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ
44
50

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών
αποβλήτων
Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων
και μολυσμένης γης

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ. ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΔ)
ΔΔ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

218

433.357.694,19

128.816.164,45

98.864.576,40

3

36.062.868,32

18.448.462,32

14.914.898,74

469.420.562,51

147.264.626,77

113.779.475,14

Σύνολο

Στον ΑΠ4 έχουν ενταχθεί

συνολικά

221 έργα σε 2

Θεματικές Προτεραιότητες,

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 469.420.562,51 € (222,2% του διαθέσιμου
π/υ του ΑΠ4).
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 147.264.626,77 €, ήτοι 69,7% του
διαθέσιμού π/υ του Άξονα και 31,4% του π/υ των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες
ανέρχονται σε 113.779.475,14 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το
53,8% του διαθέσιμου π/υ του Άξονα, το 24,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων
έργων και το 77,3% των νομικών δεσμεύσεων.
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Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ 4, ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως ακολούθως:



Στη ΘΠ 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», έχουν ενταχθεί
διακόσια

δεκαοκτώ

(218)

έργα

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

433.357.694,19 €, με συμβάσεις 128.816.164,45 € (29,7% του π/υ των εντάξεων)
και δαπάνες 98.864.576,40 € (22,8% του π/υ των εντάξεων της ΘΠ και 76,7%
των συμβάσεων).



Στη ΘΠ 50 «Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης» έχουν
ενταχθεί τρία (3) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 36.062.868,32
€, με συμβάσεις 18.448.462,32 € (51,2% του π/υ των εντάξεων) και δαπάνες
14.914.898,74 € (41,4% του π/υ εντάξεων της ΘΠ και 80,8% των συμβάσεων).

3.4.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 4, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 εκφράζεται από τέσσερεις
(4) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων οι τρεις (3)
είναι δείκτες κορμού, και τα αποτελέσματα των δράσεων του εκφράζονται από έναν (1)
δείκτη αποτελεσμάτων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

ποσοτικοποιημένων

συγκεκριμένου
στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.
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Πίνακας 3.8: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 4 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης

Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Στόχος 2015

27

Αριθμός

175

217 (+42)

237 (+62)

176 (+1)

29

Km

0

9,2

9,97

3,98

ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]
Αποκατάσταση περιοχών [ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΟΡΜΟΥ]
Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης
στερεών αποβλήτων που
αποκαθίστανται
Αριθμός Νέων Έργων Αποκατάστασης
Περιοχών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από
έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(περιφερειών παρέμβασης)

2

1002

Αριθμός

002-c

Αριθμός

1045

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

63 (Περιφέρειες
642 (αφορά
Δυτ. Μακεδονίας,
στις 13
Στερεάς Ελλάδας,
720 (+657) 351 (+288)
Περιφέρειες της
Αττικής, Νοτίου
χώρας)
Αιγαίου)
0

Αριθμός
4.584.726 (91,2%)
(ποσοστό)

600

663

6.586.717
(+2.001.991)

289

8.586.102 4.585.259
(+4.001.376) (+533)

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 4, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Ο δείκτης «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» έχει τιμή βάσης 175 και τιμή
στόχο 217, ήτοι 42 νέα έργα. Ο στόχος των ενταγμένων έργων είναι 62 νέα έργα, ο
οποίος υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο. Μόνο ένα έργο έχει ολοκληρωθεί και κατά
συνέπεια η δυνατότητα επίτευξής του συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα ολοκλήρωσης
των ενταγμένων Πράξεων, από τις οποίες οι 22 Πράξεις παρουσιάζουν μηδενικές
συμβάσεις. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
Ο δείκτης «Αποκατάσταση περιοχών» με τιμή στόχο 9,2 Km2, τροφοδοτείται από 171
ενταγμένα έργα με συνολικό στόχο την αποκατάσταση περιοχών έκτασης 9,97 Km2. Από
τα έργα αυτά τα 52 έχουν ολοκληρωθεί, (αποκατάσταση περιοχών έκτασης 3,98 Km2)
συμβάλλοντας

κατά

43,2%

στο

στόχο

του

προγράμματος.

Επισημαίνεται

ότι

ο

συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
Για το δείκτη «Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων που αποκαθίστανται»
παρουσιάζονται ενταγμένα έργα με τιμή στόχο 720 (657 νέες αποκαταστάσεις), ο οποίος
υπερκαλύπτει

το

στόχο

του

Προγράμματος

(αποκατάσταση

579

επιπλέον

χώρων

ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων). Η μέχρι σήμερα υλοποίηση, με βάση τα
ολοκληρωμένα έργα, ανέρχεται σε 288 χώρους, που αντιστοιχεί στο 50% περίπου του
στόχου του Προγράμματος.
Ο δείκτης «Αριθμός νέων έργων αποκατάστασης περιοχών» με τιμή στόχο 600 περιοχές,
αναφέρεται στον αριθμό των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων και λοιπών
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών που αποκαθίστανται. Τροφοδοτείται από 171
ενταγμένα έργα που στοχεύουν στην αποκατάσταση 663 περιοχών, υπερκαλύπτοντας τον
προγραμματικό στόχο. Η μέχρι σήμερα επίτευξη του στόχου είναι 48,2%.
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Ο δείκτης «Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός από έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» έχει
ως τιμή στόχο κάλυψη ενός πληθυσμού 6.586.717 κατοίκων, ο οποίος υπερκαλύπτεται
από τον στόχο των ενταγμένων έργων (4.001.376 κάτοικοι, ήτοι συνολικά 8.586.102
κάτοικοι). Ο συγκεκριμένος δείκτης συνδέεται με τον δείκτη «Αριθμός έργων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων» και η μέχρι σήμερα υλοποίηση του, βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ,
ανέρχεται σε 533 κατοίκους. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν έχει
αποτυπωθεί στα τεχνικά δελτία του συνόλου των σχετικών έργων.
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3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια έργων Ταμείου Συνοχής»
είναι η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των Δικαιούχων του
στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος, στην επίτευξη των πολιτικών που
προωθούνται μέσω αυτού, καθώς και στο σχεδιασμό και την ωρίμανση δράσεων της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται και χρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της διοικητικής
ικανότητας του Προγράμματος, αναβάθμισης της διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων του
Προγράμματος,
αξιολόγησης

υποστήριξης

της

των

δικαιούχων

αποτελεσματικότητας

της

στην

υλοποίηση

παρέμβασης,

των

έργων

ολοκληρωμένης

τους,

παροχής

πληροφόρησης και δημοσιότητας, παρακολούθησης των συνεπειών του Προγράμματος και
των πολιτικών που προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του σε στρατηγικό επίπεδο και
προώθησης της ωρίμανσης περιβαλλοντικών δράσεων.

3.5.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε
44.531.765,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 2,2% του
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ5 είναι 101,7% και
η πρόοδος υλοποίησης ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.9: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 5 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΑΡ.
ΕΡΓΩΝ

ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
85
86

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση,
επιθεώρηση
Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

18

21.670.685,00

15.379.042,23

10.098.521,61

46

18.069.624,06

6.015.888,00

2.238.850,80

39.740.309,06

21.394.930,22

12.337.372,41

Σύνολο

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5 έχουν ενταχθεί συνολικά 63 έργα σε 2 θεματικές
προτεραιότητες (ένα έργο είναι ενταγμένο σε δύο ΘΠ), συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης 39.740.309,06 €, που αντιπροσωπεύουν το 89,2% του διαθέσιμου π/υ του
Άξονα 5.
Μέχρι 31.12.2013 έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 21.394.930,22 €, ήτοι
48% του συνολικού διαθέσιμου π/υ του Άξονα 5 και 53,8% των ενταγμένων έργων. Οι
δαπάνες

ανέρχονται

σε

12.337.372,41

€

(ποσό

αποδεκτό

διαχείρισης),

και

αντιπροσωπεύουν το 27,7% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα, το 31% του
προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 57,7% των νομικών δεσμεύσεων.
Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ5, ανά θεματική προτεραιότητα έχει ως εξής:
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Στη ΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση» έχουν
ενταχθεί

δεκαοκτώ

(18)

έργα,

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

21.170.685,00 €, με συμβάσεις 15.379.042,23 € (71% του π/υ των εντάξεων) και
δαπάνες 10.098.521,61 € (46,6% του π/υ εντάξεων της ΘΠ και 65,7% των
συμβάσεων).



Στη ΘΠ 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία» έχουν ενταχθεί
σαράντα έξι (46) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 18.069.624,06
€, με συμβάσεις 6.015.888,00 € (33,3% του π/υ των εντάξεων) και δαπάνες
2.238.850,80 € (12,4% του π/υ των εντάξεων της ΘΠ και 37,2% των
συμβάσεων).

3.5.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 5, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 5 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

αποτελεσμάτων.

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα

των

δεικτών

Προτεραιότητας 5

εκφράζεται από τρεις (3) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

ποσοτικοποιημένων

συγκεκριμένου
στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.10: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 5 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης
ΕΚΡΟΩΝ
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες αξιολογήσεις
Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των
συνεπειών από την υλοποίηση του Προγράμματος
σε στρατηγικό επίπεδο

Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Βάσης

Στόχος
2015

Στόχος Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

8004

Αριθμός

0

1

1

0

8016

Αριθμός

0

3

21

0

8015

Αριθμός

0

1

0

0
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Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 5, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Για το δείκτη «Ενέργειες Αξιολόγησης», βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ, υπάρχει μία ένταξη
η οποία καλύπτει το 100% του Προγραμματικού στόχου και αφορά στο έργο του
Συμβούλου Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί, υλοποιείται ομαλά
και παρουσιάζει δαπάνες της τάξης του 55% των νομικών του δεσμεύσεων.
Για το δείκτη «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», με τιμή στόχο 3, σύμφωνα με
τα στοιχεία του ΟΠΣ, περιλαμβάνονται εντάξεις τριών έργων, με στόχο 21, για το σύνολο
των

οποίων

υπάρχουν

προγραμματισμός

και

νομικές
υλοποίηση

δεσμεύσεις.
άμεσων

Το

ένα

ενεργειών

από

αυτά

«Εξειδίκευση,

δημοσιότητας,

προβολής-

πληροφόρησης των νέων πολιτικών του ΥΠΚΑ στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ» παρουσιάζει
ομαλή

υλοποίηση,

έχοντας

μέχρι

σήμερα

δαπάνες

της

τάξης

του

53%

του

προϋπολογισμού του, ενώ τα δύο άλλα παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό υλοποίησης.
Κατά συνέπεια εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη.
Για το δείκτη «Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών από την
υλοποίηση του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο» δεν έχουν ενταχθεί σχετικά έργα
στον Άξονα

3.6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατμοσφαιρικού ΠεριβάλλοντοςΑντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής» είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η
προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και η προώθηση της
βιωσιμότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων.
Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται
δράσεις ενίσχυσης των συστημάτων πρόληψης, παρακολούθησης και περιορισμού της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Αέριων Ρύπων για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, χαρτογράφησης του θορύβου και εκπόνησης
επιχειρησιακών σχεδίων με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς και δράσεις
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και προώθησης του ολοκληρωμένου αστικού
σχεδιασμού.

3.6.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του ΑΠ6 ανέρχεται σε 58.000.000,00 €, με
ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 2,9% του Προϋπολογισμού του
Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ΑΠ6 είναι 151,6% και η πρόοδος
υλοποίησης ανά θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.
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Πίνακας 3.11: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 6 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

43

Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή,
διαχείριση ενέργειας

5

48.258.079,26

48.222.040,99

46.783.573,06

47

Ποιότητα του αέρα

10

19.030.004,87

2.699.357,16

1.835.209,48

596.400,00

0,00

0,00

67.884.484,13

50.921.398,15

48.618.782,54

49
54
61

Περιορισμός των κλιματικών αλλαγών και
προσαρμογή σε αυτές
Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και
αγροτική αναγέννηση

0
1
0

Σύνολο

Στον

ΑΠ6

έχουν

ενταχθεί

συνολικά

16

έργα

σε

3

θεματικές

προτεραιότητες,

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 67.884.484,13 €, που αντιπροσωπεύουν το
117% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ6.
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 50.921.398,15 €, ήτοι 87,8% του διαθέσιμου
π/υ του ΑΠ6 και 75% των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 48.618.782,54 €
(ποσό αποδεκτό διαχείρισης) και αντιπροσωπεύουν το 83,8% του διαθέσιμου π/υ του
Άξονα, το 95,5% του π/υ των συμβάσεων και το 71,6% του π/υ των ενταγμένων έργων.
Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ6, ανά θεματική προτεραιότητα έχει ως εξής:



Στη ΘΠ 43 «Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας» έχουν
ενταχθεί πέντε (5) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 48.258.079,26
€, με συμβάσεις 48.222.040,90 € (99,9% του π/υ των εντάξεων) και δαπάνες
46.783.573,06 € (96,9% του π/υ των εντάξεων). Στη συγκεκριμένη ΘΠ ανήκουν
τα δύο (2) έργα των Ταμείων (Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης – JESSICA & Ταμείο
Εξοικονομώ κατ’ οίκον), συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης
25.000.000,00 €, με συμβάσεις 25.000.000,00 € (100% του π/υ των εντάξεων)
και δαπάνες 25.000.000,00 € (100% του π/υ των εντάξεων).



Στη

ΘΠ

47

«Ποιότητα

συγχρηματοδοτούμενης

του

δημόσιας

αέρα»

έχουν

δαπάνης

ενταχθεί

19.030.004,87

δέκα
€,

(10)
με

έργα,

συμβάσεις

2.699.357,16 € (14,2% των εντάξεων) και δαπάνες 1.835.209,48€ (9,6% του π/υ
εντάξεων της ΘΠ και 68% των συμβάσεων).



Στη ΘΠ 49 «Περιορισμός των κλιματικών αλλαγών και προσαρμογή σε αυτές» δεν
υπάρχουν ενταγμένα έργα. Κατά την Αναθεώρηση του Προγράμματος το Δεκέμβριο
του 2012 συμπεριλήφθηκε στις Θεματικές Προτεραιότητες του Άξονα 6 διότι στο
περιεχόμενό της εμπίπτουν έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκ. € περίπου
(Μελέτες για την κλιματική αλλαγή). Τα συγκεκριμένα έργα έχουν ενταχθεί στον
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Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 47 και πρέπει να μεταφερθούν, καθώς κρίνεται
ότι καταλληλότερη Θεματική Προτεραιότητα σε σχέση με το περιεχόμενό τους
αποτελεί η Θεματική Προτεραιότητα με κωδικό 49.



Στη ΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη
κινδύνων» έχει ενταχθεί ένα (1) έργο, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης
596.400 €, με μηδενικές συμβάσεις και δαπάνες.



Στη ΘΠ 61 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» δεν
υπάρχουν ενταγμένα έργα. Κατά την Αναθεώρηση του Προγράμματος το Δεκέμβριο
του 2012 συμπεριλήφθηκε η ΘΠ 61 στις Θεματικές Προτεραιότητες του Άξονα 6,
διότι κρίνεται ότι αποτελεί την καταλληλότερη Θεματική Προτεραιότητα σε σχέση
με το περιεχόμενο του έργου σύστασης του Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA
(προϋπολογισμού 10 εκ. €). Επομένως το συγκεκριμένο έργο πρέπει να μεταφερθεί
από τη Θεματική Προτεραιότητα 43 στην οποία είναι ενταγμένο.

3.6.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 6, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6 εκφράζεται από δέκα (10)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1)
είναι δείκτης κορμού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

ποσοτικοποιημένων

συγκεκριμένου
στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης

–

διόρθωσης

των

τιμών

επιμέρους

δεικτών,

όπως

αναλυτικά

αναφέρεται στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης.
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Πίνακας 3.12: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 6 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Κωδικός Τιμή
Δείκτη Βάσης

Δείκτης

Μονάδα
Μέτρησης

Στόχος
2015

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων

ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και
της ελκυστικότητας των πόλεων [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]
Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας και
πληρότητας δεδομένων(*):

39

0

Αριθμός

1

1

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - SO2

1601

23

Αριθμός

40 (+17)

(+7)

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - ΝΟ2

1602

27

Αριθμός

51 (+24)

(+8)

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - pM10

1603

18

Αριθμός

42 (+24)

(+8)

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - CO

1604

16

Αριθμός

24 (+8)

(+7)

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Βενζόλιο

1605

1

Αριθμός

10 (+9)

(+2)

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Ο3

1606

19

Αριθμός

38 (+19)

(+8)

0

1607

0

Αριθμός

6 (+6)

(+3)

0

1608

1

Αριθμός

1 (+1)

(+3)

0

1062

0

Αριθμός

7

9

0

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - ΠΑΥ
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (βενζο-απυρένιο)
Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Me (Βαρέα
μέταλλα)
Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων
δράσης σύμφωνα με τα Άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας
49/2002

(*) ΡΥΠΟΣ
SO2
NO2
pM10
CO
Βενζόλιο
Ο3
ΠΑΥ
Me

ΘΕΣΕΙΣ
Υπάρχουσα
Στόχος
Κατάσταση
23
17
27
24
18
24
16
8
1
9
19
19
0
6
0
1

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ %
Αθήνα

Περιφέρεια

Στόχος

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

Δεκ-63
Οκτ-53
19-52
55-92
48-75
-

90
90
90
90
90
90
33
33

Όσον αφορά στη φυσική υλοποίηση του Άξονα, παρατηρούνται τα εξής:
Ο δείκτης «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας
των πόλεων» τροφοδοτείται από το έργο σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA,
το οποίο έχει ενταχθεί και καλύπτει πλήρως τον στόχο του Προγράμματος. Επισημαίνεται
ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
Για το δείκτη «Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας και πληρότητας δεδομένων»
κατά το 2012 έγιναν δύο εντάξεις έργων: α) Προσαρμογή του Εθνικού δικτύου
Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στις απαιτήσεις της νέας κοινοτικής οδηγίας
(σταθμοί μέτρησης Καβάλα, Λάρισα, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο, Μεγαλόπολη, Μυτιλήνη) και
β) Εθνικό εργαστήριο διακρίβωσης της αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής
ρύπανσης. Μέχρι σήμερα η πρόοδος υλοποίησης είναι μηδενική στο πρώτο έργο παρ’ όλα
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αυτά προχωρούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη
του στόχου. Οι επιμέρους στόχοι των 2 ενταγμένων έργων έχουν ως ακολούθως:



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - SO2:

7,00



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - ΝΟ2:

8,00



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - pM10:

8,00



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας – CO:

7,00



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας – Βενζόλιο: 2,00



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Ο3:



Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - ΠΑΥ Πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνθρακες (βενζο-α-πυρένιο):



8,00

3,00

Σταθμοί μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας - Me (Βαρέα μέταλλα):

3,00

Για το δείκτη «Εκπόνηση στρατηγικών χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης σύμφωνα με
τα Άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας 49 / 2002», δεν έχουν υπάρξει νέες εντάξεις, πλην εκείνων
για τις 9 πόλεις που είχαν ενταχθεί το 2010, οι οποίες και καλύπτουν τον στόχο σε
ποσοστό 128,6%. Ως προς την υλοποίηση, οι συμβάσεις για τις 7 από τις 9 πόλεις είναι σε
διαδικασία υλοποίησης με τις δαπάνες να καλύπτουν ποσοστό 58,6% περίπου του
προϋπολογισμού τους., και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τις άλλες δύο
πόλεις.
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3.7 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων»
είναι η ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, ώστε να
διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας υδατικών
πόρων για όλες τις απαραίτητες χρήσεις (άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση,
ανάγκες υγροτοπικών οικοσυστημάτων).
Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού γίνεται μέσα από την ικανοποίηση των απαιτήσεων και
την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο
για τα Νερά 2000/60/ΕΚ, όπως ισχύει και έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και
συμπληρώνεται πλέον από τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ
περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον
(οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), καθώς

και μέσω της εφαρμογής της

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει οι αρμόδιες αρχές μεταξύ άλλων να θεσπίσουν προγράμματα παρακολούθησης
ποιότητας υδάτων, να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης ανά λεκάνη απορροής και να
εφαρμόσουν αποτελεσματικά μέσα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται
δράσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στην λειτουργική ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
και θα βελτιώσουν την επάρκεια και την ποιότητα, και θα μειώσουν την απώλεια, των
υδατικών πόρων, θα προστατέψουν και θα αναβαθμίσουν τα υγροτοπικά και μη
οικοσυστήματα και υδροφορείς, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και θα
βελτιώσουν τον έλεγχο και τη δυνατότητα αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται
από τη ναυσιπλοΐα.

3.7.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε
67.300.000,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 3,3% του
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίησή του ανέρχεται στο
172,4% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική
Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.13: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 7 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

45

Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)

9

12.655.797,40

8.671.648,01

6.514.038,05

54

Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

12

70.527.371,88

64.820.820,16

45.520.452,50

83.183.169,28

73.492.468,17

52.034.490,55

Σύνολο:
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 21 έργα σε 2
Θεματικές Προτεραιότητες, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 83.183.169,28 €
(123,6% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 7).
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 73.492.468,17€ συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 109,2% του προϋπολογισμού του άξονα και το 88,3% του
προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 52.034.490,55 €
(ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 77,3% του προϋπολογισμού, το
62,5% των εντάξεων και το 70,8% των νομικών δεσμεύσεων.
Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ 7, ανά Θεματική Προτεραιότητα, έχει ως ακολούθως:



Στη ΘΠ 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», έχουν ενταχθεί εννέα
(9)

έργα

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

12.655.797,40

€,

με

συμβάσεις 8.671.648,01 € (68,5% του προϋπολογισμού των εντάξεων) και
δαπάνες 6.514.038,05 € (51,5% του προϋπολογισμού των εντάξεων και 75,1%
των συμβάσεων της ΘΠ). Τα έργα αυτής της ΘΠ προτείνεται να μεταφερθούν στη
ΘΠ 54, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ και των Οδηγιών για τη Θαλάσσια
Στρατηγική 2006/7/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ.



Στη ΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη
κινδύνων», έχουν ενταχθεί δώδεκα (12) έργα συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας
δαπάνης

70.527.371,88

€,

με

συμβάσεις

64.820.820,16

€

(91,9%

του

προϋπολογισμού των εντάξεων) και δαπάνες 45.520.452,50 € (64,5% του
προϋπολογισμού των εντάξεων και 70,2% των συμβάσεων της ΘΠ).

3.7.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 7, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7 εκφράζεται από δύο (2)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών και τα αποτελέσματα των
δράσεων του εκφράζονται από έναν (1) δείκτη αποτελεσμάτων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο

και

υλοποιηθέν

φυσικό

αντικείμενο

του

συγκεκριμένου

Άξονα
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Προτεραιότητας,

μέσω

του

συστήματος

ποσοτικοποιημένων

στόχων

–

δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.14: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 7 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης

Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή Βάσης

Στόχος
2015

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

Ταυτότητες και παρακολούθηση της
ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης

1078

Ποσοστό

0%

54,15%

54,15%

54,15%

3 (Αχελώος,
Στυμφαλία,
Αποσελέμης Κρήτη)

12 (+9)

12,5 (+9,5)

9 (+6)

ΕΚΡΟΩΝ

Σχέδια Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης
απορροής ποταμού κατά το Άρθρο 13,
παρ. 7 της Οδηγίας 60/2000

1072

Αριθμός

1077

% (επί των
απαιτήσεων
της Οδηγίας)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
Άρθρου 8 της Οδηγίας 60/2000

0%

61,54%

61,54%

0

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 7 πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Ο δείκτης «Ταυτότητες και παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης»
με καθαρό στόχο 54,15 φαίνεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως.
Ο δείκτης «Σχέδια Διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού κατά το Άρθρο 13,
παρ. 7 της Οδηγίας 60/2000» έχει ως καθαρό στόχο 9 σχέδια και στόχο ενταγμένων 9,5
(δεδομένου ότι το Νότιο Αιγαίο αποτελεί από κοινού με το Βόρειο Αιγαίο μία λεκάνη).
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα Σχέδια Διαχείρισης (ΣΔ) 8 Υδατικών Διαμερισμάτων
(Βόρειας, Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης,
Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου), που υλοποιούνται με πόρους του ΕΠΠΕΡΑΑ,
ενώ τα ΣΔ των ΥΔ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου υλοποιούνται από την ΕΓΥ. Με το πέρας της
Προγραμματικής Περιόδου αναμένεται η πλήρης επίτευξη του στόχου του δείκτη.
Ο δείκτης «Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 της Οδηγίας 60/2000» έχει ως
στόχο την κάλυψη του 61,54% των απαιτήσεων της οδηγίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία
καταχωρημένα στο ΟΠΣ αναφορικά με το στόχο των 6 ενταγμένων έργων με τα οποία
σχετίζεται (και τα οποία παρουσιάζουν πολύ χαμηλή έως μηδενική υλοποίηση).

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
107

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

3.8 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου» είναι η ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού κινδύνου μέσα από την
οργάνωση ενός αξιόπιστου και πλήρως ανεπτυγμένου δικτύου πολιτικής προστασίας σε
τομείς όπως η αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία, η πρόληψη και αντιμετώπιση της
θαλάσσιας ρύπανσης, η αντισεισμική προστασία.
Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου Εθνικού Δικτύου Πολιτικής Προστασίας που θα διαθέτει τα σχέδια δράσης,
τους μηχανισμούς και τα μέσα παρέμβασης για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα μέσα αντιπυρικής
προστασίας, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της απόκρισης της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σε περιστατικά δασικών και άλλων πυρκαγιών, ώστε να διασφαλιστεί
αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων αλλά και της ζωής των
πολιτών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την βελτίωση της πρόληψης και αντιμετώπισης
τεχνολογικών ατυχημάτων και συγκεκριμένα εκείνων που αφορούν σε βιομηχανικά
ατυχήματα μεγάλης έκτασης αλλά και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης.

3.8.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 ανέρχεται σε
8.000.000,00€, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 0,4% του
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ανέρχεται στο
534,4% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική
Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.15: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 8 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

53

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

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

5

Σύνολο:

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

32.222.656,68

2.145.575,37

1.849.183,08

32.222.656,68

2.145.575,37

1.849.183,08

Στον Άξονα Προτεραιότητας 8 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 5 έργα στο
μοναδικό

κωδικό

Θεματικής

Προτεραιότητας

53,

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης 32.222.656,68 € (402,8% του προϋπολογισμού του).
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Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 2.145.575,37 € συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 26,8% του προϋπολογισμού του Άξονα Προτεραιότητας και το
6,7%

του

προϋπολογισμού

των

ενταγμένων

έργων.

Οι

δαπάνες

ανέρχονται

σε

1.849.183,08 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 23,1% του
προϋπολογισμού

του

Άξονα

Προτεραιότητας,

το

5,7%

του

προϋπολογισμού

των

ενταγμένων έργων και το 86,2% των νομικών δεσμεύσεων.

3.8.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 8, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 8 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 8 εκφράζεται από τέσσερεις
(4) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών, εκ των οποίων ο ένας (1)
είναι δείκτης κορμού.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

συγκεκριμένου

ποσοτικοποιημένων

στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.16: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 8 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης

Κωδ.
Μονάδα
Δείκτη Μέτρησης

Τιμή
Βάσης

Στόχος
Στόχος
Υλοποίηση
2015 Ενταγμένων (εκτίμηση)

ΕΚΡΟΩΝ
Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων [ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ]

31

Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα Περιφερειακά
Διαμερίσματα της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών 1081
καταστροφών
Προσαρμογή στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις
1055
πλημμύρες
Μελέτες για τον προσδιορισμό χρήσεων γης σε σχέση με
τις εγκαταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους μεγάλου
8083
βιομηχανικού ατυχήματος

Αριθμός

26

28 (+2)

29 (+3)

26

Αριθμός

0

8

8

0

Ποσοστό

0%

63,36%

63,36%

0

Αριθμός

0

1

0

0
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Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 8, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Ο δείκτης «Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνου» (με τιμή βάσης 26 και τιμή στόχο 28),
αναφέρεται στο σύνολο των έργων (αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας και λοιπά)
που εντάσσονται στην πρόληψη κινδύνων Τα 3 ενταγμένα έργα υπερκαλύπτουν τον στόχο
του Προγράμματος, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ως το τέλος της Προγραμματικής
Περιόδου. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί και δείκτη κορμού.
Ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στα Περιφερειακά Διαμερίσματα της
Χώρας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» τροφοδοτείται από το έργο
«Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας περιοχών NATURA», ο στόχος του οποίου
καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο. Το έργο αυτό δεσμεύει το 77% του
προϋπολογισμού των εντάξεων του Άξονα Προτεραιότητας 8 και έχει συμβασιοποιηθεί σε
πολύ μικρό ποσοστό (0,2%). Οι λόγοι καθυστέρησης οφείλονται στις διαδικασίες έγκρισης
και εκτέλεσης των προμηθειών αυτού του είδους, με βάση το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο,
περί δημοσίων προμηθειών. Με δεδομένο δε ότι το συγκεκριμένο έργο έχει χαρακτηρισθεί
ως έργο «Σημαντικής Οικονομικής και Τεχνολογικής Αξίας (ΣΟΤΑ)», απαιτείται σύσταση
διακομματικής επιτροπής για την εξέλιξη της διαδικασίας της προμήθειας. Κατά το έτος
2011 εγκρίθηκε η προμήθεια 163 πυροσβεστικών οχημάτων και η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ είναι σε
στενή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέλιξης
του έργου. Στην παρούσα φάση κρίνεται αμφίβολη η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου
έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου και είναι πολύ πιθανή η απένταξή του ή η
μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
διαγραφή του δείκτη από το σύστημα δεικτών του ΑΠ 8.
Δεν έχουν ενταχθεί σχετικές δράσεις, οι οποίες να αποτυπώνονται με το δείκτη «Μελέτες
για τον προσδιορισμό χρήσεων γης σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που εγκυμονούν
κινδύνους μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος».
Επίσης, δεν έχουν γίνει σχετικές εντάξεις που να αφορούν σε δράσεις εφαρμογής της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, ενώ το έργο «Δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στην λεκάνη
απορροής του π. Έβρου και στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου
Αιγαίου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Ιονίου», το
οποίο αντιστοιχεί στο 15% των εντάξεων του Άξονα δεν έχει συμβασιοποιηθεί (Στοιχεία
ΟΠΣ 31.12.2013). Επισημαίνεται, ότι από το συγκεκριμένο έργο έχει συμβασιοποιηθεί το
1ο Υποέργο και έχουν γίνει σχετικές δαπάνες, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία
του ΟΠΣ.
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3.9 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
Γενικός στόχος του ΑΠ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» είναι η
ανάσχεση της απώλειας και η προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της επίτευξης και
διατήρησης

ικανοποιητικής

κατάστασης

των

οικοτόπων

και

των

πληθυσμών

των

απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών και περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος.
Για την επίτευξη της στρατηγικής στόχευσης του Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται
δράσεις

προστασίας

και

διατήρησης

απειλούμενων

ειδών,

χλωρίδας,

πανίδας

και

οικοτόπων στην επικράτεια της χώρας, διασφάλισης της εποπτείας της κατάστασης
διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, διατήρησης και
ανάδειξης οικοτόπων, ανάδειξης και προστασίας τοπίων, ολοκλήρωσης του Δικτύου Natura
2000, καθώς και δράσεις λήψης των κατάλληλων μέτρων (προληπτικών και άλλων) για τη
διασφάλιση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας, ώστε στους
τόπους Natura 2000 να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των
οικοτόπων ειδών και ενδυνάμωσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της
συμμετοχικής διαδικασίας των κοινωνικών εταίρων και του κοινού σε ότι αφορά τη
σημασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων για την ποιότητα ζωής καθώς και
της προληπτικής δράσης για την προστασία τους. Στο Παράρτημα V δίνεται μια αναλυτική
περιγραφή της φυσικής προόδου των έργων του Άξονα 9, που συνεισφέρουν στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

3.9.1

Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 ανέρχεται σε
101.432.943,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 5% του
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του ανέρχεται στο
165,4% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του ανά Θεματική
Προτεραιότητα παρατίθεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.17: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 9 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

51

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

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

29

Σύνολο:

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

118.977.688,91

92.030.722,26

44.528.252,88

118.977.688,91

92.030.722,26

44.528.252,88

Στον Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί συνολικά 29 έργα στο
μοναδικό

κωδικό

Θεματικής

Προτεραιότητας

51,

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης 118.977.688,91 € (117,3% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 9).
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Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 92.030.722,26 € συγχρηματοδοτούμενης
δημόσιας δαπάνης, ήτοι το 90,7% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του άξονα και το
77,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε
44.528.252,88 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης), αντιπροσωπεύοντας το 43,9% του
προϋπολογισμού, το 37,4% των εντάξεων και το 48,4% των νομικών δεσμεύσεων.

3.9.2

Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 9, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των
ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 9 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 9 εκφράζεται από δύο (2)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών και τα αποτελέσματα των
δράσεων του εκφράζονται από έναν (1) δείκτη αποτελεσμάτων.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο

και

Προτεραιότητας,

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

συγκεκριμένου

ποσοτικοποιημένων

στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.18: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 9 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης
ΕΚΡΟΩΝ
Ολοκλήρωση έργου επαναδημιουργίας Λίμνης
Κάρλας
Σχέδια διαχείρισης που εκπονούνται για τις
περιοχές NATURA
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός
ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας και
διαχείρισης στις περιοχές του δικτύου NATURA

Κωδ.
Δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή
Βάσης

Στόχος
2015

Στόχος
Υλοποίηση
Ενταγμένων (εκτίμηση)

1093

Αριθμός

0

1

1

0

1114

Αριθμός

2

18 (+16)

13 (+11)

7

1115

ha

0

858.763

858.763

0

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 9, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
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Ο δείκτης «Ολοκλήρωση έργου επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» έχει ως στόχο του
Προγράμματος 1 έργο, δεδομένου ότι το εν λόγω Μεγάλο έργο αποτελεί άθροισμα
επιμέρους έργων (με διαφορετικούς κωδικούς MIS), αλλά αντιμετωπίζεται συνολικά ως μία
παρέμβαση. Το ανωτέρω έργο αντιμετώπισε προβλήματα έλλειψης χρηματοδότησης των
απαιτούμενων συνοδών έργων (αρδευτικών), τα οποία επιλύθηκαν κατά το έτος 2011, με
την ένταξη αυτών των έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Αλέξανδρος
Μπαλτατζής). Το έργο προχωρά

με

σχετικά αργούς ρυθμούς και

η δυνατότητα

ολοκλήρωσής του εξαρτάται άμεσα από την ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων. Ένα
άλλο συναφές ζήτημα, είναι το ζήτημα της θεσμοθέτησης του φορέα λειτουργίας των
έργων (που θα είναι ο φορέας διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής). Η έναρξη
λειτουργίας του φορέα είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία,
φύλαξη και συντήρηση των έργων υποδομής που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δεν έχουν
ακόμα παραληφθεί.
Ο δείκτης «Σχέδια διαχείρισης που εκπονούνται για τις περιοχές NATURA» με τιμή βάσης 2
και στόχο 18, παρουσιάζει στόχο ενταγμένων έργων 11 και τροφοδοτείται από ισάριθμα
ενταγμένα έργα που αφορούν στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των
προστατευόμενων περιοχών:



ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ



ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ



ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)



ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - ΣΤΡΟΦΙΛΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ



ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ

Ο δείκτης «Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος
προστασίας και διαχείρισης στις περιοχές του δικτύου NATURA» έχει ως στόχο την κάλυψη
έκτασης 858.763 ha, ο οποίος καλύπτεται πλήρως από 18 ενταγμένα έργα, τα οποία έχουν
όλα

συμβασιοποιηθεί

και

βρίσκονται

σε

φάση

υλοποίησης.

Επισημαίνεται

ότι,

ο

συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτυπώνεται στο ΟΠΣ για όλα τα ανωτέρω έργα. Η πρόοδος
του δείκτη είναι ικανοποιητική με το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων να αντιστοιχούν
στο 77% των αντίστοιχων εντάξεων, ενώ οι δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 31% των
εντάξεων.
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3.10 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Θεσμοί & Μηχανισμοί» είναι η βελτίωση
της

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητας

της

Δημόσιας

Διοίκησης

σε

θέματα

προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης και κυρίως της διοικητικής
αποτελεσματικότητας των μονάδων του ΥΠΕΚΑ στην άσκηση της περιβαλλοντικής,
χωροταξικής,

πολεοδομικής

και

ενεργειακής πολιτικής,

όπως

αυτή

διαμορφώνεται

σύμφωνα με της προτεραιότητες του Υπουργείου.
Κύρια στρατηγική για την επίτευξη του στόχου είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών
σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου που ασκούν οι Υπηρεσίες, μέσα από την
τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση, άλλα και τον επανακαθορισμό του τρόπου
λειτουργίας τους.
Για την επίτευξη του στόχου του Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται δράσεις ενίσχυσης
ελεγκτικών λειτουργιών της περιβαλλοντικής διοίκησης, βελτίωσης της δυνατότητας της
Δημόσιας Διοίκησης στη ορθή στάθμιση των παραμέτρων και αποτελεσματική λήψη
έγκαιρων αποφάσεων στους κύριους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, βελτίωσης της
πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία και τα περιβαλλοντικά δεδομένα,
ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, βελτίωσης ποιότητας δημόσιας
διαβούλευσης στα θέματα των δημόσιων πολιτικών για το περιβάλλον και προώθησης
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

3.10.1 Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10 ανέρχεται σε
20.380.000,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 1%
περίπου του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του Άξονα
ανέρχεται σε 335,4% και η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου ανά
θεματική προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.19: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 10 ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

54

Άλλα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

20

32.677.719,74

16.636.317,84

4.006.127,14

81

Μηχανισμοί για τη βελτίωση των ορθών
πρακτικών και του προγραμματικού
σχεδιασμού, παρακολούθηση & αξιολόγηση σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο &
δημιουργία ικανότητας όσον αφορά την
εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων

0

0,00

0,00

0,00

32.677.719,74

16.636.317,84

4.006.127,14

Σύνολο:
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Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 έχουν ενταχθεί συνολικά 20 έργα, στη θεματική
προτεραιότητα ΘΠ 54 «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την
πρόληψη

κινδύνων»,

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

32.677.719,74

€

(160,3% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΑΠ 10).
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης
16.636.317,84 €, ήτοι το 81,6% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Άξονα και 50,9%
του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Οι δαπάνες ανέρχονται σε 4.006.127,14 €,
(ποσό

αποδεκτό

διαχείρισης)

αντιπροσωπεύοντας

το

19,7%

του

διαθέσιμου

προϋπολογισμού του ΑΠ10, το 12,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το
24,1% των νομικών δεσμεύσεων.
Στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 81 δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. Με την
Αναθεώρηση του Προγράμματος το Δεκέμβριο του 2012 συμπεριλαμβάνεται στον Άξονα
Προτεραιότητας 10, καθώς στο περιεχόμενο της ΘΠ 81 εμπίπτουν έργα συνολικού
προϋπολογισμού 11,36 εκατ. €, τα οποία έχουν ενταχθεί στη ΘΠ 54 και πρέπει να
μεταφερθούν. Τα έργα αυτά αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών
Υπηρεσιών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και στην υποστήριξη της λειτουργίας των
Ειδικών Υπηρεσιών Επιθεωρητών Ενέργειας.

3.10.2 Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 10, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
των ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του
Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 10 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 10 εκφράζεται από τρεις (3)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

ποσοτικοποιημένων

συγκεκριμένου
στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης

–

διόρθωσης

των

τιμών

επιμέρους

δεικτών,

όπως

αναλυτικά

αναφέρεται στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας Έκθεσης Αξιολόγησης.
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Πίνακας 3.20: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 10 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Κωδ.
Δείκτη

Δείκτης
ΕΚΡΟΩΝ
Ίδρυση/ Ενίσχυση Υπηρεσιών Υδάτων (ΕΓΥ και
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων)
Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων
Ευαισθητοποίησης
Υποστηριζόμενοι Φορείς

Μονάδα
Τιμή
Μέτρησης Βάσης

Στόχος
Στόχος
Υλοποίηση
2015 Ενταγμένων (εκτίμηση)

1101

Αριθμός

1

9

2 (+1)

0

8017

Αριθμός

1

13

13 (+12)

0

1102

Αριθμός

3

11

13 (+10)

0

Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα και την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του
Άξονα Προτεραιότητας 10, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Ο

δείκτης

«Ίδρυση

/

ενίσχυση

Υπηρεσιών

Υδάτων

(ΕΓΥ

και

Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων)» με τιμή βάσης 1 και στόχο 9 αναφέρεται στην ενίσχυση της ΕΓΥ και των
Υπηρεσιών Υδάτων των 8 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Μέχρι στιγμής είναι
ενταγμένο και υλοποιείται ομαλά το έργο της ενίσχυσης της ΕΓΥ, παρουσιάζοντας δαπάνες
της τάξης του 46% των νομικών δεσμεύσεων.
Αναφορικά με τον δείκτη «Υποστηριζόμενοι Φορείς», έχουν ενταχθεί 10 έργα. Από αυτά
υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις για τα 7. Από αυτά τα έργα υποστήριξης της ΕΥΕΠ Ν.
Ελλάδας και Β. Ελλάδας παρουσιάζουν ομαλή υλοποίηση βάσει των μέχρι σήμερα
στοιχείων δαπανών. Για τα υπόλοιπα έργα η υλοποίηση κυμαίνεται σε χαμηλό επίπεδο.
Για το δείκτη «Διενέργεια γενικών και θεματικών Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης»,
εντάχθηκε (εντός του 2011) ένα έργο, με τιμή στόχο 12 προγράμματα ευαισθητοποίησης,
το οποίο αποτελεί το 100% του στόχου του Προγράμματος. Το έργο είναι σε εξέλιξη και
παρουσιάζει δαπάνες της τάξης του 24% των νομικών δεσμεύσεων.
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3.11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11
Γενικός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Βοήθεια έργων Ε.Τ.Π.Α.» είναι η
υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος και των Δικαιούχων του στην
υλοποίηση των έργων του Προγράμματος στην επίτευξη των πολιτικών που προωθούνται
μέσω αυτού, καθώς και στο σχεδιασμό και την ωρίμανση δράσεων της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.
Για την επίτευξη των στόχων του Άξονα προβλέπονται και υλοποιούνται δράσεις
βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Προγράμματος, αναβάθμισης της διαχειριστικής
επάρκειας Δικαιούχων, υποστήριξης των δικαιούχων στην υλοποίηση των έργων τους,
αξιολόγησης

της

αποτελεσματικότητας

της

παρέμβασης,

ολοκληρωμένης

παροχής

πληροφόρησης και δημοσιότητας, παρακολούθησης των συνεπειών του Προγράμματος και
των πολιτικών που προωθούνται μέσα από την εφαρμογή του σε στρατηγικό επίπεδο και
προώθησης της ωρίμανσης περιβαλλοντικών δράσεων.

3.11.1 Ανάλυση προόδου οικονομικού αντικειμένου του άξονα
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 11 ανέρχεται σε
3.710.589,00 €, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% και αντιπροσωπεύει το 0,2% του
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η συνολική ενεργοποίηση του Άξονα 11 είναι
247,6% και

η

πρόοδος

υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου ανά

θεματική

προτεραιότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3.21: Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου του ΑΠ 11ανά ΘΠ (ΟΠΣ 31.12.2013)
ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ.
ΔΔ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

85

Προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, επιθεώρηση

19

3.168.097,30

709.540,50

626.763,30

86

Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και
επικοινωνία

4

198.450,00

75.645,00

75.645,00

3.366.547,30

785.185,50

702.408,30

Σύνολο:

Στον Άξονα Προτεραιότητας 11 έχουν ενταχθεί συνολικά 23 έργα, σε δύο θεματικές
προτεραιότητες,

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

3.366.547,30

€,

που

αντιπροσωπεύουν το 90,7% του συνολικού διαθέσιμου π/υ του Άξονα.
Έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 785.185,50 €, που αντιπροσωπεύουν το
21,2% του διαθέσιμου π/υ του Άξονα και το 23,3% του π/υ των ενταγμένων έργων. Οι
δαπάνες είναι ύψους 702.408,30 € (ποσό αποδεκτό διαχείρισης) και αντιπροσωπεύουν το
18,9% του διαθέσιμου π/υ του Άξονα, το 20,9% του προϋπολογισμού των ενταγμένων
έργων και το 89,5% των νομικών δεσμεύσεων.
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Η οικονομική πρόοδος του ΑΠ 11, ανά θεματική προτεραιότητα έχει ως εξής:



Στη ΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση» έχουν
ενταχθεί

δεκαεννέα

(19)

έργα,

συγχρηματοδοτούμενης

δημόσιας

δαπάνης

3.168.097,30€, με συμβάσεις 709.540,50 € (22,4% των εντάξεων) και δαπάνες
626.763,30 € (19,8% του π/υ εντάξεων της ΘΠ και 88,3% των συμβάσεων).



Στη ΘΠ 86 «Αξιολόγηση και μελέτες - ενημέρωση και επικοινωνία» έχουν ενταχθεί
τέσσερα (4) έργα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 198.450,00 €, με
συμβάσεις 75.645,00 € και ισόποσες δαπάνες 75.645,00€ (38,1% του π/υ των
εντάξεων της ΘΠ).

3.11.2 Ανάλυση προόδου φυσικού αντικειμένου του άξονα
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των βασικών δράσεων του
Άξονα Προτεραιότητας 11, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
των ενταγμένων έργων, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του
Άξονα.
Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 11 εκφράζεται με
τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους
για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, ενώ
τα

αποτελέσματα

των

υλοποιούμενων

δράσεων

αποτιμώνται

μέσω

των

δεικτών

αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 11 εκφράζεται από τρεις (3)
ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προγραμματισμένο, και κατ’ ακολουθία το
υλοποιούμενο
Προτεραιότητας,

και

υλοποιηθέν

μέσω

του

φυσικό

αντικείμενο

συστήματος

του

ποσοτικοποιημένων

συγκεκριμένου
στόχων

–

Άξονα
δεικτών.

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής
υλοποίησης των δεικτών, δεν έχει στηριχθεί αποκλειστικά στα στοιχεία των σχετικών
δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ, αλλά έχουν ληφθεί υπόψη και οι παράμετροι
ορθολογικοποίησης – διόρθωσης των τιμών επιμέρους δεικτών.

Πίνακας 3.22: Πρόοδος φυσικού αντικειμένου του ΑΠ 11 (ΟΠΣ 31.12.2013)
Δείκτης

Κωδ.
Μονάδα Τιμή Στόχος
Στόχος
Υλοποίηση
Δείκτη Μέτρησης Βάσης 2015 Ενταγμένων (εκτίμηση)

ΕΚΡΟΩΝ
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες -αξιολογήσεις

8004

Αριθμός

0

1

0

0

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών
από την υλοποίηση του Προγράμματος σε στρατηγικό
επίπεδο

8016

Αριθμός

0

3

0

0

8015

Αριθμός

0

1

0

0
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Σχετικά με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:
Για τους δείκτες «Ενέργειες Αξιολόγησης», με τιμή στόχο 1 & «Ενέργειες Πληροφόρησης
και Δημοσιότητας», με τιμή στόχο 3, δεν υπάρχουν σχετικά ενταγμένα έργα στο Άξονα.
Το ίδιο ισχύει και για τον δείκτη «Ενέργειες παρακολούθησης (monitoring) των συνεπειών
από την υλοποίηση του Προγράμματος σε στρατηγικό επίπεδο», που έχει ως τιμή στόχο 1
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4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ, ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
(ΆΡΘΡΟ 16 ΚΑΝ. 1083/2006)
Στη διατύπωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για το 2007-2013 του ΕΠΠΕΡΑΑ επισημαίνεται
ότι «τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι και προτεραιότητες του ΕΠ περιλαμβάνουν
ενσωματωμένες τις αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία, κατ’ απαίτηση του Άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού, και κατά συνέπεια ο
οποιοσδήποτε στόχος / μέτρο / προτεραιότητα του ΕΠ θα μελετηθεί και θα υλοποιηθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων
με αναπηρία, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν τα άτομα αυτά μπορεί να συσχετισθούν με τους
εν λόγω στόχους / μέτρα / προτεραιότητες».
Επιπλέον, αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, καθώς
και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» διασφαλίζει:



την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις
οποίες περιλαμβάνει,



την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεμβάσεων
του.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠΠΕΡΑΑ περιλαμβάνουν:



Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι
αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία).



Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των
ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά
το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ, αλλά και σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο
των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για
τη λήψη της.
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Την παρακολούθηση και τη σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα
μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του
ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται
ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.



Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά
την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση. Προς το σκοπό αυτό,
κλήθηκαν εκπρόσωποι της Εθνικής Ομοσπονδίας ατόμων με Αναπηρία, και τους
ζητήθηκε η συμβολή τους στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής Πράξεων.

Σημειώνεται ότι από τη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. (Απρίλιος 2009) εγκρίθηκαν
συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν:



Στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και μη διάκριση σε θέματα
απασχόλησης.



Στην τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία.

Πέραν των ανωτέρω γενικών κατευθύνσεων σε σχέση με την ενσωμάτωση των αρχών της μη
διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στην υλοποίηση του
προγράμματος, υπάρχουν συγκεκριμένες εξειδικευμένες σχετικές δράσεις ως εξής:
Στον Άξονα 8 τίθεται η απαίτηση τα σχέδια πολιτικής προστασίας που θα αναπτυχθούν να
παρουσιάζουν ιδιαίτερη μέριμνα για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (παιδιά, άτομα με
αναπηρίες κλπ). Στον ίδιο άξονα προβλέπονται ενέργειες ενημέρωσης ειδικών ομάδων
πληθυσμού (π.χ μαθητών σχολείων, άτομα με αναπηρίες) σε θέματα πολιτικής προστασίας.
Στο πλαίσιο του Άξονα 9 περιλαμβάνονται Έργα και δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας
των προστατευόμενων περιοχών για τα άτομα με αναπηρία.
Στο πλαίσιο του Άξονα 10 περιλαμβάνονται Ενέργειες περιβαλλοντικής ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων - στόχων (π.χ μαθητών,
γυναικών, ατόμων με αναπηρίες) και με την αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ,
των θεματικών & περιβαλλοντικών μουσείων και άλλων σχετικών υποδομών με απαραίτητη
μέριμνα για ενσωμάτωση προσβάσιμων τρόπων επικοινωνίας για τα άτομα με αναπηρίες.
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4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Στόχος των αξόνων προτεραιότητας της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του ΕΠΠΕΡΑΑ
είναι η τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» και, μέσω αυτής, και των Δικαιούχων, για να
μπορούν

να

ανταποκριθούν

με

αποτελεσματικότητα,

αξιοπιστία

και

διαφάνεια

στις

υποχρεώσεις τους για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχο και
αξιολόγηση των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και αειφόρος
ανάπτυξη», που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ, καθώς και η ευρεία
πληροφόρηση των Δικαιούχων, των

ωφελούμενων και της κοινής γνώμης, για τις

διαρθρωτικές παρεμβάσεις, που συγχρηματοδοτούνται

από την Ε.Ε, μέσω

του Ε.Π.

«Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη». Επιπλέον, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας η ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ υποστηρίζεται για την προετοιμασία της σύνταξης και της εξειδίκευσης του
τομεακού προγράμματος αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Για την επίτευξη των παραπάνω είναι ενεργοποιημένοι οι Άξονες Προτεραιότητας 5: «Τεχνική
υποστήριξη της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Συνοχής» και 11: «Τεχνική
υποστήριξη της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ» με την ένταξη και
υλοποίηση έργων που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων στόχων.
Σε ότι αφορά στη χρήση της Τεχνικής Βοήθειας και ειδικότερα την φυσική και οικονομική
πρόοδο των δράσεων υλοποιήθηκαν τα εξής:
Συντάχθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ το Πρόγραμμα της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής
του ΕΠΠΕΡΑΑ για το έτος 2013, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας
και

Οικονομικών (νυν Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και

Πρόγραμμα

Τεχνικής

Υποστήριξης

23110/ΕΥΣΣΑΑΠ1095/27-05-2013)

και

εγκρίθηκε

στις

τροποποιήθηκε

Ναυτιλίας). Το

27/05/2013

στις

(αρ.

04/11/2013

πρωτ.

(αρ.

πρωτ.

48656/ΕΥΣΣΑΑΠ/3077/04-11-2013) και περιλαμβάνει την έγκριση προϋπολογισμού ανά
κατηγορία ενέργειας για δράσεις.
Με

την

υπ’

εκχωρήθηκαν

αριθμ.

30325/ΕΥΣ/3999

αρμοδιότητες

διαχείρισης

(ΦΕΚ

Β1868/31-7-2013)

πράξεων

των

Υπουργική

Περιφερειακών

Απόφαση

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων «Μακεδονία- Θράκη», «Κρήτη και Νήσων Αιγαίου», «Θεσσαλία- Στερεά
Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε να
υλοποιήσει πράξεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής που χρηματοδοτούνται από τις 5
περιφέρειες μεταβατικής στήριξης. Το συνολικό ποσό της εκχώρησης ανέρχεται στις 750.000
ευρώ. Με την Πρόσκληση 11.04 (οικ. 109651/03-10-2013) ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης
νέων πράξεων ενσωματώνοντας τα ποσά της εκχώρησης.
Η συνολική εικόνα των πράξεων για το 2013 παρουσιάζεται στους Πίνακες που ακολουθούν.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
122

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
123

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
124

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ
ήταν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι / επιτόπιες επαληθεύσεις από τη Μονάδα Γ της ΕΥΔ.
Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης τόσο σε επίπεδο Πράξης,
όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των Δικαιούχων. Περιλαμβάνει, δε, τον έλεγχο όλων των
πράξεων από άποψη φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τήρησης διαδικασιών και
χρονοδιαγράμματος τόσο στον τόπο υλοποίησής τους, όσο και στην έδρα των Δικαιούχων
που έχουν την ευθύνη τήρησης του απαιτούμενου αρχείου της Πράξης (προκηρύξεις,
μελέτες, παραστατικά δαπανών κλπ).
Η ΕΥΔ γνωστοποιεί τα πορίσματα των ελέγχων στην Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής και
στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταχωρούνται στο
ΟΠΣ.
Αντικείμενο των ελέγχων, που διενεργούνται από την ΕΥΔ για τα έργα που υλοποιούνται,
αποτελεί η διερεύνηση:



της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και

των ακολουθούμενων

διαδικασιών, από πλευράς Δικαιούχων,



της αξιοπιστίας των πληροφοριών – στοιχείων που δηλώνονται στην ΕΥΔ και της
τήρησης των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί,



της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Συνολικά έως 31/12/2013, από τη Μονάδα Ελέγχου (Γ’) της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ είχαν διεξαχθεί 15
επιτόπιες επαληθεύσεις σε 17 υποέργα. Το ύψος των δαπανών που ελέγχθηκαν ανήλθε σε
24,44 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων του 2013, για τις πράξεις που
διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, ολοκληρώνεται εντός του Α’ εξαμήνου του 2014 με την
υλοποίηση 29 επιτόπιων επαληθεύσεων σε 37 υποέργα και ύψος ελεγχόμενων δαπανών
69,11 εκατ. ευρώ.
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4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
4.4.1

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΕΣΠΑ

1. Ενέργειες Πληροφόρησης
Α. Επικοινωνιακή Εκστρατεία ΕΣΠΑ
Το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές
καμπάνιες

με

θέμα

την

προβολή

της

εξέλιξης

του

ΕΣΠΑ

και

των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

και της

δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Οι καμπάνιες περιλάμβαναν καταχωρήσεις και
μεταδόσεις

σε

πανελλαδικές

εφημερίδες

και

περιοδικά,

περιφερειακές

εφημερίδες,

πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και internet sites (σύνολο 511
μέσα) από 7/9-20/11/2013.
Β. Διαδικτυακή πύλη www.espa.gr
Στον

παρακάτω

πίνακα,

παρατίθενται

στοιχεία

σχετικά

με

την

επισκεψιμότητα

του

διαδικτυακού τόπου www.espa.gr για το έτος 2013 (Πηγή: Google Analytics):

www.espa.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ–
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Visits (επισκέψεις)

2.288.048

UniqueVisitors
(μοναδικοί επισκέπτες)

1.240.662

Επισκέψεις σελίδων (pageviews)

7.735.153

Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων

3,38

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site

3,17 minutes

Νέοι επισκέπτες

51,60%

Η Μηχανή αναζήτησης (search engine) προσκλήσεων – προκηρύξεων περιέχει περισσότερες
από 600 ενεργές προσκλήσεις/προκηρύξεις. Η συγκεκριμένη σελίδα σημειώνει τη μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα καθώς το έτος 2013 δέχθηκε 905.664 επισκέψεις. Συνολικά συγκεντρώνει
1.685 προσκλήσεις/προκηρύξεις.
Μέσω του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης (helpdesk) του ΕΣΠΑ διεκπεραιώθηκαν
συνολικά 3.553 ερωτήματα, τα οποία αυξήθηκαν 56% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 2008-2013,
σχετικά με την επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου www.espa.gr και τη διαχείριση
ερωτημάτων μέσω του helpdesk του ΕΣΠΑ:
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www.espa.gr
Επισκέψεις
Απόλυτοι
επισκέπτες
Ερωτήματα
/infoespa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

528.840

2.046.339

760.000

1.109.665

1.394.587

2.288.048

+287%

-63%

+46%

+26%

+64%

625.961

368.700

546.855

728.204

1.240.662

+215%

-41%

+48%

+33%

+70%

6.834

3.484

1.583

2.278

3.553

-49%

-55%

+44%

+56%

μοναδικοί 198.612

HelpDesk Info3kps

Σημειώνεται ότι στο τέλος του έτους 2013, το www.espa.gr είχε 28.681 εγγεγραμμένους
χρήστες (+51% σε σχέση με το 2012).

Έτος

Εγγεγραμμένοι χρήστες

2010

6.500

2011

11.856

2012

19.033

2013

28.681

Γ. Διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr
O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία
Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη
μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη
διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης
των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες
Διαχειριστικές

Αρχές

(ΕΔΑ),

τους

Ενδιάμεσους

Φορείς

Διαχείρισης

(ΕΦΔ)

και

τους

Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στον

παρακάτω

πίνακα,

παρατίθενται

στοιχεία

σχετικά

με

την

επισκεψιμότητα

διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr για το έτος 2013 (Πηγή : Web Trends Report):
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www.anaptyxi.gov.gr

Visits (επισκέψεις)
UniqueVisitors
(μοναδικοί επισκέπτες)
Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2012
60.238

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2013
178.192

23.004

40.915

10,69 minutes

9,54 minutes

2. Προωθητικές ενέργειες
Στο πλαίσιο προβολής του ΕΣΠΑ, της διασφάλισης της διαφάνειας και της διάχυσης της
πληροφόρησης

σχετικά

με

τα

συγχρηματοδοτούμενα

προγράμματα

αλλά

και

της

προετοιμασίας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες
ενέργειες:



Στοχευμένη παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας κυρίως τα
προγράμματα ενίσχυσης ιδιωτών και επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του
ΕΣΠΑ. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις στο χώρο του
περιπτέρου και διανομή έντυπου υλικού με πληροφορίες σχετικά με τα ενεργά
προγράμματα του ΕΣΠΑ.



Προβολή στην Ελλάδα του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της DG Regio «Europe in My
Region». Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και προβλήθηκε στην Ελλάδα μέσω του
διαδικτυακού τόπου www.espa.gr, καθώς και των διαδικτυακών τόπων όλων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών και των Ενδιάμεσων
Διαχειριστικών Αρχών, όπου αναρτήθηκε σχετικό banner με τη συνεργασία των μελών
του

Δικτύου

Δημοσιότητας.

Οι

συμμετέχοντες

κλήθηκαν

να

βρουν

και

να

φωτογραφίσουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και να τα υποβάλλουν σε
σχετική εφαρμογή στο Facebook. Η ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά και ανάμεσα στις
διακριθείσες φωτογραφίες υπήρχε και μία από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα.



Με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης, προβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου από διάφορους φορείς σε όλη
την Ελλάδα στο www.espa.gr με πλήρεις πληροφορίες (διοργανωτής, χώρος, τόπος,
πρόγραμμα, ιστοσελίδα κλπ.).

3. Έρευνες



Έρευνα Αναγνωρισιμότητας για το ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 σε
δείγμα 1.000 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 78,5% του
πληθυσμού έχει μια γενική πληροφόρηση κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε
ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο με 40,4%. Σχετικά με τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ, το 50,8% θεωρεί πως αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι είναι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, ενώ το 15,0% του
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δείγματος δεν γνωρίζει την προέλευσή τους.

Επίσης, το 63,4% κρίνει θετικά τον

τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιμούν να πληροφορούνται για τους στόχους και τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ μέσω Internet 29,2%, έντυπου ενημερωτικού
υλικού 27,7% και μέσω ημερίδων το 19,2%. Τέλος, για την αναγνωρισιμότητα των
έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηματοδότηση των έργων
(πινακίδες).



Έρευνα Αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον
Δεκέμβριο του 2013 σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ιδιώτες ωφελούμενους και 3.424
άτομα (γενικό κοινό).

4. Άλλες ενέργειες
Άλλες ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2013 είναι:



Συνάντηση Δικτύου υπευθύνων δημοσιότητας στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι
της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι
Στρατηγικές

Κατευθύνσεις

για

την

Πληροφόρηση

και

Δημοσιότητα

των

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι δυνατότητες συνεργασίας με μέλη του
δικτύου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα, η τήρηση των υποχρεώσεων Π&Δ,
το σχέδιο του κανονισμού της επόμενης περιόδου 2014-2020 καθώς και ενέργειες
δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Δυτικής
Ελλάδας καθώς και Ευρωπαϊκές Πρακτικές Επικοινωνίας (Regio Awards).



Παρουσίαση

της

καθιέρωσης

της

επικοινωνιακής

ταυτότητας

του

ΕΣΠΑ

στο

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Telling the
Story, Communicating European Structural and Investment Funds 2014-2020»,
Βρυξέλλες 9-10 Δεκεμβρίου. Η παρουσίαση με θέμα The challenge of branding the
ESIF 2014-2020 εντάχθηκε στο Εργαστήριο B8: The information and communication
rules for the ESI funds 2014-2020 -a practical approach. Επικεντρώθηκε στην
περιγραφή των επικοινωνιακών ενεργειών που σταδιακά οδήγησαν στην καθιέρωση
του brand name του ΕΣΠΑ, στην συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ερευνών
που επιδεικνύουν υψηλότατα ποσοστά αναγνωρισιμότητας και στον προβληματισμό
για την ονομασία και το branding του νέου προγράμματος.



Συμμετοχή στην 11η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου στελεχών δημοσιότητας για
το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, (INFORM), που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη
στις 30 και 31 Μαΐου 2013. Στη συνάντηση καταγράφηκε και η ελληνική εμπειρία
μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία
παρουσίασε την επικοινωνιακή καμπάνια που υλοποίησε σε συνεργασία με το γραφείο
Europe Direct και αφορούσε εκδηλώσεις με έκθεση φωτογραφίας και ενημέρωση
κοινού στις πρωτεύουσες των 3 ενοτήτων (νομών) της Περιφέρειας.



Παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης του www.espa.gr, του ηλεκτρονικού γραφείου
εξυπηρέτησης καθώς και όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για ιδιώτες
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επιχειρήσεις, στην Πρώτη Συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκής

Πληροφόρησης

(Europe-Direct) στην Ελλάδα στις 21 Φεβρουαρίου 2013.



Οργανώθηκε

το

1ο

Αναπτυξιακό

Συνέδριο

όπου

συμμετείχαν

ως

ομιλητές

ο

Πρωθυπουργός και ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, στο οποίο παρουσιάστηκαν
και συζητήθηκαν οι Γενικές Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη
νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μέχρι
την

υποβολή

των

προγραμμάτων.

Επίσης,

παρουσιάστηκαν

οι

στρατηγικές

προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας για τη νέα προγραμματική περίοδο.



Η λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης για το ΕΣΠΑ με μόνιμη στελέχωση και
τηλεφωνικές (συμβατικές) γραμμές εξυπηρέτησης.



Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα των αναφορών στο ΕΣΠΑ, τηλεοπτικών σταθμών,
ραδιοφωνικών σταθμών, τύπου και διαδικτύου.

Ακολουθεί

πίνακας

όπου

παρουσιάζονται

συνολικά

οι

ενέργειες

Πληροφόρησης

και

Δημοσιότητας που έλαβαν χώρα σε κεντρικό επίπεδο για το ΕΣΠΑ κατά το έτος 2013 από την
Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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Πίνακας 4.1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (Εθνική Αρχή Συντονισμού)
Δείκτης
Υλοπ.

Είδος ενέργειας

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

1

www.espa.gr

Η
κύρια
διαδικτυακή
πληροφοριών για το ΕΣΠΑ.

1

www.anaptyxi.gov.gr

Κοινό Στόχος

Δείκτης Αποτελέσματος

1. Ενέργειες Πληροφόρησης
πύλη N/A

Άνδρες και
άνω των 18

Επισκέψεις: 190.671 κατά Μ.Ο.
γυναίκες μηνιαίως
Εγγεγραμμένοι
χρήστες: 28.681

Ο διαδικτυακός τόπος για την Ν/Α
πορεία υλοποίησης των έργων του
ΕΣΠΑ
www.espa.gr/el/Pages/H Ηλεκτρονικό
Helpdesk
για Ν/Α
elpDesk.aspx
πληροφορίες σχετικές με το ΕΣΠΑ

Άνδρες και
άνω των 18

γυναίκες Επισκέψεις:
μηνιαίως

1.1 Ιστοσελίδα

1.2 Ηλεκτρονικό
Πληροφόρησης

Γραφείο

1

14.849

Δυνητικοί Δικαιούχοι / 296
ερωτήματα
Ευρύ κοινό
μηνιαίως

κατά
κατά

Μ.Ο.
Μ.Ο.

205.520
επισκέπτες
στις
ιστοσελίδες κατά Μ.Ο. μηνιαίως
Εγγεγραμμένοι χρήστες: 28.681
296
ερωτήματα
απαντήθηκαν
κατά Μ.Ο. μηνιαίως

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
2. Προωθητικές ενέργειες

2.1 Εκθέσεις

1

2.2 Διαγωνισμός

1

Α. 2013: Συμμετοχή στην 78η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με
Α. Επισκέπτες ΔΕΘ 2013: περίπου
στόχο
την
προβολή
των
181.050
Α. 2013: Συμμετοχή στην
Δυνητικοί δικαιούχοι /
Συγχρηματοδοτούμενων
Α. 15.000€
78η
Διεθνή
Έκθεση
Ευρύ κοινό
Προγραμμάτων
ιδιωτών
και
Διατέθηκαν
4.000
περίπου
Θεσσαλονίκης
επιχειρήσεων και τα χρηματοδοτικά
ενημερωτικά έντυπα για το ΕΣΠΑ
εργαλεία του ΕΣΠΑ
Διαγωνισμός
Προβολή
του
Διαγωνισμού
Διακριθείσα
φωτογραφία
από
Φωτογραφίας Europe in Φωτογραφίας στο διαδικτυακό τόπο
Ν/Α
Ευρύ κοινό
Πρόγραμμα
του
ΕΣΠΑ
στην
My Region (DG Regio)
www.espa.gr και στις ιστοσελίδες
Ελλάδα
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ
2
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

15.000€
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Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

Α. Περιφερειακά

Α. Προβολή του ΕΣΠΑ και των
Α.
Συγχρηματοδοτούμενων
37.450 €
Προγραμμάτων στα ΜΜΕ

Β. Πανελλαδικά

Β. Προβολή του ΕΣΠΑ και των
Β.
Συγχρηματοδοτούμενων
€
Προγραμμάτων στα ΜΜΕ

Κοινό Στόχος

Δείκτης Αποτελέσματος

3. Ενέργειες στα ΜΜΕ

3.1 Ραδιόφωνο

3.2 Τύπος

3.3 Διαφήμιση στο Internet

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΜΕ 6

Α. 3.456 μεταδόσεις*
* Δεν προβλέπεται άλλη μέτρηση
για τα μέσα της περιφέρειας
Β. 2.341 μεταδόσεις σε Αθήνα και
Πρωτεύον
κοινό:
Θεσσαλονίκη
Ενήλικες 25-54
GRPs:
990
+
1.504,7
Δευτερεύον
κοινό:
(Αθήνα+Θεσσαλονίκη)
77.299 Ενήλικες 18+
Κάλυψη 1+: 80,4% + 67,9%
Συχνότητα: 12,3 + 22,2

* Δεν προβλέπεται άλλη μέτρηση
για τα μέσα της περιφέρειας
Α. 65 καταχωρίσεις
Α. Προβολή του ΕΣΠΑ και των
Α. 303.165
GRPs: 123
Α. Πανελλαδικά
Συγχρηματοδοτούμενων
Πρωτεύον
κοινό:
€
Κάλυψη 1+: 25,7
Προγραμμάτων στα ΜΜΕ
Ενήλικες 25-54
Συχνότητα: 1,4
Δευτερεύον
κοινό:
Β. Προβολή του ΕΣΠΑ και των
Β. 136.775 Ενήλικες 18+
Β. Περιφερειακά
Συγχρηματοδοτούμενων
Β. 169 καταχωρίσεις
€
Προγραμμάτων στα ΜΜΕ
Α. Προβολή του ΕΣΠΑ και των Α.
Πρωτεύον
κοινό:
Α. Πανελλαδικά
Συγχρηματοδοτούμενων
105.901,42
Α. 26.408.400 impressions
Ενήλικες 25-54
Προγραμμάτων στα ΜΜΕ
€
Δευτερεύον
κοινό:
Β. 108.600
Ενήλικες 18+
Β. Περιφερειακά
Β. Νεανική Επιχειρηματικότητα
B. 23.926.200 impressions
€
Μεταδόσεις: 5.797
Πανελλαδικά
και
769.190€
Καταχωρίσεις: 234
Περιφερειακά ΜΜΕ
Impressions: 50.334.600

4. Άλλες ενέργειες

4.1
Συνάντηση
Εθνικού
Δικτύου Πληροφόρησης και
1
Δημοσιότητας

4.2 Συνάντηση Ευρωπαϊκού
1
Δικτύου Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας (INFORM)

Παρουσίαση
Στρατηγικών
Κατευθύνσεων
για
την
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα,
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2013 τήρησης
υποχρεώσεων
Π&Δ, N/A
σχεδίου κανονισμού περιόδου 20142020, ενεργειών δημοσιότητας ΕΠ
Ευρωπαϊκών
Πρακτικών
Επικοινωνίας (Regio Awards)
Παρουσίαση
επικοινωνιακής
Βουδαπέστη,
30-31 καμπάνιας της Περιφέρειας Δυτικής Ν/Α
Μαΐου 2013
Ελλάδας
που
υλοποιήθηκε
σε
συνεργασία με το Europe Direct

Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης
και Δημοσιότητας
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Δείκτης
Υλοπ.

Είδος ενέργειας

4.3
1η
Συνάντηση
του
Δικτύου
Ευρωπαϊκής 1
Πληροφόρησης
(Europe
Direct)
4.4 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
«Telling
the
Story, 1
Communicating
European
Structural and Investment
Funds 2014-2020»
4.5
1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο
1

Τοποθεσία

Περιγραφή

Βρυξέλλες,
Δεκεμβρίου

9-10 Παρουσίαση
The
challenge
branding the ESIF 2014-2020

Αθήνα, 4 Απριλίου 2013
Νοέμβριος 2013
Δεκέμβριος 2013

4.7 Αποδελτίωση
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1
ΑΛΛΩΝ

Κοινό Στόχος

Παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου www.espa.gr, του ηλεκτρονικού Ν/Α
2013
γραφείου εξυπηρέτησης και των
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

2

4.6 Έρευνες

Κόστος

Αποδελτίωση

7

of Ν/Α

Παρουσίαση Γενικών Κατευθύνσεων
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Ν/Α
Έρευνα Αναγνωρισιμότητας για το
13.000€
ΕΣΠΑ
Έρευνα Αξιολόγησης Δράσεων και
13.000€
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Δείκτης Αποτελέσματος
Δίκτυο
Πληροφόρησης

Στελέχη Επικοινωνίας
και
Δημοσιότητας
όλων
των
Διαρθρωτικών
Ταμείων
Θεσμικοί Φορείς
Ευρύ κοινό

1.000 άτομα

Ιδιώτες ωφελούμενοι, Ιδιώτες
ωφελούμενοι:1.226,
Επιχειρήσεις,
Ευρύ Επιχειρήσεις:2084,
Ευρύ
κοινό
κοινό:3.424

Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα
των αναφορών για το ΕΣΠΑ,
τηλεοπτικών
σταθμών, Ν/Α
ραδιοφωνικών σταθμών τύπου και
διαδικτύου
26.000,16
€

5. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006
5.1 Ανάρτηση Σημαίας ΕΕ

5.2
Δημοσιοποίηση
Καταλόγου Δικαιούχων

Όλο
το
χρόνο,
στα
Υπουργεία
και
στα
γραφεία
των
ΕΥ
Διαχείρισης
http://www.espa.gr/
el/Pages/
staticBeneficiariesList.asp
x
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4.4.2

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ

Κεντρικής σημασίας έργο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη είναι οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας απευθυνόμενες σε πολίτες και
δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της
διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων.
Σήμερα, το ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μέσα στο 2013 εμφανίστηκε
άνοδος σε όλα τα μεγέθη που αφορούν την υλοποίησή του (εντάξεις, νομικές δεσμεύεις,
δαπάνες), με το ρυθμό, βέβαια, δημοσίευσης Προσκλήσεων και νέων Εντάξεων να μειώνεται
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, δεδομένου του χρόνου που απομένει έως τη λήξη
επιλεξιμότητας

δαπανών.

Σε

ό,τι

αφορά

το

μεγάλο

ποσοστό

υπερδέσμευσης

του

Προγράμματος, έχουν γίνει μέσα στο 2013, και συνεχίζουν να γίνονται, προσπάθειες για τη
μείωσή του, κυρίως αποδεσμεύοντας πόρους από κατηγορίες δράσεων με μηδενικό, ή
χαμηλό βαθμό υλοποίησης.
Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2013 βασίστηκαν
και υπηρέτησαν «το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν», διασφαλίζοντας:



την τήρηση όλων των υποχρεώσεων με την προβολή τόσο του ρόλου της Κοινότητας,
όσο και της ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των πόρων για τη στήριξη των
περιβαλλοντικών προγραμμάτων,



την προσεκτική προετοιμασία του περιεχομένου της πληροφόρησης των ομάδωνστόχου, σε όλα τα στάδια υλοποίησης τους,



την αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο, τα Social
Media (you tube), Πολυμέσα/live streaming, κλπ).

Η προώθηση της γνώσης και της εξοικείωσης των πολιτών με τα έργα και τα οφέλη που
παρέχει το ΕΠΠΕΡΑΑ συνέβαλε σημαντικά στην ανάδειξη της συνεισφοράς της Κοινότητας
στην προώθηση και εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων για την Περιβαλλοντική
Ανάπτυξη.
Με αυτά τα δεδομένα, οι δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης το 2013 επικεντρώθηκαν
στο να απαντήσουν στους γενικούς και ειδικούς στόχους που αφορούν στην απόκτηση
γνώσης για το περιεχόμενο, την πορεία υλοποίησης και, κυρίως, τα σημαντικά αποτελέσματα
και οφέλη του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Χωρίς να εστιάζει, ως προτεραιότητα, στην ενημέρωση για τα κριτήρια, τις διαδικασίες
ένταξης των πράξεων, τις επιμέρους Προσκλήσεις και την επιλογή των Δικαιούχων.
Ζητούμενο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας ήταν η διοχέτευση των
μηνυμάτων ότι, σημαντικά έργα υλοποιούνται και ολοκληρώνονται σε όλη την Επικράτεια,
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ενώ οι βιώσιμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις
αποκτούν «σάρκα και οστά» και έτσι, οι πολίτες μπορούν πια να «απολαύσουν» πολύτιμα
οφέλη και να αισθανθούν περήφανοι για τον τόπο τους.
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Μέσα από τη σύνδεση του περιεχομένου της πληροφόρησης με τους ειδικούς στόχους του
Προγράμματος και την αξιοποίηση κατάλληλων δράσεων, δόθηκαν έγκυρα και απτά στοιχεία
στους δέκτες των μηνυμάτων, προκειμένου να εμπλακούν σε μια «συναισθηματική»
διαδικασία, αναγνωρίζοντας ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι ένα Πρόγραμμα ωφέλιμο για όλους.
Για παράδειγμα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2013 (26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4
Αυγούστου)

πραγματοποιήθηκε

«Εκστρατεία

Ενημέρωσης

για

το

Πρόγραμμα

Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας». Η ειδική αυτή
ενημερωτική εκστρατεία στόχευε στην άμεση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου,
για την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη διασφάλιση της ποιότητας των
νερών κολύμβησης και των ακτών, μέσω του ειδικού Προγράμματος Παρακολούθησης που
χρηματοδοτεί και υλοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Με άλλα λόγια, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε ενέργειες που ανέδειξαν περαιτέρω και διέχυσαν
τα σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη από τα έργα και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που
υλοποιήθηκαν.
Τα μέτρα και οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν και
συνεχίζουν να υλοποιούνται διαφοροποιούνται ανάλογα με τον στόχο και το κοινό στο οποίο
κάθε φορά απευθύνονται. Έτσι οι ομάδες - στόχου στις δράσεις που υλοποιήθηκαν είχαν τη
δυνατότητα:

o

να πληροφορηθούν, ευρύτερα και σε βάθος, για τα έργα, τα πλεονεκτήματα και τα
οφέλη που θα αποκομίσουν από την υλοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ,

o

να κατανοήσουν, να ευαισθητοποιηθούν και να ανταποκριθούν θετικά σε ένα νέο
μοντέλο

περιβαλλοντικής

ανάπτυξης,

με

στόχο

μια

βιώσιμη,

αειφόρο

και

ανταγωνιστική οικονομία.
Τα κύρια στοχοθετούμενα κοινά (target groups) για τις Δράσεις Πληροφόρησης και
Δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, άνηκαν σε μια ευρύτατη ομάδα αποδεκτών, η οποία
ενσωμάτωνε τις ομάδες-στόχου του Αναθεωρημένου Επικοινωνιακού Σχεδίου της ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ,

ενώ

συμπεριλάμβανε

και

επιμέρους

κατηγορίες

που

επιλέχθηκαν

κατά

προτεραιότητα, βάσει των επικοινωνιακών στόχων όπου προσεγγίστηκαν με τα πλέον
κατάλληλα μέσα, κατά περίπτωση.
Το περιεχόμενο των Δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης καθορίστηκε την περίοδο
αναφοράς από τις ακόλουθες παραμέτρους:

- το Αναθεωρημένο Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013,
- την ανάγκη ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το Πρόγραμμα, τους στόχους και τις
παρεμβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που έχει η ΕΕ στη διαμόρφωση
και την υλοποίησή του,

- την προβολή των περιβαλλοντικών πολιτικών και των απαραίτητων παρεμβάσεων σε
Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο, για την εφαρμογή τους,
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- την ανάδειξη των σημαντικών περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών
ωφελειών που προκύπτουν από την υλοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ,

- την ενημέρωση και συνέργια των εμπλεκόμενων φορέων, των κοινωνικών και
οικονομικών εταίρων, καθώς και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, ώστε να
επικοινωνηθούν τα σημαντικά αποτελέσματα και οφέλη στο ευρύ κοινό.
Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσης ΕΠΠΕΡΑΑ
Σύμφωνα με το κείμενο του Αναθεωρημένου Επικοινωνιακού Σχεδίου, το ΕΠΠΕΡΑΑ
βρίσκεται στο τέλος της δεύτερης φάσης και στην αρχή της τρίτης φάσης υλοποίησής του,
που στόχο έχει την προβολή της πλήρους εξέλιξης του Προγράμματος, με έμφαση στην
πληροφόρηση

και

δημοσιότητα

των

επιτευχθέντων

αποτελεσμάτων,

στην

προβολή

υλοποιηθέντων έργων και καλών πρακτικών.
Με αυτό καθορίζονται οι επιχειρησιακοί και επικοινωνιακοί στόχοι του ΕΠΠΕΡΑΑ, τα
χαρακτηριστικά του στοχοθετούμενου κοινού, καθώς και η στρατηγική επικοινωνίας.
Πρόκειται για το κείμενο αναφοράς που καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος
τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης αποτυπώνονται με δομημένο τρόπο.
Οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας μεταξύ άλλων, στοχεύουν στην ανάδειξη του
ρόλου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
στην αξιοποίηση τοπικού ενεργειακού δυναμικού ως μέσο για τη βιώσιμη περιφερειακή
ανάπτυξη, στην ευαισθητοποίηση του κοινού στην αειφορική διαχείριση των υδατικών
πόρων, στην ανάδειξη της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και
του ρόλου της πολιτικής προστασίας στην προστασία της ζωής των πολιτών, καθώς επίσης
και στην ανάδειξη του ρόλου της Δημόσιας Διοίκησης στην αειφορική διαχείριση των
περιβαλλοντικών πόρων.



Οι βασικές αρχές επικοινωνίας στις οποίες δίνεται έμφαση την περίοδο αυτή είναι:



Η ευαισθητοποίηση των ωφελουμένων και του κοινού γενικότερα για συμμετοχή του
σε δράσεις και αποδοχή των μεταρρυθμιστικών πολιτικών,



Η ανάδειξη της στρατηγικής τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής μέσα από τις
υλοποιούμενες κα ολοκληρωμένες δράσεις



Ο ουσιαστικός συντονισμός των δράσεων των Δικαιούχων ώστε να επιτευχθεί η
μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και διάχυση της πληροφορίας.

Η

Επικοινωνιακή Στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη για την επίτευξη τόσο των γενικών όσο και των ειδικών στόχων, κινείται σε επτά
παράλληλους άξονες:



Έμφαση στο όφελος για τον πολίτη από τα έργα του Προγράμματος.



Συμπερίληψη στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας της διάστασης της αναπηρίας
(παροχή προσβάσιμης ενημέρωσης/πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία).
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Μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια, την
εμπλοκή φορέων και τη λειτουργία δικτύων σε τοπικό / περιφερειακό / εθνικό
επίπεδο.



Προβολή καλών πρακτικών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων συμμετοχής στο
Πρόγραμμα.



Ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος.



Ανάδειξη της διάστασης της εξέλιξης του Προγράμματος στο χρόνο.



Ύφος επικοινωνίας επεξηγηματικό με περιεχόμενο αντιληπτό από το μέσο πολίτη και
τα επιμέρους κοινά στόχους.

Συγκεκριμένα η Διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη το 2013 προέβη στις παρακάτω δράσεις Πληροφόρησης Δημοσιότητας:

1. Ενέργειες Πληροφόρησης
Α 1. Η διαδικτυακή πύλη του ΕΠΠΕΡΑΑ www.epperaa.gr
Η διαδικτυακή πύλη www.epperaa.gr περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και
τη διαχείριση των Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Η πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management
System –CMS), το οποίο επιτρέπει την εισαγωγή περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους
χρήστες της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Πιο συγκεκριμένα στη διαδικτυακή πύλη www.epperaa.gr βρίσκονται πληροφορίες για:

o Το

Πρόγραμμα,

τις

Επιτροπές

Παρακολούθησης,

τις

ετήσιες

εκθέσεις,

την

την επισκεψιμότητα

του

Αναθεώρηση του Προγράμματος.

o Το Θεσμικό Πλαίσιο και το Σύστημα Διαχείρισης.
o Τη Δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ.
o Τις εκχωρήσεις Από και Προς άλλες Υπηρεσίες.
o Τις Προσκλήσεις της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προς Δικαιούχους.
o Τις Προκηρύξεις της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ προς υποψήφιους Αναδόχους.
o Τις Προκηρύξεις των Δικαιούχων του ΕΠΠΕΡΑΑ.
o Τις ενταγμένες πράξεις του προγράμματος
Στον παρακάτω

πίνακα, παρατίθενται

στοιχεία

σχετικά

με

διαδικτυακού τόπου www.epperaa.gr για το έτος 2013:
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www.epperaa.gr

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ– ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Visits (επισκέψεις)

53.590

UniqueVisitors (μοναδικοί επισκέπτες)

27.255

Επισκέψεις σελίδων (pageviews)

213.147

Μ.Ο. Επισκέψεις σελίδων

3.98

Μ.Ο. Χρόνου Παραμονής στο site

00:03:29

M.O. επισκεπτών ανά ημέρα

74,671

Β. Αναβάθμιση του site του ΕΠΠΕΡΑΑ & Διαδικτυακή Προβολή των Δράσεων
Δημοσιότητας
Στο πλαίσιο του Έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
Ε.

Π.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2007-2013,

ΑΠΟ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» αναλήφθηκε το 2013 η διαδικασία αναβάθμισης του Site του
ΕΠΠΕΡΑΑ, μέσω της ανάπτυξης των απαιτούμενων λειτουργιών για την απρόσκοπτη
πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η

διαδικτυακή προβολή των Δράσεων

Δημοσιότητας, μέσω της δημιουργίας ειδικού micro site και της αξιοποίησης των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης – SOCIAL MEDIA.
Στόχος ήταν η ουσιαστική βελτίωση και η σημαντική προσθήκη στο site του ΕΠΠΕΡΑΑ

η

πρόβλεψη για άμεση και εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενό του, από Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και κατάλληλες προσαρμογές που αφορούν
στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. έκδοση 2.0 επίπεδο προσβασιμότητας
«ΑΑΑ» - WCAG 2.0 level AAA).
Επίσης με την δημιουργία του micro site στον ιστότοπο του ΕΠΠΕΡΑΑ θα συγκεντρώνεται και
θα παρέχεται διαδικτυακά, όλο το υλικό που παράγεται στο πλαίσιο της καμπάνιας. Το
MICRO SITE θα «κρεμαστεί» μέσα στο 2014 με ειδικό button/banner στην ήδη υπάρχουσα
ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Η Δημιουργία ενός ειδικού διαδικτυακού τόπου για την προβολή των δράσεων δημοσιότητας:
=> Έγκυρη και επικαιροποιημένη πηγή πληροφόρησης για τους web-χρήστες και, κυρίως,
τις νεότερες ηλικίες, σχετικά με τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν για όλους από την
υλοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ => Λειτουργία ως κόμβου ενημέρωσης και διάχυσης των απτών
αποτελεσμάτων του => Θετικός επηρεασμός και ενεργοποίηση/ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης => Αποδοχή της αξίας και της πολύτιμης συμβολής του ΕΠΠΕΡΑΑ στην κατεύθυνση
ενός νέου μοντέλου αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Τα χαρακτηριστικά του είναι: Σύγχρονο, τεχνικά εύχρηστο και λειτουργικά άρτιο micro site,
με ελκυστικό lay out, πρωτότυπη δομή και ενδιαφέρον εξειδικευμένο περιεχόμενο, καθώς
και πρόβλεψη για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.
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Domain Name: παραμένει το ίδιο κεντρικό domain που έχει το site του ΕΠΠΕΡΑΑ, αλλά για
μια πιο στοχευμένη και «συνθηματική» επικοινωνία, συμπληρώνεται με ένα δυνατό και
εύηχο “brand name”: my-green-greece.gr.

2. Προωθητικές ενέργειες
Α. Στο πλαίσιο προβολής του ΕΠΠΕΡΑΑ, της διαφάνειας και της διάχυσης της πληροφόρησης
σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αποφασίστηκε η συμμετοχή στις
ακόλουθες ενέργειες:

 23-1-2013: Ημερίδα που οργάνωσε η Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Α.Ε. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ συμμετείχε με
εισήγηση στελέχους της Μονάδας Β΄ με θέμα: «Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων
Διαλογή στη Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοποβλήτων».

 25-26/5/2013: Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Re engineering Greece, Διαχείριση
Έργων, Κατασκευές, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε
στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Ωνάση, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ.
Διοργανωτές του Συνεδρίου ήταν ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Το
ΕΠΠΕΡΑΑ προβλήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο αρχικά μέσω των λογοτύπων του, που
αποτυπώθηκαν σε όλο το προωθητικό υλικό (πρόσκληση, πρόγραμμα,

folders), της

διανομής 3850 τεμαχίων από τα έντυπα με θέματα: 1. «Έντυπο Παρουσίασης
ΕΠΠΕΡΑΑ»,

2.

κολύμβησης»,

«Ποιότητα
3.

υδάτων

«Διαχείριση

-

διαχείριση

απορριμμάτων

–

θαλάσσιων

υδάτων

Ανακύκλωση»,

4.

–

ακτές

«Προστασία

οικοσυστημάτων – Βιοποικιλότητα», 5. «Κλιματική αλλαγή - Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας

-

Ατμοσφαιρική

ρύπανση».

Στο

φουαγιέ

του

κτιρίου

βρισκόταν

τοποθετημένο σκηνικό (τύπου αράχνη) του ΕΠΠΕΡΑΑ με αποτυπωμένα τα λογότυπα
του

Προγράμματος

και

φωτογραφίες

από

ολοκληρωμένα

έργα.

Στο

Συνέδριο

συμμετείχε ως ομιλητής ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: «Rebranding
Waste: Το μέλλον της Διαχείρισης Απορριμμάτων». Τέλος, το ΕΠΠΕΡΑΑ προβλήθηκε
στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που ήταν χορηγοί
επικοινωνίας της εκδήλωσης.

 9/6/2013: Δράσεις Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Κέντρο της Αθήνας
(Πλατεία

Συντάγματος)

με

αφορμή

την

Παγκόσμια

Ημέρα

Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και τη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς, διοργάνωσε διάφορες δράσεις με βασικό στόχο την προώθηση
της ιδέας της προσωπικής ευθύνης σε ότι αφορά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής
μας, ειδικά στον αστικό ιστό. Συνοπτικά, οι δράσεις αφορούσαν:

- Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «transformation» στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης

και

παράλληλο

κινηματογραφικό

φεστιβάλ

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=836&language=el-GR)
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- Συνεργασία με την Αττικό Μετρό με διάθεση των οθονών στις πλατφόρμες του
Μετρό και του Ηλεκτρικού για την μετάδοση περιβαλλοντικών μηνυμάτων για όλη
την εβδομάδα.

- Επιδαπέδια παιχνίδια και εργαστήρια στην πλατεία Συντάγματος, το Μοναστηράκι και
το πάρκο έξω από το σταθμό του Θησείου (συνεργασία με τους προσκόπους).

- Προβολή της ταινίας Home στην πλατεία Συντάγματος.
- Κυνήγι θησαυρού στο κέντρο της Αθήνας (επικοινωνία των δράσεων)
- Συμβολική ανακύκλωση στην πλατεία Συντάγματος
- εργαστήρια για την ανακύκλωση, τη σπορά φυτών, τη κομποστοποίηση και τον
κύκλο του νερού.
Το ΕΠΠΕΡΑΑ είχε περίπτερο όπου προβλήθηκαν σε οθόνες τα θεματικά του φυλλάδια
και τα περιβαλλοντικά μηνύματα με τη μορφή videos, που αφορούσαν στην
ανακύκλωση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Σε όλα τα προωθητικά υλικά (banners, επιδαπέδια παιχνίδια, πρόσκληση, πρόγραμμα
εκδήλωσης, τσάντες, δοχεία νερού, κ.α.) υπήρχε το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των διοργανωτών με την Αττικό Μετρό μεταδόθηκαν τα
πέντε περιβαλλοντικά μηνύματα του ΕΠΠΕΡΑΑ σε όλες τις οθόνες στις πλατφόρμες του
Μετρό και του Ηλεκτρικού από 2/6/2013 έως 9/6/2013 με μέσο όρο επιβατικού κοινού
1,5 εκ.
Η προβολή της ταινίας Home στην πλατεία Συντάγματος, έληξε με την αναφορά στο
ΕΠΠΕΡΑΑ.
Εκδόθηκε δελτίο τύπου από το ΥΠΕΚΑ στις 4/6/2013 με θέμα: «Γιορτάζουμε όλοι μαζί
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο κέντρο της Αθήνας».

 21 & 22/6/2013: 7η Πανελλήνια Σύνοδος του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), με θέμα: «Αποτελεσματικοί

Φο.Δ.Σ.Α Ολοκληρωμένη

Διαχείριση Απορριμμάτων». Η Σύνοδος υλοποιήθηκε στη Χίο, στο Ομήρειο Πνευματικό
Κέντρο και συμμετείχαν περίπου 150 άτομα προερχόμενα από τους ΟΤΑ (Δήμαρχοι),
Φορείς διαχείρισης Αποβλήτων, κ.α. Στέλεχος της Μονάδας Β΄της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
παρουσίασε

τον

«Οδηγό

Εφαρμογής

Προγραμμάτων

Διαλογή

στη

Πηγή

και

Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοποβλήτων» που έχει εκδώσει το ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και
τις προοπτικές και τις δυνατότητες των Δήμων και των Φο.Δ.Σ.Α. για την διαχείριση
των βιοαποβλήτων στους χώρους αρμοδιότητάς τους.

 7/10/2013: Εκδήλωση του Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σε
συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και την Εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι». Η
εκδήλωση διοργανώθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, με θέμα «Βιοποικιλότητα – Ντόπιες
Ποικιλίες» και στόχο είχε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας των
ενδημικών ειδών και του αβελτίωτου πολλαπλασιαστικού υλικού τους. Το ΕΠΠΕΡΑΑ
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προβλήθηκε με δύο φυλλάδια, τα οποία διανεμήθηκαν στους 400 συνέδρους μαζί με το
υπόλοιπο προωθητικό υλικό. Τα θέματα των φυλλαδίων ήταν: 1. 16σέλιδο έντυπο: «Το
ΕΠΠΕΡΑΑ Προστατεύει το Περιβάλλον, Αλλάζει τη ζωή μας», 2. 6σέλιδο έντυπο:
«Προστασία οικοσυστημάτων – Βιοποικιλότητα.

 27/11/2013: Ημερίδα με θέμα: «Ανακύκλωση Τώρα», Γιοκάλειο Ίδρυμα, Κάρυστος.
Την ημερίδα διοργάνωσε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

& Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Καρύστου. Στην ημερίδα συμμετείχε στέλεχος της ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα εισήγησης: «Χρηματοδότηση Έργων Διαχείρισης Αστικών Στερεών
Αποβλήτων στο Δήμο Καρύστου από το ΕΠΠΕΡΑΑ». Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε
το 6σέλιδο Έντυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ: «Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση», 200
τμχ. στην ημερίδα συμμετείχαν και μαθητές των σχολείων της περιφέρειας Καρύστου
(3ο Νηπιαγωγείο, 2ο Δημοτικό Σχολείο και ΓΕΛ Καρύστου).

 27/11/2013: Συνάντηση “The European Network of Environmental Authorities Managing Authorities (ENEA-MA)” στις Βρυξέλλες με θέμα «Σχεδιασμός των Ε.Π. για
την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ συμμετείχαν στελέχη
της Μονάδας Α΄ και παρουσίασαν τις θέσεις του Προγράμματός στα θέματα συζήτησης
για

την

υποχρέωση

κατάθεσης

Προγραμματικών

Συμφωνιών

/

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων στους αμέσως επόμενους μήνες, την ανάγκη έκδοσης οδηγών για
δικαιούχους, την εισαγωγή της έννοιας της έξυπνης εξειδίκευσης των πολιτικών /
έργων (smart specialization), την αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των μεγάλων
έργων, τη διαφαινόμενη επιλογή της Ενέργειας από τις περισσότερες Περιφέρειες ως
βασικού επενδυτικού τομέα κ.λ.π.

 Προβολή στην Ελλάδα του Διαγωνισμού Φωτογραφίας της DG Regio Europe in My
Region. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και προβλήθηκε στην Ελλάδα μέσω του
διαδικτυακού τόπου www.espa.gr, καθώς και των διαδικτυακών τόπων όλων των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Τομεακών και Περιφερειακών και των Ενδιάμεσων
Διαχειριστικών Αρχών, όπου αναρτήθηκε σχετικό banner με τη συνεργασία των μελών
του

Δικτύου

Δημοσιότητας.

Οι

συμμετέχοντες

κλήθηκαν

να

βρουν

και

να

φωτογραφίσουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και να τα υποβάλλουν σε
σχετική εφαρμογή στο Facebook. Η ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά και ανάμεσα στις
διακριθείσες φωτογραφίες υπήρχε και μία από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα.
Β. Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο της προβολής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος

«Περιβάλλον

και

Αειφόρος

Ανάπτυξη»,

οργάνωσε

τις

παρακάτω

προωθητικές ενέργειες:

 Μάιος 2013 (21-5-2013): 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, με θέμα: «Το ΕΠΠΕΡΑΑ Σήμερα & Αύριο».
Το Συνέδριο παρουσιάστηκε ένα συνοπτικό σχέδιο κατευθύνσεων στον τομέα του
Περιβάλλοντος,

για

την

Προγραμματική

Περίοδο

2014-2020.

Αναδείχθηκαν
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κατευθύνσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής και η σύνδεσή τους με τα
αποτελέσματα του ΕΠΠΕΡΑΑ Σήμερα και τις Στρατηγικές Προτεραιότητες του ΕΠΠΕΡΑΑ
Αύριο.
Συμμετείχαν 350 άτομα, πολιτικοί εκπρόσωποι, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι και φορείς,
περιβαλλοντικών οργανώσεων, ΜΚΟ, διαμορφωτές κοινής γνώμης, δημοσιογράφοι και
ΜΜΕ κ.ά.
Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε live streaming από το site του ΕΠΠΕΡΑΑ και του ΥΠΕΚΑ και
διανεμήθηκαν 1000 τμχ από τα φυλλάδια του ΕΠΠΕΡΑΑ στους συμμετέχοντες.

 Ιούνιος 2013 (2-6-2013): Εκδήλωση στο ΣΕΙΧ ΣΟΥ με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ, ΔΡΑΣΕ,
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ, ΖΗΣΕ ΣΤΟ ΣΕΙΧ ΣΟΥ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη υπό την αιγίδα του
ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε εκδήλωση-δράση στο δάσος του Σέιχ Σου

στη Θεσσαλονίκη, με

σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από

δράσεις και

παρεμβάσεις στη περιοχή του Σέιχ Σου.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και η Περιφερειακή Εφορεία
Προσκόπων Θεσσαλονίκης.
Η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ περιελάμβανε την δημιουργία περιπτέρου, την εκτύπωση
ενημερωτικών φυλλαδίων σε σχέση με το έργο του ΕΠΠΕΡΑΑ και την προβολή της
εκδήλωσης σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα καθώς και άλλες προωθητικές
ενέργειες.
Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκε Πεζοπορία, ποδηλατοβόλτα, επιδείξεις
από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, παιχνίδια φύσης και κατασκευές για τα παιδιά,
επαφή με το δάσος και ενημέρωση για την οικογένεια καθώς και παρατήρηση της πόλης
της Θεσσαλονίκης με χρήση τηλεσκοπίου. Διανεμήθηκαν καπέλα και t-shirts με το
λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ σε μαθητές που συμμετείχαν στις δράσεις και διανεμήθηκαν
3.300 τεμάχια από τα έντυπα του ΕΠΠΕΡΑΑ με τα εξής θέματα: 1. «Έντυπο Παρουσίασης
ΕΠΠΕΡΑΑ», 2. «Ποιότητα υδάτων - διαχείριση θαλάσσιων υδάτων – ακτές κολύμβησης»,
3. «Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση», 4. «Προστασία οικοσυστημάτων –
Βιοποικιλότητα», 5. «Κλιματική αλλαγή - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ατμοσφαιρική
ρύπανση».

 Ιούλιος – Αύγουστος 2013 (26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4 Αυγούστου):
«Εκστρατεία Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων
Κολύμβησης της Χώρας».
Διοργάνωση ειδικής ενημερωτικής εκστρατείας για στοχευμένη προβολή και δημοσιότητα
του ΕΠΠΕΡΑΑ. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν μια σειρά από εξειδικευμένες ενέργειες
επικοινωνίας σε Ακτές Κολύμβησης που παρακολουθούνται με δειγματοληψίες και
προστατεύονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Ήταν μια ολοκληρωμένη δράση άμεσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου,
για την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη διασφάλιση της ποιότητας
των

νερών

κολύμβησης

και

των

ακτών,

μέσω

Παρακολούθησης που χρηματοδοτεί και υλοποιείται

του

ειδικού

Προγράμματος

τα τελευταία 3 χρόνια.

Ομάδες-στόχου:
Η καμπάνια και οι επιμέρους ενέργειες απευθύνθηκαν, σε πρώτη φάση, στους λουόμενους
των επιλεγμένων παραλιών, καθώς και στους παραθεριστές και κατοίκους των περιοχών
αυτών, ενώ ευρύτερα αφορούσαν στο σύνολο των πολιτών, καθώς παράλληλα,
προέβαλλαν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ που συμβάλλουν καθοριστικά
στη

βελτίωση,

αλλά

και

στη

διατήρηση

της

άριστης

ποιότητας

του

υδάτινου

περιβάλλοντος.
Μέσα από μια «ζωντανή» και περισσότερο διαπροσωπική προσέγγιση, αλλά και με
«παιχνιδιάρικη»

και

«δροσερή»

διάθεση,

επιδιώχθηκε

η

μεγαλύτερη

δυνατή

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινής γνώμης, αλλά και ειδικών κοινών.
Αξιοποίηση της εποχικότητας, προκειμένου να προβληθεί έξυπνα η στρατηγική και η
«φιλοσοφία» του ΕΠΠΕΡΑΑ, αλλά και συνολικότερα η ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική
που εφαρμόζει το ΥΠΕΚΑ, εμπλέκοντας τον κόσμο σε ένα αμφίδρομο, «ζωντανό»,
καλοκαιρινό «παιχνίδι ενημέρωσης».
Πληροφόρηση του κόσμου, των λουομένων και των κατοίκων των συγκεκριμένων
περιοχών ότι με τις παρεμβάσεις και τα σημαντικά έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης θαλάσσιας στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Οδηγία 2008/56/ΕΚ), όχι
μόνο βελτιώνεται η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης,
αλλά «θωρακίζεται» και η ασφάλεια της υγείας των πολιτών, προκειμένου να χαίρονται
ελεύθερα τις θάλασσες και τις ακτές της χώρας μας.
Γνωριμία των πολιτών με το ΕΠΠΕΡΑΑ και, κυρίως, αποδοχή του έργου του που αφορά
στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, μέσα από ενδιαφέρουσες «συνδέσεις» και
συμβολισμούς με τις δράσεις και τα αποτελέσματά του.
Πρόκληση έντονου ενδιαφέροντος και προτροπή του κοινού να αναζητήσει περισσότερη
και αναλυτική πληροφόρηση από το ειδικό site: www.bathingwaterprofiles.gr, καθώς και
από την ιστοσελίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Με κεντρικό σύνθημα «Απαντάμε με πράξεις, για να απολαμβάνετε περισσότερες καθαρές
ακτές»,

ειδικές

αναμνηστικά

ομάδες-

και

στελεχωμένες

ενημερωτικά

με

έντυπα

το

κατάλληλο

στους

προσωπικό

λουόμενους,

ενώ

-

διένημαν

παράλληλα

πραγματοποιήθηκε ενημερωτική καμπάνια και στο διαδίκτυο με στόχο την προβολή του
επίσημου ιστότοπου για τα κολυμβητικά ύδατα www.bathingwaterprofiles.gr.
Τα ενημερωτικά περίπτερα λειτούργησαν από 26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4
Αυγούστου, σε υψηλής επισκεψιμότητας ακτές κολύμβησης των περιοχών που φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα:
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Τοποθεσία
Φαλάσαιρνα
Γεράνι
Επισκοπή
Μάλια

Χανίων
Χανίων
Ρέθυμνο
Ηρακλείου

Διάρκεια
10:30 - 14:00
15:30 - 19:00
11:00 - 15:00
11:00 - 15:00

5 27-07-2013
6 28-07-2013

Αγ.Ισίδωρος
Βατερά

Πλωμάρι Λέσβου
Λέσβου

11:00 - 15:00
11:00 - 15:00

7 27-07-2013
8 27-07-2013
9 28-07-2013

Ρηχά Νερά
Κέρος
Αμμόλοφους

Λήμνος
Λήμνος
Καβάλα

11:00 - 15:00
16:00 - 19:00
12:00 - 15:30

10
11
12
13
14
15

Λουτράκι
Κιβέρι
Πλάκα
Βοϊδοκοιλιά
Γιάλοβα
Μαυροβούνι

Λουτράκι
Αργολίδα
Αργολίδα
Μεσσηνίας
Μεσσηνίας
Λακωνίας

12:00
11:00
16:00
11:00
16:30
11:00

16 03-08-2013
17 04-08-2013

Αγ.Προκόπιος
Περίσσα

Νάξος
Σαντορίνη

14:30 - 18:00
16:00 - 20:00

18
19
20
21

02-08-2013
03-08-2013
03-08-2013
04-08-2013

Αγία Άννα
Ποσίδι
Πευκοχώρι
Σάνη-2

Εύβοια
Χαλκιδική
Χαλκιδική
Χαλκιδική

11:00
11:00
16:30
11:00

-

15:00
15:00
19:30
15:00

22
23
24
25
26

02-08-2013
03-08-2013
03-08-2013
04-08-2013
04-08-2013

Νέα Αγχίαλος 2
Χανιώτη
Παλιούρι
Σάνη-3
Ποτίδαια

Βόλος
Χαλκιδική
Χαλκιδική
Χαλκιδική
Χαλκιδική

11:00
11:00
16:30
11:00
16:30

-

15:00
15:00
19:30
15:00
19:30

Κάθισμα
Ξι
Καλογριά

Λευκάδα
Κεφαλονιά
Αχαϊα

16:00 - 19:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

1
2
3
4

Ημερομηνία
26-07-2013
26-07-2013
27-07-2013
28-07-2013

26-07-2013
27-07-2013
27-07-2013
28-07-2013
28-07-2013
29-07-2013

27 02-08-2013
28 03-08-2013
29 04-08-2013

-

18:00
15:00
19:00
15:00
19:30
15:00

 Σεπτέμβριος 2013 (7-15/9/2013) 78η ΔΕΘ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – ΕΠΠΕΡΑΑ, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

συμμετείχε στην Έκθεση,

με δικό της περίπτερο, στόχος ήταν η παρουσίαση της θετικής πορείας του ΕΠΠΕΡΑΑ
2007-2013 έως σήμερα και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση σημαντικών
έργων και παρεμβάσεων σε ολόκληρη τη χώρα, και αφετέρου στην ανάδειξη των βασικών
σημείων ενός νέου προτύπου Αειφόρου Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου (στην Αίθουσα
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ», εντός του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ), Συνέντευξη Τύπου όπου
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παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν ήδη
ολοκληρωθεί στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης.
Τις

ημέρες

της

Έκθεσης

διοργανώθηκαν

2

ανοιχτές

εκδηλώσεις,

με

λειτουργία

Ενημερωτικού Περιπτέρου: στην Πλατεία Αριστοτέλους, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013
και στο Λευκό Πύργο, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013, όπου διανεμήθηκε ειδικό
ενημερωτικό υλικό. Ήταν ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους, μια πρόσκληση γνωριμίας με
τα έργα και τα αποτελέσματα του ΕΠΠΕΡΑΑ. Οι εκδηλώσεις αυτές, περιελάμβαναν, επίσης,
δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για τα παιδιά,
με πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια, υπό την
καθοδήγηση και την επίβλεψη ομάδας εξειδικευμένων Παιδαγωγών.

 8 Οκτωβρίου 2013: 8ο Διεθνές RE+D Business Forum. Το ΕΠΠΕΡΑΑ συνδιοργάνωσε με
το Περιοδικό «RE+D (Real Estate & Development)» το συνέδριο αυτό. Η συνδιοργάνωση,
η παρουσία και η εξειδικευμένη συμμετοχή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη θεματική ενότητα RETURN
OF INVESTMENT (ROI): Urban Codes of Tomorrow, βοήθησε στην ενίσχυση της
δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος εστιάζοντας σε δράσεις που αφορούν,
κυρίως, στην Αστική Αναζωογόνηση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού. Έτσι, ανέδειξε
τα αποτελέσματά και τα οφέλη που προσφέρει με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων και
παρεμβάσεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία και τη συμβολή του προς την
κατεύθυνση μιας Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης και στον αστικό χώρο. Το συνέδριο
παρακολούθησαν 300 άτομα.

 4/11/2013

έως

11/12/2013:

Σειρά

Ημερίδων

Ευαισθητοποίησης

για

την

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης & την Ενίσχυση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου,
που διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα (Αττική και Περιφέρεια). Στόχος των ημερίδων ήταν η
ευαισθητοποιηθεί

και

ο

δημόσιος

διάλογος

με

το

στοχοθετούμενο

κοινό

(συμβολαιογράφους, δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς) κάθε περιοχής για το Νέο Νόμο
για τα Αυθαίρετα, αλλά και τις παρεμβάσεις για τα σημαντικά έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ, στην
αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, που βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής των πολιτών και
οικοδομούνται ισχυρά θεμέλια για ένα νέο μοντέλο περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
Οι ημερίδες υλοποιήθηκαν σε (Τόπος & Ημερομηνία Υλοποίησης):
1.Ιωάννινα (4/11/2013)
2.Πειραιάς (6/11/13)
3.Καλαμάτα (8/11/13)
4.Τρίπολη (8/11/13)
5.Μαρκόπουλο Μεσογαίας (11/11/13)
6.Κηφισιά (12/11/13)
7.Αχαρνές – Μενίδι (13/11/13)
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8.Λάρισα (14/11/13)
9.Καμένα Βούρλα (15/11/13)
10.Ελευσίνα (18/11/13)
11.Κεφαλονιά (18/11/13)
12.Χαλκίδα (4/12/13)
13.Πάτρα (11/12/13)
Στις ημερίδες αυτές διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες ενημερωτικό Έντυπο 72 σελίδων
με τίτλο: «Νέος Νόμος για τα Αυθαίρετα».

 5 Δεκεμβρίου 2013: Ημερίδα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στην
Αλεξανδρούπολη, με θέμα: «Προβολή των Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Νέες ευκαιρίες για τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020». Η ημερίδα εντάχθηκε στο συνολικό προγραμματισμό Δράσεων Ευαισθητοποίησης,
Προβολής και Πληροφόρησης των πολιτών, για τους στόχους, τις παρεμβάσεις και τα
αποτελέσματα του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, καθώς και στο γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού
και προετοιμασίας της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου και, κυρίως, της ανάδειξης
των ευκαιριών που προκύπτουν από το νέο ΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020. Στην ημερίδα
συμμετείχαν

140

Αποκεντρωμένης

άτομα
Διοίκησης,

από

φορείς

της

Αντιπεριφερειάρχες,

Περιφέρειας
Δήμαρχοι,

(Περιφερειάρχης,
εκπρόσωποι

ΓΓ

δημοτικών

επιχειρήσεων και φορέων, επιμελητηρίων, ΜΚΟ, φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, κ.α.).

 17 Δεκεμβρίου 2013: Ημερίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Φλώρινα, με
θέμα: «Προβολή των Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Νέες ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές
δυνατότητες της Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020». Η ημερίδα
εντάχθηκε στο συνολικό προγραμματισμό Δράσεων Ευαισθητοποίησης, Προβολής και
Πληροφόρησης των πολιτών, για τους στόχους, τις παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα του
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, καθώς και στο γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και προετοιμασίας
της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου και, κυρίως, της ανάδειξης των ευκαιριών που
προκύπτουν από το νέο ΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020. Στην ημερίδα συμμετείχαν 120 άτομα από
φορείς

της

Περιφέρειας

Αντιπεριφερειάρχες,

Δήμαρχοι,

(Περιφερειάρχης,
εκπρόσωποι

ΓΓ

δημοτικών

Αποκεντρωμένης
επιχειρήσεων

Διοίκησης,
και

φορέων,

επιμελητηρίων, ΜΚΟ, φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, κ.α.).

 Δεκέμβριος 2013: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η καμπάνια ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας περιελάμβανε:
- Σχεδιασμό & Παραγωγή Τηλεοπτικών Spot, Ραδιοφωνικών Spot, Καταχωρήσεων σε
Ιστοσελίδες (Web-banners), ενός γενικού Video που αφορά στη συνολική παρουσίαση
του Προγράμματος στο You Tube, σε Εκδηλώσεις, Συνέδρια και Εκθέσεις.
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-

Προγραμματισμό

προβολής

–

media

plan

για

ααναμετάδοση

Τηλεοπτικού

και

Ραδιοφωνικού Spot, Δημοσίευση Καταχωρήσεων και ανάρτηση Καταχωρήσεων σε
Ιστοσελίδες.
Στόχος της καμπάνιας ήταν η προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ σε τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς
σταθμούς (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), στο διαδίκτυο και στον Τύπο. Τα
μηνύματα αφορούσαν την ανάδειξη έργων/παρεμβάσεων, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους
-κάθε φορά- στρατηγικούς πυλώνες του ΕΠΠΕΡΑΑ (π.χ. Διαχείριση Υδατικών Πόρων,
Προστασία Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητα, κλπ.), αλλά και παραγωγές για τη συνολική
παρουσίαση και ανάδειξη της αξίας του ΕΠΠΕΡΑΑ στους ακροατές, θεατές και αναγνώστες
σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο.
Συγκεκριμένα παρήχθησαν ένα γενικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot, 13 θεματικά
spots για τηλεόραση και ραδιόφωνο απευθυνόμενα σε ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα των 13
Περιφερειών της Χώρας, 13 περιφερειακές καταχωρήσεις και Διαδικτυακά Μηνύματα
(Web-flash banners), για τη διάχυση της δημοσιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ και μέσω
Διαδικτύου.

3. Παραγωγές
Το ΕΠΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας το 2013 υλοποίησε δράσεις
που προέβαλαν τα έργα του σε γενικό και ειδικό κοινό. Με τη συμβολή του Συμβούλου
Δημοσιότητας
προκειμένου

προχώρησε
οι

δράσεις

στο
αυτές

σχεδιασμό
να

και

έχουν

τη

παραγωγή
μεγαλύτερη

προωθητικών
δυνατή

ενεργειών,

διείσδυση

στο

στοχοθετούμενο κοινό.
Συγκεκριμένα:
Α. Για τη δράση «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης & Ενίσχυση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», έγινε η παραγωγή Ενημερωτικού
Εντύπου «Νέος Νόμος για τα Αυθαίρετα», 72 σελίδων, το οποίο διανεμήθηκε σε 5.200 τμχ
στους συμμετέχοντες των 17 ημερίδων που υλοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.
Β. Για τη δράση: «Εκστρατεία Ενημέρωσης: ΕΠΠΕΡΑΑ & Πρόγραμμα Παρακολούθησης
Ποιότητας Νερών Κολύμβησης», έγιναν οι εξής παραγωγές:
-Σχεδιασμός και Παραγωγή Video (διαφημιστικό spot για το You Tube), με αντικείμενο τη
σημαντική συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Προστασία της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης
και τα πολύτιμα οφέλη που προκύπτουν για όλους μας.
- Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου-Αφίσας (50.000 τμχ) για την προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ
μέσα από το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης.
- Σχεδιασμός και Παραγωγή Μονόφυλλου (29.000 τεμ) (2 όψεων) για τη στοχευμένη
προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ, μέσα από την επιλεκτική παρουσίαση/αξιοποίηση συγκεκριμένων
Ακτών Κολύμβησης ανά την επικράτεια, οι οποίες παρακολουθούνται από το Πρόγραμμα και
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τα αποτελέσματα έχουν δείξει εξαιρετικής ποιότητας ύδατα (29 είδη x 1.000 αντίτυπα ανά
είδος / ακτή).
- Σχεδιασμός & Παραγωγή Προωθητικών Αντικειμένων:

o T-Shirts, (10.000 τμχ.), 4χρωμία (μπροστινή όψη: εμφανίζεται το ειδικό δημιουργικό
του ΕΠΠΕΡΑΑ για το Υδάτινο Περιβάλλον και ένα «μήνυμα-στάμπα»: «Το μπλε των
νερών

κολύμβησης…

μου

πάει!»

–

πίσω

όψη:

αποτυπώνονται

τα

λογότυπα

δημοσιότητας και το ειδικό site: www.bathingwaterprofiles.gr).

o Καπέλα, (10.000 τμχ.), Εκτύπωση: 4χρωμία, στο μπροστινό μέρος αναγράφεται το
«μήνυμα-στάμπα»: “Mind the beach”, μαζί με το ειδικό δημιουργικό του ΕΠΠΕΡΑΑ για
το Υδάτινο Περιβάλλον και στο πίσω μέρος το λογότυπο/slogan του ΕΠΠΕΡΑΑ

o Πάνινη Τσάντα, (10.000 τμχ.), Εκτύπωση: 4χρωμία μίας όψης (όπου αποτυπώνονται
το ειδικό δημιουργικό του ΕΠΠΕΡΑΑ για το Υδάτινο Περιβάλλον, το εικαστικό
«μικρογραφία Ταυτότητας», το «μήνυμα-στάμπα»: “Στην παραλία δεν χρειάζεσαι
ταυτότητα” και η συνοδευτική φράση: «Τώρα τα νερά κολύμβησης έχουν ταυτότητα.»,
τα λογότυπα δημοσιότητας και το ειδικό site: www.bathingwaterprofiles.gr.

o Σταχτοδοχείο «παραλίας» (10.000 τμχ.), Εκτύπωση: 4χρωμία, στις 2 πλευρές
αποτυπώνονται το ειδικό λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ για το Υδάτινο Περιβάλλον, το
«μήνυμα-στάμπα»:

“Βάλε

τις

γόπες

στη

θέση

τους”

και

το

ειδικό

site:

www.bathingwaterprofiles.gr, ενώ στην 3η πλευρά τα λογότυπα δημοσιότητας.

o Κατασκευή 4 infokiosk Εγκατάσταση των infokiosk σε κατάλληλο-κεντρικό σημείο στις
παραλίες που είχε προγραμματίσει να επισκεφτεί το ΕΠΠΕΡΑΑ
Γ. Για τη δράση «Συμμετοχή ΕΠΠΕΡΑΑ στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη -Σέιχ Σου)», έγιναν οι εξής παραγωγές:

o Παραγωγή Αφίσας (διπλής όψης για τοποθέτηση στα λεωφορεία ΟΑΣΘ), 200 τμχ
o Παραγωγή Αφίσας (τοποθέτηση σε σχολεία, δημόσια κτίρια), 300 τμχ.
o Μολύβια Μονόχρωμη με το λογότυπο ΕΠΠΕΡΑΑ στην Α’ όψη – ενώ στη Β’ όψη τα μισά
θα έχουν το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και τα άλλα μισά το μότο "Ενημερώσου, Δράσε,
Προστάτευσε, Ζήσε στο ΣΕΙΧ ΣΟΥ "1.500 τμχ

o T-Shirts 360 τμχ
o Καπέλα 300 τμχ
o Αγορά εξειδικευμένου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (3D) του Σειχ-Σου, για την προβολή
και προώθηση των δραστηριοτήτων της περιοχής. 3.000 τμχ. Χαρακτηριστικά: Γενικός,
ανάγλυφος πληροφοριακός χάρτης της περιοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο
του Δάσους με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, σημεία θέας, μονοπάτια, ειδικές
διαδρομές κ.λπ. Επίσης, Θα περιέχει στοιχεία οδικού δικτύου, τοπωνυμίων, διαδρομών,
γενικότερα σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος, ιστορικών στοιχείων κ.λπ.
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o Ειδική κατασκευή stand τύπου InfoKiosk με Desk Υποστήριξης, ράφια φιλοξενίας
υλικού

προβολής,

stand

φιλοξενίας

εντύπων

και

με

πλάτη

(αυτοστήρικτη)

επενδεδυμένη με το εικαστικό της εκδήλωσης
Δ. Για τη δράση: «Συμμετοχή του ΕΠΠΕΡΑΑ στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2013»,
έγιναν οι εξής παραγωγές:

o Σχεδιασμός – Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου 130τ.μ, Επενδυμένο με τα εικαστικά
στοιχεία και τα μηνύματα της καμπάνιας του ΕΠΠΕΡΑΑ.

o Σχεδιασμός και Παραγωγή 2 Εντύπων ειδικά για την προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στη ΔΕΘ.:
1 γενικό Έντυπο 3.000 τεμ (3πτυχο) που αφορά στη συνολική παρουσίαση –με
συνοπτικό τρόπο- της στρατηγικής, της πορείας, του έργου και των αποτελεσμάτων
του ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και στην ανάδειξη της ισχυρής περιβαλλοντικής πολιτικής που
σχεδιάζει και εφαρμόζει το ΥΠΕΚΑ και 1 ειδικό Έντυπο 3.000 τεμ (4πτυχο) που εστιάζει
στα σημαντικά έργα και αποτελέσματα για τη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης
και μιας σύντομης και γενικής αναφοράς στα βασικά στοιχεία της στρατηγικής του
ΕΠΠΕΡΑΑ.

o Σχεδιασμός και Παραγωγή Video 4’ (DVD), για τη συνολική προβολή της αξίας και του
έργου

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

ενημερωτικό

video,

έμφαση

στα

σημαντικά

έργα

που

υλοποιούνται ή/και έχουν ολοκληρωθεί στη Βόρεια Ελλάδα .

o Σχεδιασμός και Παραγωγή Σελιδοδείκτη - Χάρακα

2.000 τεμ (ως συμβολικό

αναμνηστικό δώρο). Εκτύπωση: 4χρωμία (2 όψεις), αποτυπώνονται το κεντρικό
επικοινωνιακό μήνυμα, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ και της δημοσιότητας και το slogan
για τα παιδιά.

o T-SHIRTS 100 τμχ., Εκτύπωση: 4χρωμία (μπροστινή όψη: εμφανίζεται το ειδικό
δημιουργικό για τις Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και το σχετικό slogan:
«Τα

παιδιά

δημιουργούν

έναν

καλύτερο

μέλλον…

για

όλους!»

–

πίσω

όψη:

αποτυπώνονται τα λογότυπα δημοσιότητας).

o ΚΑΠΕΛΑ: 100 τμχ, Εκτύπωση: 4χρωμία, στο μπροστινό μέρος αποτυπώνεται -σε
στάμπα- ένας χαρούμενος παιδικός κόσμος, όπου αναγράφεται το σχετικό slogan: «Τα
παιδιά

δημιουργούν έναν καλύτερο μέλλον…

για

όλους!», μαζί

με

το ειδικό

δημιουργικό για τις Δράσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και στο πίσω μέρος το
λογότυπο/slogan του ΕΠΠΕΡΑΑ

o Παραγωγή αφισέτας λεωφορείων ΟΑΣΘ 2όψεων - 4χρωμία σε 150 velvet , 200 τμχ
o Παραγωγή αφίσας προβολής στους χώρους της ΔΕΘ - 50Χ70 - 4χρωμία σε 150 velvet,
50 τμχ
Ε. Για τη δράση: «Προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Media Campaign
του ΕΠΠΕΡΑΑ 2013», έγιναν οι εξής παραγωγές:
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o Σχεδιασμός και Παραγωγή Τηλεοπτικών Μηνυμάτων (TV Spots) για την προβολή του
ΕΠΠΕΡΑΑ σε τηλεοπτικούς σταθμούς (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας).

o Σχεδιασμός και Παραγωγή Ραδιοφωνικών Μηνυμάτων (Radio Spots) για τη μετάδοσή
τους σε εθνικούς/περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. 40’’ Ραδιοφωνικό Spot:
- 1 γενικής, για τις Γιορτές των Χριστουγέννων, Καταχώρησης (μακέτα), για τη γενική
προβολή

και

δημοσιότητα

του

ΕΠΠΕΡΑΑ

σε

εφημερίδες

εθνικής/περιφερειακής

κυκλοφορίας (1 γενική - xmas μακέτα & προσαρμογές)
- 1 γενικής, για τις Γιορτές των Χριστουγέννων, Web-Καταχώρησης, για τη συνολική
διαδικτυακή προβολή και δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ (γενική – xmas ).
Τέλος, στο πλαίσιο επίσης υλοποίησης το 2013 των ημερίδων του ΕΠΠΕΡΑΑ που
προαναφέρονται, έγινε η σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού (banners, folders,
backdrop, μπλοκ, στυλό) που έφεραν τα λογότυπα του ΕΠΠΕΡΑΑ.

4. Άλλες ενέργειες
Α. Στο πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργου: «Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του
κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα εφαρμογής των πολιτικών του Υ.Π.Ε.Κ.Α»,
πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης από τη Διεύθυνση Οργάνωσης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Συγκεκριμένα το 2013 έγιναν οι ακόλουθες δράσεις:

 25 Απριλίου έως 17 Μαΐου 2013, εκδήλωση με θέμα: «Made in Thessaloniki,
επεμβαίνοντας στο δημόσιο χώρο». Αντικείμενο της δράσης ήταν η μεταμόρφωση του
δημόσιου χώρου της πόλης της Θεσσαλονίκης από δημιουργούς, designers, γραφίστες
αλλά και κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία της πόλης καθώς και επίσημους φορείς που
εμπλέκονταν, (Αντιδημαρχία Αρχιτεκτονικού), ώστε να λειτουργήσουν επεμβατικά στην
πόλη, δημιουργώντας τις συνθήκες της συνδιαλλαγής με το χώρο, την ιστορία και τα
κτίρια που δεσπόζουν στον κεντρικό αστικό ιστό, σε πεζόδρομους, παιδικές χαρές και
σημεία απόκεντρα. Οι επεμβάσεις αφορούσαν:

o Παρέμβαση σε όψεις κτιρίων με δημιουργία σε μεγάλες επιφάνειες murals (μεγάλα
graffiti) αντλώντας εικόνες από την ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

o Τοποθέτηση μοντέρνων Γλυπτών από σπουδαστές της σχολής Καλών Τεχνών.
o Δημιουργία Αστικού κήπου, σε οικόπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης που παρέμενε
ανενεργό, στο πρότυπο που λειτουργούν οι κοινόχρηστοι κήποι της Νέας Υόρκης και
του Λονδίνου (public community gardens).

o Μετατροπή των βιτρινών κλειστών καταστημάτων σε εναλλακτικές gallery με τη
βοήθεια καλλιτεχνών μέσω εικαστικών εγκαταστάσεων και σε συνεργασία με τον
Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
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o Τα «Δωμάτια» μια παρέμβαση που αφορούσε την ανακαίνιση αλλά και το ζωντάνεμα
ενός δωματίου σε ιστορικά κτίρια της πόλης που φιλοξενούνται οργανισμοί που αυτή
την εποχή πλήττονται από τις επιπτώσεις της κρίσης. Στόχος της παρέμβασης ήταν η
αξιοποίηση τους και με διάφορες δράσεις στη διάρκεια όλης της χρονιάς για να
παραμείνει το κάθε κτίριο ζωντανό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα χώρο και σε
διάφορες ομάδες καλλιτεχνών να αναδείξουν τη δουλειά τους.

o Workshops ειδικά εργαστήρια από Βρετανό δημιουργό με ελεύθερη συμμετοχή του
κοινού.

o Μεταμόρφωση Πεζόδρομων. Υπαίθριες δημιουργικές εγκαταστάσεις σε 2 νέους
πεζόδρομους της πόλης.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν ακόμα το Βρετανικό Συμβούλιο, το Ινστιτούτο Γκαίτε, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κ.α.

 25 και 26 Μαΐου 2013: Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Re-engineering Greece” - «ΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η εμπέδωση
της ανάγκης εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.Ε.Κ.Α σε αναπτυξιακή
στροφή.
Μέσω του Συνεδρίου, γνωστοποιήθηκε στο ευρύ κοινό η ανάγκη ύπαρξης ενός
χρηματοδοτικού εργαλείου, που για την επόμενη Προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ) είναι το
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,
συμμετείχαν 550 άτομα, αφενός μηχανικοί, μελετητές και κατασκευαστές έργων, που
χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, αφετέρου δε συμμετείχαν σε αυτό Υπουργοί από
όλα τα αρμόδια Υπουργεία, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, Καθηγητές Πολυτεχνείου,
Μ.Μ.Ε., ήτοι όλοι οι εν δυνάµει Φορείς συμμόρφωσης στις Περιβαλλοντικές Πολιτικές του
Υ.Π.Ε.Κ.Α και όλοι οι εν δυνάµει Φορείς σε συνέργεια µε το Ε.Π.ΠΕΡ.Α. για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Περιβάλλοντος.

 5 έως 16 Ιουνίου 2013: «Κινηματογραφικό Φεστιβάλ για την οικολογία» στην Αθήνα,
σκοπός της δράσης ήταν

η προβολή θεμάτων σχετικών με το φυσικό, δομημένο ή

ανθρώπινο περιβάλλον με ταινίες ντοκουμέντου κινηματογραφικής και όχι τηλεοπτικής
αισθητικής απευθυνόμενες σε παιδιά. Το Φεστιβάλ διεξήχθη στην Αθήνα στο Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και συμμετείχαν 100 άτομα.

 15 Μαΐου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013: Διεθνής έκθεση φωτογραφίας, video-art &
εικαστικών εγκαταστάσεων με θέμα: TranshFORMATION: Περιττά-Περίτεχνα. Σκοπός της
Έκθεσης ήταν η προβολή του θέματος των απορριμμάτων μια που αυτό το 2013 ήταν το
θέμα αιχμής των δράσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η Έκθεση διεξήχθη
στην Θεσσαλονίκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και συμμετείχαν 200 άτομα.

 9 Ιουνίου 2013: Διοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2014 στην Αθήνα. Στο πλαίσιο του εορτασμού της
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Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου (2013) το Υ.Π.Ε.Κ.Α. πραγματοποίησε
δράση που στόχευε στην ενημέρωση του πολίτη για τη μείωση της σπατάλης του
φαγητού,

στην

συνειδητοποίηση

της

ατομικής

ευθύνης

και

στην

καλλιέργεια

περιβαλλοντικής συνείδησης. Η δράση είχε σκοπό να διευρυνθεί όλο και περισσότερο ο
κύκλος των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται

ότι, η αντιμετώπιση

των κρίσιμων

περιβαλλοντικών προβλημάτων επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή στην γενικότερη
προσπάθεια του εθελοντισμού και την ατομική πρωτοβουλία του κάθε πολίτη. Το θέμα
που είχε επιλεχθεί για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου
(2013) από τo United Nations Environment Programme ήταν: “Think.Eat.Save.” και
αφορούσε την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση εκπομπών αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα
από τη σωστή διαχείριση της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στη

Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος. Η εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, τη Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς, Συλλόγους, εθελοντές και Μ.Κ.Ο. με συμμετοχή 2000 ατόμων περίπου.

 22 Σεπτεμβρίου 2013: Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο – Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2013.
Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν διττός: η προώθηση μιας ευρωπαϊκής ιδέας με τεράστια
επιτυχία και ταυτόχρονα οι προτάσεις εναλλακτικών χρήσεων του ιστορικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης

απαλλαγμένου

από

το

φόρτο

των

αυτοκινήτων

και

η

ανάδειξη

εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας.
Δυο σημαντικές παράμετροι ήταν:
- η δράση δεν βάδιζε πάνω στις γνωστές πεπατημένες δράσεις αλλά καινοτόμησε
εισάγοντας γεγονότα πρωτόγνωρα και κινητοποιώντας ομάδες και φορείς με εξαιρετικές
ιδέες και φαντασία, προπαγανδίζοντας την ιδέα ενός βιώσιμου κέντρου πόλης.
- οι εκδηλώσεις υπερέβησαν την εδραιωμένη πρόσληψη του αυτοκινήτου απέναντι στον
πεζό και έβαλαν τις αρχές και τους πολίτες σε μια διαδικασία δοκιμής ενός άλλου
μοντέλου κινητικότητας σε μια πόλη που προσφέρεται για εναλλακτικές μεθόδους
λειτουργώντας στην πραγματικότητα ως θύλακας υποδοχής ενός συνολικού βιώματος.
Η δράση έλαβε μέρος στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν 30.000 άτομα περίπου, μέσα από
τη συνεργασία ομάδων και φορέων της πόλης, Ένωση Πεζών, ποδηλατικές ομάδες,
συγκοινωνιολόγων,

που

δραστηριοποιούνται

σε

περιβαλλοντικά

ζητήματα

και

κυκλοφοριακά ζητήματα, καλλιτεχνικές ομάδες, κάτοικοι της πόλης, αλλά και μαθητές
σχολείων και εθελοντές.
Β. Συνέντευξη Τύπου
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013: Συνέντευξη Τύπου από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ με
θέμα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος στο πλαίσιο της συμμετοχής του
ΕΠΠΕΡΑΑ στην 78η ΔΕΘ. Η Συνέντευξη υλοποιήθηκε στη

Θεσσαλονίκη στον Εκθεσιακό

Χώρο της ΔΕΘ - Αίθουσα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
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Γ. Τεχνική Συνάντηση
Ιανουάριος 24-1-2013: Τεχνική Συνάντηση Στελεχών ΕΠΠΕΡΑΑ, Hotel Golden Age. Στόχος
της συνάντησης ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω της υπερδέσμευσης του
Προγράμματος.
Δ. Συνάντηση Δικτύου Υπευθύνων Δημοσιότητας
Στη συνάντηση του Δικτύου υπευθύνων δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκε παρουσία των
εκπροσώπων της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα, συμμετείχε η υπεύθυνη δημοσιότητας
του ΕΠΠΕΡΑΑ. Αντικείμενο ήταν οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πληροφόρηση και
Δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, οι δυνατότητες συνεργασίας με
μέλη του δικτύου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα, η τήρηση των υποχρεώσεων Π&Δ,
το σχέδιο του κανονισμού της επόμενης περιόδου 2014-2020 καθώς και ενέργειες
δημοσιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Δυτικής Ελλάδας
καθώς και Ευρωπαϊκές Πρακτικές Επικοινωνίας (Regio Awards).
Ε. Δελτία Τύπου
Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ εισηγείται στο Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΚΑ την έκδοση δελτίων τύπου που
αφορούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το 2013 εκδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ τα παρακάτω Δελτία Τύπου που αφορούσαν σε θέματα
του ΕΠΠΕΡΑΑ:
3/1/2013, με θέμα: «Αύξηση απορρόφησης πόρων του ΕΠΠΕΡΑΑ».
1/2/2013, με θέμα: «Συνεδρίαση Ομάδας Συντονισμού για τη Λίμνη Κορώνεια».
21/5/2013, με θέμα: «Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη στο
Αναπτυξιακό Συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020».
4/6/2013 με θέμα: «Γιορτάζουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο κέντρο
της Αθήνας».
20/5/2013: Πρόσκληση Αναπτυξιακού Συνεδρίου Υπουργείου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
21/5/2013: Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη στο Αναπτυξιακό
Συνέδριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
23/5/2013:

Περίληψη

συμπερασμάτων

Αναπτυξιακού

Συνεδρίου

ΥΠΕΚΑ

για

την

Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
25/7/2013 με θέμα: Δράσεις ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού το Μάιο και τον Ιούνιο 2013
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06/9/2013 με θέμα: Συμμετοχή της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΣΤΗΝ 78Η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης.
11/9/2013 με θέμα: Συνέντευξη Τύπου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΣΤΗΝ 78Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
20/9/2013 με θέμα: Παρουσία του Υπουργού ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στην 5η
Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη.
21/10/2013 με θέμα: Έργα ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ και 400 θέσεων εργασίας στο
πρόγραμμα "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων.
22/10/2013 με θέμα: Χρηματοδότηση προμήθειας 61 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων
από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
31/10/2013 με θέμα: Πρόσκληση έργου εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο της Βουλής των
Ελλήνων.
12/11/2013 με θέμα: Νέα έργα 3,5 εκατ. Ευρώ για εξοικονόμηση ενέργειας σε ΟΤΑ.
28/11/2013 με θέμα: Έργα ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, για Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις
Δημόσιων Ανοικτών Χώρων και Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ΟΤΑ.
5/12/2013 με θέμα: Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη,
στην Ημερίδα παρουσίασης των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης (Αλεξανδρούπολη 05/12/2013).
17/12/2013 με θέμα: Ομιλία Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, στην
ημερίδα παρουσίασης των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
(Φλώρινα, 17/12/2013).
19/12/2013 με θέμα: Χρηματοδότηση νέων έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά
κτίρια περιοχών με οξυμένα προβλήματα θέρμανσης.
20/12/2013 με θέμα: Σύμφωνο συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπλασης της οδού
Πανεπιστημίου.
23/12/2013 με θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Αναπληρωτή Σταύρου Καλαφάτη στο Εθνικό
Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
μέσω της Μονάδας Γ΄ (Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων) ελέγχει μεταξύ άλλων
και την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας των Δικαιούχων σε όλα τα έργα που
υλοποιούν με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.
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Η ανάρτηση των επεξηγηματικών και αναμνηστικών πινακίδων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ αποτελεί
για την Διαχειριστική Αρχή προτεραιότητα. Οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της τήρησης από
την πλευρά των δικαιούχων των υποχρεώσεων δημοσιότητας που απορρέουν από τον
Κανονισμό είναι συχνοί και ενδελεχείς όσον αφορά στην πληρότητα των στοιχείων που
φέρουν.
Επίσης, μέσω της Μονάδας Α΄ (τμήμα δημοσιότητας) σε καθημερινή βάση παρέχονται
συμβουλές προς τους δικαιούχους για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και
πληροφόρησης και τη σωστή και έγκαιρη ανάρτηση των πινακίδων.
Στην ίδια Μονάδα (Α΄) τηρείται αρχείο φωτογραφιών με πινακίδες έργων (επεξηγηματικές ή
αναμνηστικές).
Σημειώνεται ότι η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έχει ζητήσει με έγγραφό της (αρ. πρωτ. οικ. 109246/25-92013) τη διόρθωση των επεξηγηματικών και αναμνηστικών πινακίδων Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ,
στο σημείο που αφορά το επιλεγμένο από τη Διαχειριστική Αρχή μήνυμα που προβάλλεται η
προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης.
Το μήνυμα που επέλεξε η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ είναι: «Κάνουμε τις πράξεις, ζούμε το αποτέλεσμα».
Η προσαρμογή αυτή γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Άρθρου
9 που αφορά στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας για
την πράξη», όπου ρητά αναφέρεται ότι όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που
προορίζονται για δικαιούχους, πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έμβλημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στο διαρθρωτικό Ταμείο.
Τέλος, πληροφορίες παρέχονται και μέσα από τον ιστοχώρο του ΕΠΠΕΡΑΑ (www.epperaa.gr)
όπου είναι αναρτημένα πρότυπα σχέδια πινακίδων.

Ακολουθεί

πίνακας

όπου

παρουσιάζονται

συνολικά

οι

ενέργειες

Πληροφόρησης

και

Δημοσιότητας που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2013 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
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Πίνακας 4.2: Καταγραφή Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για το Έτος
2013

Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

Κοινό Στόχος

Δείκτης Αποτελέσματος

1. Ενέργειες Πληροφόρησης
1.1 Ιστοσελίδα

1

www.epperaa.gr

Η κύρια διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για το ΕΠΠΕΡΑΑ.

1.2 Γραφείο
Πληροφόρησης

1

Εντός ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (άτυπα)

Πληροφόρηση σχετικά με δράσεις δημοσιότητας των πράξεων που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡΑΑ (Σήμανση, Πινακίδες)

_

_

Άνδρες και γυναίκες άνω των 18
ετών

Επισκέψεις: 147 Μ.Ο./ημέρα
Μοναδικοί επισκ.: 75 Μ.Ο./ημέρα

Δυνητικοί Δικαιούχοι / Ευρύ κοινό 20 ερωτήματα, δηλ. μέσο όρο : 1,6
Μ.Ο./μήνα.

2. Προωθητικές ενέργειες
2.1 Ημερίδες

Α. Αθήνα
Α. 21-5-2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Προγραμματική Περίοδο
25.648,72 €
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI
2014-2020, με θέμα: «Το ΕΠΠΕΡΑΑ Σήμερα & Αύριο». Το Συνέδριο
CARAVEL - Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ παρουσιάστηκε ένα συνοπτικό σχέδιο κατευθύνσεων στον τομέα του
Περιβάλλοντος, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Αναδείχθηκαν
οι κατευθύνσεις μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής και η
σύνδεσή τους με τα αποτελέσματα του ΕΠΠΕΡΑΑ Σήμερα και τις Στρατηγικές
Προτεραιότητες του ΕΠΠΕΡΑΑ Αύριο.
Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε live streaming από το site του ΕΠΠΕΡΑΑ και του
ΥΠΕΚΑ και διανεμήθηκαν 1000 τμχ από τα φυλλάδια του ΕΠΠΕΡΑΑ στους
συμμετέχοντες.
Β. Θεσσαλονίκη
Β. 2-6-2013, Εκδήλωση στο ΣΕΙΧ ΣΟΥ με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ, ΔΡΑΣΕ,
20.069,40 €
Περιαστικό Δάσος Σέιχ Σου
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ, ΖΗΣΕ ΣΤΟ ΣΕΙΧ ΣΟΥ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
(Μαύρος Λόφος - Καρά Τεπέ) Περιβάλλοντος, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ διοργάνωσε εκδήλωση-δράση στο
δάσος του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις στη
περιοχή του Σέιχ Σου.
Η συμβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ περιελάμβανε την δημιουργία περιπτέρου, την
εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων σε σχέση με το έργο του ΕΠΠΕΡΑΑ και
την προβολή της εκδήλωσης σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα
καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες.
Διανεμήθηκαν καπέλα και t-shirts με το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ σε μαθητές
που συμμετείχαν στις δράσεις και διανεμήθηκαν 3.300 τεμάχια από τα
έντυπα του ΕΠΠΕΡΑΑ με τα εξής θέματα: 1. «Έντυπο Παρουσίασης
ΕΠΠΕΡΑΑ», 2. «Ποιότητα υδάτων - διαχείριση θαλάσσιων υδάτων – ακτές
κολύμβησης», 3. «Διαχείριση απορριμμάτων – Ανακύκλωση», 4.
«Προστασία οικοσυστημάτων – Βιοποικιλότητα» 5. «Κλιματική αλλαγή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ατμοσφαιρική ρύπανση».

πολιτικοί εκπρόσωποι,
Α. Αρ. συμμετεχόντων: 350 άτομα
κοινωνικοοικονομικοί εταίροι και
φορείς, περιβαλλοντικών
οργανώσεων, ΜΚΟ, διαμορφωτές
κοινής γνώμης, δημοσιογράφοι
και ΜΜΕ κ.ά

Στην εκδήλωση συμμετείχαν το
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και η
Περιφερειακή Εφορεία
Προσκόπων Θεσσαλονίκης και
πολίτες της πόλης.
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Β. Αρ. συμμετεχόντων: 1500
άτομα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία
1. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ
2.ΛΕΣΒΟΣ
3.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ
4.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΕΥΒΟΙΑ
5. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΧΑΪΑ
6.ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ
– ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7. ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ –
ΛΑΚΩΝΙΑ– ΜΕΣΣΗΝΙΑ
8. ΝΑΞΟΣ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Θεσσαλονίκη
1.Πλατεία
Αριστοτέλους
2.Λευκός Πύργος

Περιγραφή

Κόστος

Γ. Ιούλιος – Αύγουστος 2013 (26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4
Αυγούστου): «Εκστρατεία Ενημέρωσης για το "Πρόγραμμα
Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας».
Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν μια σειρά από εξειδικευμένες ενέργειες
επικοινωνίας σε 29 Ακτές Κολύμβησης που παρακολουθούνται με
δειγματοληψίες και προστατεύονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Δ. Τις ημέρες της ΔΕΘ διοργανώθηκαν 2 ανοιχτές εκδηλώσεις, με
λειτουργία Ενημερωτικού Περιπτέρου:
1. Πλατεία Αριστοτέλους, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013,
2. Λευκό Πύργο, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013,
όπου διανεμήθηκε ειδικό ενημερωτικό υλικό. Ήταν ένα ανοιχτό κάλεσμα
προς όλους, μια πρόσκληση γνωριμίας με τα έργα και τα αποτελέσματα του
ΕΠΠΕΡΑΑ. Οι εκδηλώσεις αυτές, περιελάμβαναν, επίσης, δράσεις
Δημιουργικής Απασχόλησης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για τα
παιδιά, με πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες διαδραστικές δραστηριότητες
και παιχνίδια, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ομάδας
εξειδικευμένων Παιδαγωγών.
Αθήνα
Ε. 8 Οκτωβρίου 2013: 8ο Διεθνές RE+D Business Forum. Το ΕΠΠΕΡΑΑ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ συνδιοργάνωσε με το Περιοδικό «RE+D (Real Estate & Development)» , με
– Αίθουσα ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ στόχο την ενημέρωση και επαφή των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στην αγορά των κατασκευών και της εκμετάλλευσης
ακινήτων στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.
Η συνδιοργάνωση, η παρουσία και η εξειδικευμένη συμμετοχή του
ΕΠΠΕΡΑΑ στη θεματική ενότητα RETURN OF INVESTMENT (ROI): Urban
Codes of Tomorrow, βοήθησε στην ενίσχυση της δημοσιότητας και
προβολής του Προγράμματος εστιάζοντας σε δράσεις που αφορούν, κυρίως,
στην Αστική Αναζωογόνηση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού. Έτσι,
ανέδειξε τα αποτελέσματά και τα οφέλη που προσφέρει με την ολοκλήρωση
σημαντικών έργων και παρεμβάσεων, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αξία
και τη συμβολή του προς την κατεύθυνση μιας Βιώσιμης και Αειφόρου
Ανάπτυξης και στον αστικό χώρο.

Κοινό Στόχος

286.211,08 € Η καμπάνια και οι επιμέρους
ενέργειες απευθύνθηκαν, σε
πρώτη φάση, στους λουόμενους
των επιλεγμένων παραλιών,
καθώς και στους παραθεριστές και
κατοίκους των περιοχών αυτών,
ενώ ευρύτερα αφορούσαν στο
σύνολο των πολιτών

100.000 άτομα ΜΟ

27.063,50 € Ευρύ κοινό

10.353,70 € Επιμελητήρια, οικονομικοί φορείς, Το συνέδριο παρακολούθησαν
αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί 300 άτομα
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

1.Ιωάννινα (4/11/2013)
Ξενοδοχείο Dulac
2.Πειραιάς (6/11/13) –
Πειραϊκός Σύνδεσμος
3.Καλαμάτα (8/11/13)
Πνευματικό Κέντρο
4.Τρίπολη (8/11/13)
Αποστολοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο
5.Μαρκόπουλο Μεσογαίας
(11/11/13)
Σινέ Άρτεμις
6.Κηφισιά (12/11/13)
Δημαρχείο
7.Αχαρνές – Μενίδι
(13/11/13) Δημαρχείο
8.Λάρισα (14/11/13)
Ξενοδοχείο Larissa Imperial
9.Καμένα Βούρλα (15/11/13)
Κλειστό Γυμναστήριο
10.Ελευσίνα (18/11/13)
Δημαρχείο
11.Κεφαλονιά (18/11/13)
Αίθουσα Κώστας
Ευαγγελάτος - TEI IONIΩN
NHΣΩN
12.Χαλκίδα (4/12/13)
Αμφιθέατρο Π.Ε. Ευβοίας
13.Πάτρα (11/12/13)
Πολυχώρος Τέχνης &
Πολιτισμού «Πολιτεία»
Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης

ΣΤ. 4/11/2013 έως 11/12/2013: Σειρά Ημερίδων Ευαισθητοποίησης (13)
για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης & την Ενίσχυση του
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου που διεξήχθησαν σε όλη τη χώρα (Αττική και
Περιφέρεια). Στόχος των ημερίδων ήταν η ευαισθητοποιηθεί και ο δημόσιος
διάλογος με το στοχοθετούμενο κοινό (συμβολαιογράφους, δικηγόρους,
πολιτικούς μηχανικούς) κάθε περιοχής για το Νέο Νόμο για τα Αυθαίρετα,
αλλά και τις παρεμβάσεις για τα σημαντικά έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ, στην
αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων, που βελτιώνουν τη ποιότητα ζωής
των πολιτών και οικοδομούνται ισχυρά Ζ.

Κοινό Στόχος

143.472,32 € συμβολαιογράφοι, δικηγόροι,
πολιτικοί μηχανικοί της χώρας

Ζ. 5 Δεκεμβρίου 2013: Ημερίδα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - 17877,17€
Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα: «Προβολή των Έργων του
ΕΠΠΕΡΑΑ. Νέες ευκαιρίες για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της
Περιφέρειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020». Η ημερίδα
εντάχθηκε στο συνολικό προγραμματισμό Δράσεων Ευαισθητοποίησης,
Προβολής και Πληροφόρησης των πολιτών, για τους στόχους, τις
παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, καθώς και στο
γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και προετοιμασίας της επόμενης
Προγραμματικής Περιόδου και, κυρίως, της ανάδειξης των ευκαιριών που
προκύπτουν από το νέο ΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Περιφερειάρχης ΑΜΘ, ΓΓ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι,
εκπρόσωποι δημοτικών
επιχειρήσεων και φορέων,
επιμελητηρίων, ΜΚΟ, φορέων
Διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, κ.α.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
158
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1500 άτομα σύνολο
Διανεμήθηκαν 5.200 τμχ έντυπο
για τα αυθαίρετα

Την ημερίδα παρακολούθησαν
140 άτομα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία
Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, στην Φλώρινα

Πανελλαδικά

Περιγραφή

Κόστος

Η.17 Δεκεμβρίου 2013: Ημερίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
στην Φλώρινα, με θέμα: «Προβολή των Έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ. Νέες ευκαιρίες
για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της Περιφέρειας στην Προγραμματική
Περίοδο 2014 - 2020». Η ημερίδα εντάχθηκε στο συνολικό προγραμματισμό
Δράσεων Ευαισθητοποίησης, Προβολής και Πληροφόρησης των πολιτών,
για τους στόχους, τις παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα του ΕΠΠΕΡΑΑ 20072013, καθώς και στο γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και προετοιμασίας της
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου και, κυρίως, της ανάδειξης των
ευκαιριών που προκύπτουν από το νέο ΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020.
Θ.Δεκέμβριος 2013: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η καμπάνια ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας περιελάμβανε:
1. Σχεδιασμό & Παραγωγή Τηλεοπτικών Spot, Ραδιοφωνικών Spot,
Καταχωρήσεων σε Ιστοσελίδες (Web-banners), ενός γενικού Video που
αφορά στη συνολική παρουσίαση του Προγράμματος στο You Tube, σε
Εκδηλώσεις, Συνέδρια και Εκθέσεις.
2. Προγραμματισμό προβολής – media plan για αναμετάδοση Τηλεοπτικού
και Ραδιοφωνικού Spot, Δημοσίευση Καταχωρήσεων και ανάρτηση
Καταχωρήσεων σε Ιστοσελίδες

16115,17€

Κοινό Στόχος

Περιφερειάρχης Δυτικής
Την ημερίδα παρακολούθησαν
Μακεδονίας, ΓΓ Αποκεντρωμένης 120 άτομα
Διοίκησης, Αντιπεριφερειάρχες,
Δήμαρχοι, εκπρόσωποι δημοτικών
επιχειρήσεων και φορέων,
επιμελητηρίων, ΜΚΟ, φορέων
Διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, κ.α.

1. Προβολή σε ΜΜΕ Ευρύ κοινό
200.101,00 €
2. Παραγωγές spots,
web banner:
17.672,70€,
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Α. TV:
Ημερομηνίες Προβολής: 24-31
Δεκεμβρίου 2013 Εμφανίσεις: 80
GRP: 234 grps
Κάλυψη: 68% στο F1+
Συχνότητα: 3,5 OTS
Β. Ραδιόφωνο:
Ζώνη Μετάδοσης: 7:00 – 21:00
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη), 8:00 –
20:00 (επαρχία)
Ημερομηνίες Αναμετάδοσης: 2431 Δεκεμβρίου 2013 (*25/12/2013
– 05/1/2014)
Αποτελεσματικότητα (Αθήνα,
εκτός ΒΗΜΑ FM) GRP: 145 grps
Κάλυψη: 30% στο F1+
Συχνότητα: 4,9 OTS
Αποτελεσματικότητα
(Θεσσαλονίκη, εκτός REAL FM)
GRP: 75 grps
Κάλυψη: 18% στο F1+
Συχνότητα: 4,2 OTS
Γ. ΤΥΠΟΣ:
Ημερομηνίες Δημοσίευσης: 24-31
Δεκεμβρίου 2013
Αποτελεσματικότητα
(ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΘΝΟΣ):
GRP: 10 grps
Κάλυψη: 10% στο F1+
Συχνότητα: 1,0 OTS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Είδος ενέργειας
2.2 Συμμετοχή σε
δράσεις άλλων

Δείκτης
Υλοπ.
2

2.3 Συνέντευξη Τύπου

1

2.4 προβολή στο
διαδίκτυο

5

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος Α.05/06/2012: Περίπτερο του ΕΠΠΕΡΑΑ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος). Το ΕΠΠΕΡΡΑ συμμετείχε σε Κοινές Δράσεις Ενημέρωσης &
Ευαισθητοποίησης με εταίρους του ΥΠΕΚΑ, στο κέντρο της Αθήνας
(Πλατεία Συντάγματος), την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013, για το συντονισμό της
μεγάλης αυτής γιορτής.
Συγκεκριμένα, το ΕΠΠΕΡΑΑ συμμετείχε σε μια πολύ θετική και πρωτότυπη
πρωτοβουλία με θέμα «Γιορτάζουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος στο κέντρο της Αθήνας», που ανέλαβαν ο Δήμος Αθηναίων
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για την προώθηση της
ιδέας της προσωπικής ευθύνης σε ό,τι αφορά το Περιβάλλον και την
Ποιότητα Ζωής, ειδικά στον αστικό ιστό.
Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ
Β. Σεπτέμβριος 2013 (7-15/9/2013) 78η ΔΕΘ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη –
ΕΠΠΕΡΑΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
συμμετείχε στην Έκθεση, με δικό της περίπτερο, στόχος ήταν η παρουσίαση
της θετικής πορείας του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 έως σήμερα και η πρόοδος
που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων
σε ολόκληρη τη χώρα, και αφετέρου στην ανάδειξη των βασικών σημείων
ενός νέου προτύπου Αειφόρου Ανάπτυξης.
Θεσσαλονίκη
Στο πλαίσιο της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου
(στην Αίθουσα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», εντός του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ),
Συνέντευξη Τύπου όπου παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα και παρεμβάσεις
που υλοποιούνται ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις Περιφέρειες της Δυτικής,
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Πανελλαδικά

1. http://www.epperaa.gr/App_Upload
/VIDEOS/BIOPOIKILOTHTA.MPG
(ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ)
2. http://www.epperaa.gr/App_Upload/
VIDEOS/BATARIA.MPG
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)
3. http://www.epperaa.gr/App_Upload/VIDEOS
/GLASS.MPG (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ)
4. http://www.epperaa.gr/App_Upload/VIDEOS/
ALOYMINIO.MPG (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
5. http://www.epperaa.gr/App_Upload/VIDEOS/
XARTI.MPG (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ)
6. ttps://www.youtube.com/watch?v=XIqd49ZU8tU

Κοινό Στόχος

7.785,75 €

Ευρύ κοινό

Διανομή εντύπων 1500 τμχ
Καταχωρήσεις σε ΤΥΠΟ: ΕΘΝΟΣ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
(ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

30.634,60 €

Ευρύ κοινό

Διανομή εντύπων 15000 τμχ

Δημοσιογράφοι της Βόρειας
Ελλάδας

Άρθρα σχετικά με το ΕΠΠΕΡΑΑ σε
φύλλα εφημερίδων της
13/9/2013: Ναυτεμπορική, Τύπος
της Θεσσαλονίκης, και σε sites:
energia.gr,express.gr,
kathimerini.gr, kerdos.gr, voria.gr
1. 222 προβολές
2. 311προβολές,
3. 1201 προβολές
4. 520 προβολές
5. 795 προβολές
6. 135.684 προβολές

Ευρύ κοινό
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Δείκτης Αποτελέσματος
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Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

Κοινό Στόχος

Σύνολο Προωθητικών
Ενεργειών

Δείκτης Αποτελέσματος
120.000 άτομα ενημερώθηκαν με
παρουσιάσεις και υλικό
74,671 επισκέπτες στην
ιστοσελίδα κατά Μ.Ο. ημερησίως
20 ερωτήματα, δηλ. μέσο όρο : 1,6
Μ.Ο./μήνα.

11

3. Παραγωγές
3.1 Οδηγός
3.2 Video

3.3 Άλλες Παραγωγές

1.Ιωάννινα
2.Πειραιάς
3.Καλαμάτα
4.Τρίπολη 5.Μαρκόπουλο
Μεσογαίας
6.Κηφισιά
7.Αχαρνές – Μενίδι
8.Λάρισα
9.Καμένα Βούρλα
10.Ελευσίνα
11.Κεφαλονιά
12.Χαλκίδα
13.Πάτρα
1. ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ
2. ΛΕΣΒΟΣ
3. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΒΟΛΟΣ
4. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΕΥΒΟΙΑ
5. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΧΑΪΑ
6. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ –
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
7. ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ –
ΛΑΚΩΝΙΑ– ΜΕΣΣΗΝΙΑ
8. ΝΑΞΟΣ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

31/1/2012: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο (YouTube), στις ιστοσελίδες του
ΕΠΠΕΡΑΑ και του ΥΠΕΚΑ των πέντε (5) videos με θέμα:
1.ανακύκλωση Γυαλιού
2. ανακύκλωση μπαταριών
3. ανακύκλωση χαρτιού
4. ανακύκλωση αλουμινίου
5. προστασία του περιβάλλοντος
1. Για τη δράση: «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για την Αντιμετώπιση
της Αυθαίρετης Δόμησης & Ενίσχυση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»,
5.200 τμχ, έγινε η Παραγωγή Ενημερωτικού Εντύπου «Νέος Νόμος για τα
Αυθαίρετα», 72 σελίδων, το οποίο διανεμήθηκε σε 5.200 τμχ στους
συμμετέχοντες των 17 ημερίδων που υλοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

2. Για τη δράση: «Εκστρατεία Ενημέρωσης: ΕΠΠΕΡΑΑ & Πρόγραμμα
Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης»
Α) Σχεδιασμός και Παραγωγή Video (διαφημιστικό spot για το You Tube),
Β) Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου-Αφίσας (50.000 τμχ)
Γ) Σχεδιασμός και Παραγωγή Μονόφυλλου (29.000 τεμ) (2 όψεων)
Δ) T-Shirts, (10.000 τμχ.) Καπέλα, (10.000 τμχ.), Πάνινη Τσάντα, (10.000
τμχ.), Σταχτοδοχείο «παραλίας» (10.000 τμχ.)
Ε) Κατασκευή 4 infokiosk

Κοινό Διαδικτύου
Πρωτεύον κοινό: Ενήλικες 25-54
ετών
Δευτερεύον κοινό: Ενήλικες 18+
ετών

26.936,72 €

Α. 15.823€
Β.11.687,5€
Γ. 21.387,5 €
Δ. 129.800€.
Ε. 14.320€

5200 έντυπα 72 σελίδων έκαστο

Ευρύ κοινό
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1. 1201 προβολές
2. 647 προβολές
3. 389 προβολές
4. 1123 προβολές
5. 120 προβολές

Α. 135.000 προβολές στο you tube
Β. διανομή 50000 τμχ
Γ. 29000 τμχ. διανεμήθηκαν 1000
έντυπα σε 29 παραλίες
Δ. T-Shirts, 10.000 τμχ. Καπέλα,
10.000 τμχ., Πάνινη Τσάντα,
10.000 τμχ., Σταχτοδοχείο
«παραλίας» 10.000 τμχ.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία

Περιγραφή

Κόστος

Κοινό Στόχος

Θεσσαλονίκη

3. Για τη δράση «Συμμετοχή ΕΠΕΡΑΑ στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη -Σέιχ Σου)»,
1. Αφίσα (διπλής όψης για τοποθέτηση στα λεωφορεία ΟΑΣΘ) 200 τμχ
2. Αφίσα (τοποθέτηση σε σχολεία, δημόσια κτίρια) 300 τμχ.
3. Μολύβια με το λογότυπο ΕΠΠΕΡΑΑ και το μότο "Ενημερώσου, Δράσε,
Προστάτευσε, Ζήσε στο ΣΕΙΧ ΣΟΥ "1.500 τμχ
4. T-Shirts 360 τμχ
5. Καπέλα 300 τμχ
6. κατασκευή stand τύπου InfoKiosk με Desk Υποστήριξης

1) 595,4 €
2) 555,4 €
3) 420,0 €,
4) 2.546,4 €
5) 1.337,4 €
6) 3.500,0€

Ευρύ κοινό

Θεσσαλονίκη

4. Για τη δράση: «Συμμετοχή του ΕΠΠΕΡΑΑ στην 78η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης 2013»,
1. Σχεδιασμός – Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου 130τ.μ,
2. Σχεδιασμός και Παραγωγή γενικό Έντυπο 3.000 τεμ (3πτυχο) που αφορά
στη συνολική παρουσίαση –με συνοπτικό τρόπο- της στρατηγικής, της
πορείας, του έργου και των αποτελεσμάτων του ΕΠΠΕΡΑΑ
3. Σχεδιασμός και Παραγωγή 1 ειδικό Έντυπο 3.000 τεμ (4πτυχο) που
εστιάζει στα σημαντικά έργα και αποτελέσματα για τη Βόρεια Ελλάδα
4. Σχεδιασμός και Παραγωγή Video 4’ (DVD), για τη συνολική προβολή της
αξίας και του έργου του ΕΠΠΕΡΑΑ ενημερωτικό video, έμφαση στα
σημαντικά έργα που υλοποιούνται ή/και έχουν ολοκληρωθεί στη Βόρεια
Ελλάδα .
5.Σχεδιασμός και Παραγωγή Σελιδοδείκτη - Χάρακα 2.000 τεμ
6. T-SHIRTS 100 τμχ., ΚΑΠΕΛΑ: 100 τμχ
7. Παραγωγή αφισέτας λεωφορείων ΟΑΣΘ 2όψεων 200 τμχ
8. Παραγωγή αφίσας προβολής στους χώρους της ΔΕΘ - 50 τμχ

1)32.500,0 €
2)3.826,7 €
3)4.998,0 €
4)5.616,7 €
5)2.120,0 €
6)1.100,0 €
7)285,00€
8)315,0 €

Ευρύ κοινό
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Δείκτης Αποτελέσματος
1. Αφίσα (διπλής όψης για
τοποθέτηση στα λεωφορεία
ΟΑΣΘ) 200 τμχ
2. Αφίσα (τοποθέτηση σε σχολεία,
δημόσια κτίρια) 300 τμχ.
3. Μολύβια με το λογότυπο
ΕΠΠΕΡΑΑ και το μότο
"Ενημερώσου, Δράσε,
Προστάτευσε, Ζήσε στο ΣΕΙΧ ΣΟΥ
"1.500 τμχ
T-Shirts 360 τμχ
Καπέλα 300 τμχ
Έντυπο 3.000 τμ χχ(3πτυχο)
Ειδικό Έντυπο 3.000 τμχ
Video 4’ (DVD),
Σελιδοδείκτης - Χάρακας 2.000
τεμ
T-SHIRTS 100 τμχ., ΚΑΠΕΛΑ: 100
τμχ
αφισέτα λεωφορείων ΟΑΣΘ
2όψεων 200 τμχ
αφίσα προβολής στους χώρους
της ΔΕΘ - 50 τμχ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Είδος ενέργειας

Δείκτης
Υλοπ.

Τοποθεσία
Πανελλαδικά

Περιγραφή

Κόστος

Για τη δράση: «Προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
(Media Campaign του ΕΠΠΕΡΑΑ 2013)»
1. TV Spots ) για την προβολή του ΕΠΠΕΡΑΑ σε τηλεοπτικούς σταθμούς
(εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας)
2. (Radio Spots) για τη μετάδοσή τους σε εθνικούς/περιφερειακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς. 40’’ Ραδιοφωνικό Spot
3. Καταχώρησης (μακέτα), για τη γενική προβολή και δημοσιότητα του
ΕΠΠΕΡΑΑ σε εφημερίδες εθνικής/περιφερειακής κυκλοφορίας (1 μακέτα &
προσαρμογές)
4. Web-Καταχώρησης, για τη συνολική διαδικτυακή προβολή και
δημοσιότητα του ΕΠΠΕΡΑΑ. (γενική – xmas )

1)7.603,5€
2)2.102,4€
3)4.989,3 €
4)4.907,5€

Κοινό Στόχος
Ευρύ κοινό

4. Ενέργειες πληροφόρησης όπως ορίζει το άρθρο 7 του Κανονισμού της Επιτροπής 1828/2006
4.1 Ανάρτηση
Σημαίας ΕΕ

Όλο το χρόνο στο ΥΠΕΚΑ και
στα γραφεία της ΕΥΔ
ΕΠΠΕΡΑΑ

4.2 Δημοσιοποίηση
Καταλόγου
Δικαιούχων

http://www.epperaa.gr/
App_upload/Files/
dikaiouxoi_epperaa-espa.xls

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - Ιούνιος 2014
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Δείκτης Αποτελέσματος
Α. TV:
Ημερομηνίες Προβολής: 24-31
Δεκεμβρίου 2013 Εμφανίσεις: 80
GRP: 234 grps
Κάλυψη: 68% στο F1+
Συχνότητα: 3,5 OTS
Β. Ραδιόφωνο:
Ζώνη Μετάδοσης: 7:00 – 21:00
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη), 8:00 –
20:00 (επαρχία)
Ημερομηνίες Αναμετάδοσης: 2431 Δεκεμβρίου 2013 (*25/12/2013
– 05/1/2014)
Αποτελεσματικότητα (Αθήνα,
εκτός ΒΗΜΑ FM)
GRP: 145 grps
Κάλυψη: 30% στο F1+
Συχνότητα: 4,9 OTS
Αποτελεσματικότητα
(Θεσσαλονίκη, εκτός REAL FM)
GRP: 75 grps
Κάλυψη: 18% στο F1+
Συχνότητα: 4,2 OTS
Γ. ΤΥΠΟΣ:
Ημερομηνίες Δημοσίευσης: 24-31
Δεκεμβρίου 2013
Αποτελεσματικότητα
(ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΘΝΟΣ):
GRP: 10 grps
Κάλυψη: 10% στο F1+
Συχνότητα: 1,0 OTS

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

4.5 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ
4.5.1

Μεγάλα Έργα

Μέχρι στιγμής στο ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν υποβληθεί 8 Μεγάλα Έργα (προϋπολογισμού άνω των 50
εκ. € το καθένα), εκ των οποίων το ένα έχει απενταχθεί τον Σεπτέμβριο του 2013 για
διαχειριστικούς λόγους («Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά»).
Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή του κάθε μεγάλου έργου και η κατάσταση στην οποία
βρίσκεται σήμερα.

Ολοκλήρωση έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είναι έργο «γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εφόσον ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί, θα
ανέλθει στα 245 εκ. € από τα οποία τα 165 εκ. έχουν καλυφθεί από το Γ’ Κ.Π.Σ. (104 εκ. €
συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη και 61 εκ. € εθνικοί πόροι). Στους πόρους που θα
δαπανηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ για το συγκεκριμένο έργο, θα προστεθούν 30 εκ € από το Ε.Π.
Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που αφορούν σε αρδευτικά έργα στην
περιοχή της Κάρλας και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του έργου όπως έχει
σχεδιαστεί. Τα έργα αυτά εντάχθηκαν στο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με την υπ’ αριθμ.
10365/26-9-2011 Απόφαση Ένταξης.
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το

έργο

είναι

ενταγμένο

στον

ΑΞΟΝΑ

9

«Προστασία

Φυσικού

Περιβάλλοντος

και

Βιοποικιλότητας».
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για υλοποίηση από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο Μεταφορών,
Υποδομών και Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) μέχρι σήμερα προτάσεις χρηματοδότησης 7 πράξεων,
συνολικού προϋπολογισμού 39,58 εκ. €. Το έργο προχωρά με αργούς ρυθμούς και
παρουσιάζει καθυστερήσεις κα εμπλοκές. Οι δαπάνες του έργου μέχρι 31-12-2013
ανέρχονταν σε 19,4 εκ. €.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Μετά από την σχετική αίτηση Μεγάλου Έργου (23/9/2010) και τη διαβούλευση που
ακολούθησε μεταξύ της Επιτροπής και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., η Επιτροπή εξέδωσε την
Απόφαση Ε(2011) 6067 τελικό/29-8-2011 για την χρηματοδότηση του έργου «Ολοκλήρωση
Έργων Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας» από το Ε.Τ.Π.Α.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
Α/Α

ΔΑΠΑΝΕΣ
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ποσό αποδεκτό
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ
διαχείρισης)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
MIS

1

296334

2

298294

3

298808

4

299882

5

300535

6

319313

7

349289

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ π. ΠΗΝΕΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ,
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ,
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ
ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
Σύνολο

2.377.522,70

2.252.227,25

1.781.727,95

4.608.239,67

4.365.385,44

4.099.481,05

2.500.000,00

2.368.250,00

1.068.810,58

17.416.586,15

16.498.732,06

10.270.375,10

329.796,00

312.415,75

329.796,00

4.710.138,15

4.461.913,87

1.591.105,26

7.590.396,34

7.190.382,45

300.674,11

39.532.679,01 37.449.306,83 19.441.970,05

Οι κύριες εργολαβίες του Μεγάλου Έργου είναι οι παρακάτω:



MIS

299882

‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΩΝ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α΄ ΦΑΣΗ’ – λήξη ισχύοντος

ΕΡΓΟΥ

χρον/ματος

υλοποίησης: 05/09/2014.



MIS

349289

ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ

‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΗ

ΛΕΚΑΝΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ

ΚΑΡΛΑΣ’

ΕΡΓΩΝ
-

ΚΑΙ

ΕΡΓΩΝ

λήξη ισχύοντος

ΟΡΕΙΝΗΣ

χρον/ματος

υλοποίησης: 29/06/2014.



MIS 319313: ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ’- λήξη ισχύοντος χρον/ματος υλοποίησης: 31/12/2011.

Στο έργο ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΒΟΛΟΥ, Α΄ ΦΑΣΗ’- που αφορά την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων για την ύδρευση του Βόλου.
παρατηρούνται

οι

πιο

σημαντικές

καθυστερήσεις.

Εξακολουθούν

να

υφίστανται

τα

προβλήματα που είχαν περιγραφτεί στην ετήσια έκθεση του 2012 και αφορούν σε κοινωνικές
αντιδράσεις σε συνδυασμό με καθυστέρηση υλοποίησης των αρδευτικών έργων (μεταφοράς
και διανομής) στην περιοχή της λίμνης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20072013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
Συνοπτικά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του αρδευτικού έργου
(ΠΑΑ) δημιουργήθηκαν από την έλλειψη χρηματοδότησης μέχρι και το 2011. Εφόσον
συνεχιστεί

η

εργολαβία,

θα

πρέπει

να

εξασφαλιστεί

η

απρόσκοπτη

συνέχιση

της

χρηματοδότησης από το ΠΑΑ καθώς και η συντονισμένη ενημέρωση των κατοίκων από την
τοπική και κεντρική πολιτική ηγεσία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να
γίνει αντιληπτό ότι τα έργα ύδρευσης του Βόλου δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν
ολοκληρωθούν και τεθούν σε λειτουργία τα αρδευτικά δίκτυα.
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Το ζήτημα του Φορέα Διαχείρισης των έργων που κατασκευάζονται διευθετήθηκε με
πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με πρόσφατο νόμο (Ν. 4109/2013) ο Φορέας
Διαχείρισης της Κάρλας καταργείται και η αρμοδιότητές του περιέρχονται στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας. Επίσης, με τον Ν. 4199/2013 οι αρμοδιότητες Δικαιούχου όλων των Πράξεων
προβλέπεται να περιέλθουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εντός του 2014, ενώ για τη
μεταβατική περίοδο παραμένει η Δ7 ως Προϊσταμένη Αρχή και επιβλέπουσα υπηρεσία ΕΥΔΕ –
ΟΣΥΕ Τρικάλων, σε αντικατάσταση της ΕΥΔΕ Κάρλας που καταργείται.

Επέκταση γραμμής 3 του μετρό Αθήνας, τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο
Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Κεραμεικός
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρόκειται επίσης για έργο «γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ..
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 62,37 εκ. € και ο συγχρηματοδοτούμενος
π/υ σε 57,96 εκ €.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή γραμμής μετρό μήκους περίπου 1,4 χλμ. από τον
τερματικό

Σταθμό

«Αιγάλεω»

έως

τον

Σταθμό

«Αγία

Μαρίνα»

(«Χαϊδάρι»,

που

μετονομάστηκε σε «Αγία Μαρίνα»), τον Σταθμό μετρό «Αγία Μαρίνα», δύο Σταθμούς
Μετεπιβίβασης («Αγία Μαρίνα» και «Κεραμεικός») και ένα Αμαξοστάσιο (Ελαιώνα).
Ο Σταθμός προβλέπεται να εξυπηρετεί 30.000 επιβάτες καθημερινά.
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Είχε αποσταλεί ηλεκτρονικά στην Επιτροπή 24.11.2010 η αίτηση Μεγάλου Έργου για
προκαταρκτική αξιολόγηση και μετά από διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων εστάλη η
τελική ανεπίσημη αίτηση στις 07.09.2011. Επίσης, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής,
απεστάλη στην ΕΥΠΕ ο Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου για την διαδικασία screening
(30.05.2011) και την 28-3-2012 η ΕΥΠΕ απεφάνθη ότι δεν απαιτείται υποβολή του
Προγράμματος σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση.
Ο φάκελος του έργου διαβιβάστηκε την 28.11.2011 στο ΥΠ.Α.Α.Ν. (Εθνική Αρχή
Συντονισμού) για έγκριση από τον αρμόδιο Υπουργό πριν την επίσημη υποβολή του στην
Ε.Ε. μέσω του συστήματος SFC2007 (SFC2007: System for Fund Management in the
European Community 2007 – 2013) και ο φάκελος εγκρίθηκε την 7-3-2012. Μετά την
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επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος από τον Δικαιούχο υποβλήθηκε η αίτηση στην SFC
την 4/9/2012.
Τον 12/2012 ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την ΕΕ όσον αφορά στην αίτηση μεγάλου έργου.
Το Φεβρουάριο 2013 ενσωματώθηκαν στην αίτηση οι παρατηρήσεις της Ε.Ε. που εστάλησαν
μέσω SFC. Το ίδιο έγινε και τον Απρίλιο 2013, καθώς και τον Ιούνιο 2013, οπότε η αίτηση
έγινε αποδεκτή (14/06/2013).
Τον Αύγουστο 2013 η αίτηση εγκρίθηκε με την C(2013)5083/14.8.2013 Απόφαση της Ε.Ε.

Διευθέτηση ρέματος ΕΣΧΑΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρόκειται για νέο έργο προϋπολογισμού 84 εκ. € με Δικαιούχο τη Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών
Έργων (Δ7) του ΥΠΥΜΕΔΙ.
Το έργο, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης (1η Τροπ/ση), περιλαμβάνει εργασίες
διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου (οδό Διστόμου) μέχρι
τη συμβολή του αγωγού Ευπυρίδων, μήκους περίπου 3,3 χλμ (κατάντη τμήμα), με δίδυμη
ορθογωνική διατομή (2χ5χ5) από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον, περιλαμβάνει εργασίες
ανακατασκευής της σιδηροδρομικής γέφυρας η οποία διασταυρώνει το ρέμα στο υπό
διευθέτηση τμήμα του (Χ.Θ. 2+483,5),

ανακατασκευής τμήματος του συλλεκτήρα

ακαθάρτων Λιοσίων-Αχαρνών-Καματερού, καθώς και κατασκευής αγωγών ομβρίων από
σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος, οι οποίοι θα εκβάλλουν στον αγωγό διευθέτησης του
ρέματος. Τέλος, προβλέπονται έργα ανάπλασης πάνω από τον αγωγό διευθέτησης του ρ.
Εσχατιάς μετά από εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής και φυτοτεχνικής μελέτης.
Το ρέμα της Εσχατιάς, με λεκάνη απορροής 84 τ. χλμ., ξεκινά από τους πρόποδες της
Πάρνηθας, διέρχεται διαδοχικά από περιοχές των Δήμων Αχαρνών, Ζεφυρίου, Καματερού,
Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Περιστερίου και εκβάλλει στον ποταμό Κηφισό. Στο ρέμα της
Εσχατιάς προβλέπεται η συμβολή του αγωγού Ευπυρίδων με παροχέτευση των πλημμυρικών
υδάτων της κλειστής λίμνης Ευπυρίδων (26 τ.χλμ.) αυξάνοντας τη συνολική λεκάνη
απορροής στα 112 τ.χλμ.
Το έργο σε αριθμούς ωφέλειας – «δείκτες»: Η καλυπτόμενη έκταση προστατευόμενης
λεκάνης απορροής ανέρχεται

σε

110 τ.χλμ. Το μήκος κατασκευαζόμενων

αγωγών

αντιπλημμυρικής προστασίας είναι 3,3 χλμ. Ο Αριθμός ατόμων που επωφελούνται άμεσα από
τα αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας του έργου είναι 136.000. Κατά την υλοποίηση του
έργου δημιουργούνται 712 θέσεις εργασίας (ισοδύναμα ανθρωποέτη), ενώ οι νέες θέσεις
εργασίας που θα δημιουργηθούν κατά την λειτουργία της πράξης είναι 9(ισοδύναμα πλήρους
απασχόλησης).
Η αρχική ένταξη του έργου ήταν Π/Υ 198 εκ. € και προέβλεπε παρεμβάσεις

συνολικού

μήκους 9,8 χλμ. εκ των οποίων, τα 8,1 χλμ στο ρέμα Εσχατιάς, 200μ. στο συμβάλλον ρέμα
Αγ. Γεωργίου και 1,5 χλμ στο ρέμα Πικροδαφνέζας στο Δήμο Αχαρνών, στα ανάντη του
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έργου.
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 3 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού
Κινδύνου» από τον Σεπτέμβριο του 2010.
Ο αυνολικός συγχρηματοδοτούμενος Π/Υ έργου ανέρχεται σε 84 εκ € ενώ το συγχρ/νο ποσό
των νομικών δεσμεύσεων είναι 81,65 εκ. €. Οι συνολικές δαπάνες του μεγάλου έργου έως
31.12.2013 είναι 47,97€.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πρόοδος του έργου είναι ικανοποιητική και αναμένεται πως θα ολοκληρωθεί εντός της
τρέχουσας προγρ/κής περιόδου. Η κύρια εργολαβία «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΑΠΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ» είναι σε εξέλιξη και εντός αρχικού
χρονοδιαγράμματος. Η σύμβασή της, συνολικού

Π/Υ 72,770,430.57, υπογράφτηκε στις

25/07/2012€ με λήξη χρον/τος υλοποίησης στις 24/05/2015.
Είναι σε φάση διαγωνισμού το Υποέργο του Τεχνικού Συμβούλου. Έλαβε προέγκριση
δημοπράτησης στις 30/04/2013.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναμένεται να βοηθήσει στη διαδικασία δημ/σης του Υ/Ε «Κατασκευή
έργων ανάπλασης μετά από εκπόνηση Ειδικής Αρχιτεκτονικής – Φυτοτεχνικής Μελέτης)».
Εκτός απροόπτου και το Υ/Ε αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγρ/κής
περιόδου.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου
(14.02.2011) και, μετά από άτυπη διαβούλευση με την Ε.Ε., υποβλήθηκε στις 13.04.2011 η
αίτηση Μεγάλου Έργου, μέσω της βάσης SFC2007.
Η Επιτροπή ζήτησε ηλεκτρονικά (20.09.2011) και εγγράφως (09.11.2011) αιτιολόγηση της
επιλογής της τελικής λύσης της μελέτης που υιοθετήθηκε καθώς και στοιχεία των
εναλλακτικών λύσεων που λήφθηκαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό, σε σχέση και με την
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία για την
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην σύνταξη της μελέτης Κόστους – Οφέλους καθώς και
επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος.
Ο Δικαιούχος, στις 14-2-2012 υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση του έργου με περιορισμό του
φυσικού αντικειμένου στο τμήμα του ρέματος Εσχατιάς από πλατεία Ιλίου έως την συμβολή
με τον αγωγό Ευπυρίδων (μήκος παρέμβασης 3,3 χλμ) και αντίστοιχη μείωση του
προϋπολογισμού από 198 εκ ευρώ σε 84 εκ ευρώ. Κατόπιν της αίτησης αυτής τροποποιήθηκε
η Απόφαση ένταξης του έργου αφού ολοκληρώθηκε και η διαδικασία συντονισμού με το
ΥΠΑΑΝ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία διατύπωσης σύμφωνης γνώμης του
Υπουργού ΥΠΑΑΝ για το φάκελο του μεγάλο έργου (15-6-2012). Η αίτηση μεγάλου έργου
υποβλήθηκε

στην

Ε.Ε.

μέσω

της

SFC

την

7-8-2012

και

εγκρίθηκε

με

C(2012)9213/11.12.2012 Απόφαση της Ε.Ε..
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Ύδρευση νήσων Κέρκυρας και Παξών
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 223,8 εκ. Μετά από μακρά
διαδικασία διαβουλεύσεων ο προϋπολογισμός του μεγάλου έργου είναι πλέον 163,1 εκ ευρώ
(βλ. κατωτέρω).
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Με το έργο αυτό αντιμετωπίζεται το υδρευτικό πρόβλημα του νησιού όσον αφορά την
ποιότητα του νερού ύδρευσης και την ποσότητά του σε κάποιες περιοχές αλλά και την
υφαλμύρινση μέρους των υπογείων υδάτων. Το συνολικό έργο αφορά στην κατασκευή δύο
μεγάλων ταμιευτήρων (φράγμα Μελισσούδι και φράγμα Καλαμιώτισσας) με αντίστοιχες
Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Νερού (Ε.Κ.Ν. Μελισσουδίου και Ε.Κ.Ν. Καλαμιώτισσας), ενός
φράγματος εκτροπής με Σήραγγα (Κυπριανάδων) και δύο μονάδων αποσκλήρυνσης νερού
(Ε.Α.Ν. Χρυσηίδας και Ε.Α.Ν. Νεοχωρακίου). Το προτεινόμενο υδραγωγείο, συνολικού
μήκους 240 km, θα τροφοδοτεί υφιστάμενες δεξαμενές των οικισμών του νησιού.
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ
Με το έργο αντιμετωπίζεται το υδρευτικό πρόβλημα του νησιού με την κατασκευή μίας
μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (Κακή Λαγκάδα), έργων που θα ενισχύουν το
υφιστάμενο υδραγωγείο καθώς και έργων που θα ενισχύουν τα υδάτινα αποθέματα στις δύο
υφιστάμενες υδατοδεξαμενές.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Προβλέπονται έργα συνδέσεων - ηλεκτροδοτήσεων με το δίκτυο ΔΕΗ, απαλλοτριώσεις,
λοιπές υποστηρικτικές μελέτες, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και έργα αρχαιολογίας.
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων». Το έργο δεν έχει ενταχθεί ακόμη.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων στη θέση των φραγμάτων, την
επανέκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (21.10.2010) και την τροποποίηση του
Τ.Δ.Π.Π. του έργου (05.5.2011), η αξιολόγηση της πρότασης όπως υποβλήθηκε αρχικά
ολοκληρώθηκε κατ’ αρχήν θετικά.
Αρχικά είχαν εκπονηθεί δύο εμπειρογνωμοσύνες για το έργο, μία από την Υπηρεσία Δ6 και
μία από την Διαχειριστική Αρχή (Ε.Π.ΠΕΡ.) για έλεγχο επί των μελετών του έργου με θετικά
κυρίως αποτελέσματα.

Μία τρίτη εμπειρογνωμοσύνη ανατέθηκε μετά από οδηγία της

Επιτροπής, η οποία είχε σκοπό τον έλεγχο των μελετών, τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης

των

έργων,

την

ρεαλιστικότητα

του

προϋπολογισμού,

τη

δυνατότητα

ολοκλήρωσης επιμέρους διακριτών λειτουργιών και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου
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εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η εμπειρογνωμοσύνη αυτή κατέληξε σε
θετικό πόρισμα ως προς τα παραπάνω ζητήματα κάνοντας προτάσεις για επέκταση του
χρονοδιαγράμματος κατά 6 μήνες καθώς και για κατάτμηση του έργου σε τρία λειτουργικά
τμήματα (Παξοί, Νότια και Κεντρική Κέρκυρα και Βόρεια Κέρκυρα).
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε ηλεκτρονικά στην Επιτροπή την αίτηση Μεγάλου Έργου
όπως έχει συνταχθεί και υποβληθεί από την Υπηρεσία για μία πρώτη εκτίμηση στις
22.11.2010. Αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις της Επιτροπής και τα πορίσματα της
τελευταίας εμπειρογνωμοσύνης, η Δ.Α. επανυπέβαλε ηλεκτρονικά στην Ε.Ε. (20.05.2011)
την Αίτηση χρηματοδότησης.
Η Επιτροπή με σχετικό έγγραφό της (13.09.2011) χαρακτηρίζει το χρονοδιάγραμμα πολύ
«σφιχτό», ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές, θέτοντας έμμεσα θέμα ολοκλήρωσης του
έργου μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Επίσης, διατυπώνονται αμφιβολίες για
το ενιαίο του έργου και βλέπουν πιθανή κατάτμησή του. Ερώτημα, επίσης, τίθεται και για τις
δυνατότητες κάλυψης του εναπομείναντος τμήματος των απαλλοτριώσεων.
Σε σύσκεψη στο ΥΠ.Α.Α.Ν. με την συμμετοχή εκπροσώπων των Υ.Π.Ε.Κ.Α. και ΥΠΥΜΕΔΙ την
02.11.2011 συμφωνήθηκε η υποβολή από τον Δικαιούχο, μιας αίτησης για τα έργα ύδρευσης
των Παξών, μιας αίτησης για τα έργα ύδρευσης της νότιας Κέρκυρας και της πόλης της
Κέρκυρας και μιας αίτησης μεγάλου έργου που θα αφορά στα λοιπά έργα ύδρευσης της
Κέρκυρας.
Στο πλαίσιο αυτό υπεβλήθησαν από τον Δικαιούχο δύο μη μεγάλα έργα :
1) «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή» προϋπολογισμού 15,55 εκ ευρώ (με
ΦΠΑ) που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ στις 26-3-2012 και
2) «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Εγκαταστάσεις αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα
ταμίευσης, άντλησης και μεταφοράς» προϋπολογισμού 49,81 εκ ευρώ (με ΦΠΑ) που
εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ στις 30-4-2012.
Την 24-4-2012 υπεβλήθη στο ΕΠΠΕΡΑΑ το μεγάλο έργο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ –
Φράγματα, Εγκαταστάσεις και συναφή έργα ταμίευσης, άντλησης και μεταφοράς» συνολικού
προϋπολογισμού 232 εκ ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο προτείνεται να διαχωριστεί σε δύο φάσεις:
1)

Α΄ φάση προϋπολογισμού 163,1 εκ € + 36,2 εκ € ΦΠΑ για εργασίες μέχρι 31-12-

2015 και
2)

Β΄ φάση προϋπολογισμού 26,6 εκ € + 6,1 εκ € ΦΠΑ για εργασίες εντός της διετίας

2016-17, οπότε θα ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο σε χρήση.
Το μεγάλο έργο για το οποίο θα υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. αφορά
την Α΄ φάση (163,1 εκ €). Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Δικαιούχου και της ΔΑ
ΕΠΠΕΡΑΑ και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης Υπουργού ΥΠΑΑΝ για το έργο (15-6-2012),
υπεβλήθη ο φάκελος μεγάλου έργου στην Ε.Ε. μέσω της SFC την 21-6-2012.
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Η αίτηση μεγάλου έργου επεστράφη από την Επιτροπή την 5-7-2012 με παρατηρήσεις
αναφορικά με τις δύο φάσεις του έργου και τις απαλλοτριώσεις. Τον 11ο 2012 απαντήθηκαν
κάποιες από τις παρατηρήσεις, ενώ τον Ιανουάριο 2013 η Ε.Ε. ακύρωσε τη διαδικασία
υποβολής μεγάλου έργου. Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ βρίσκεται σε επαφή με τον Δικαιούχο για την
σύνταξη επανυποβολής της αίτησης. Επίσης υπάρχει επικοινωνία με στελέχη του Jaspers για
την υποβοήθηση των ελληνικών αρχών στην επανυποβολή του φακέλου.

Διευθέτηση λεκάνης απορροής ΕΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 56,1 Μ€ και υποβλήθηκε από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι στον ΑΞΟΝΑ 3 «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» και
δεν έχει ενταχθεί λόγω προσφυγής.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων της διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου σε μήκος
περίπου 8,3 χλμ.
Το έργο εκτείνεται από τον όρμο της Βραώνας έως την Αττική οδό. Στην Χ.Θ. 5+600 ανάντη
της εκβολής προβλέπεται η κατασκευή του φράγματος ανάσχεσης πλημμυρών. Στο ίδιο έργο
προβλέπεται

να

κατασκευαστούν

τα

έργα

συμβολής

των

ρεμάτων

Αγ.

Γεωργίου,

Μαρκόπουλου και Κοιλάδας των Βασιλέων τα οποία συμβάλλουν στον Ερασίνο ποταμό και σε
μήκος 824μ 150μ. και 460μ. αντίστοιχα. Είναι έτοιμο για δημοπράτηση το κατάντη τμήμα
του έργου προϋπολογισμού 24.000.000 €.
Έχουν ήδη ολοκληρωθεί απαλλοτριώσεις συνολικής έκτασης 668 περίπου στρ. συνολικής
δαπάνης 60 εκ. €. Από αυτές, 274 στρ. αφορούν στο ανάντη τμήμα του ρέματος και 394 στρ
στο έργο του φράγματος ανάσχεσης και του ταμιευτήρα του. Δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί
οι απαλλοτριώσεις στο κατάντη τμήμα όπου έχει γίνει η κήρυξη και έχει οριστεί δικάσιμος για
καθορισμό τιμής εντός του Ιανουαρίου 2012.
Η αίτηση χρηματοδότησης αξιολογήθηκε θετικά την 04.03.2010. Η διαδικασία ένταξης είναι
σε αναστολή επειδή εκκρεμεί προσφυγή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στο ΣτΕ και
την Ε.Ε. κατά του σχεδιασμού του έργου στην περιοχή υγροτόπου Βραυρώνας και κατά των
περιβαλλοντικών όρων αυτού.
Μετά από τρείς αναβολές, η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης, ανεβλήθη εκ νέου. Κατόπιν
τούτου, η ολοκλήρωση του έργου μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο καθίσταται
επισφαλής.
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Η αποστολή αίτησης μεγάλου έργου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο, δεν είναι πλέον σκόπιμη.

Τηλεθέρμανση Φλώρινας
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 82 εκ. € από τα οποία τα 56,7 εκ € είναι
επιλέξιμα για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο έχει ενταχθεί στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος και Αστικές
Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων της Φλώρινας με
τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την εθνική και τοπική οικονομία,
με την καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών τοπικών ενεργειακών πόρων.
Το έργο της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, θα ανακτά την απορριπτόμενη θερμότητα της
ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στον ατμοηλεκτρικό σταθμό ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης της ΔΕΗ, με
σκοπό τη διάθεση της θερμότητας αυτής για αστική χρήση (θέρμανση χώρων και παρασκευή
θερμού

νερού

χρήσης)

στην

πόλη

της

Φλώρινας.

Συγκεκριμένα,

προβλέπεται

να

κατασκευαστούν οι απαραίτητες μετασκευές στον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης για σύνδεση με το
δίκτυο τηλεθέρμανσης Φλώρινας, ο κύριος αγωγός μεταφοράς μήκους 15,7 χλμ δίκτυο
διανομής εντός της πόλης μήκους 52,3 χλμ 3 κύρια αντλιοστάσια, 2 λέβητες και 2.534
θερμικοί υποσταθμοί για την πόλη της Φλώρινας.
Τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα, δεν υπάρχει θέμα αρχαιολογίας και απαλλοτριώσεων,
υπάρχουν αδειοδοτήσεις και εγκεκριμένες μελέτες. Το καθεστώς ενίσχυσης εγκρίθηκε στις
11-9-2012 και η απόφαση ένταξης πράξης κρατικής ενίσχυσης στο ΕΠΠΕΡΑΑ εκδόθηκε στις
13-12-2012. Έχει καταβληθεί στον Δικαιούχο προκαταβολή 28 εκ €. Το έργο μπορεί να
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 2015.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Η αρχική αίτηση μεγάλου Έργου (26.03.2010) έχει αποσυρθεί. Μετά από διαβουλεύσεις
μεταξύ του ΥΠΑΑΝ και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ε.Ε. αποφασίστηκε ότι το
έργο εμπίπτει στο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ο φάκελος προκοινοποίησης υποβλήθηκε
στην DG-Comp για προ-κοινοποίηση (pre-notification) την 15.09.2011. Με έγγραφο της
22ας Δεκεμβρίου 2011, η Ε.Ε. ζήτησε πρόσθετα στοιχεία τα οποία ετοιμάσθηκαν από τον
Δικαιούχο και η τελική κοινοποίηση προς την DG-COMP απεστάλη στις 9-7-2012. Την 11-92012 εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό του ποσοστού ενίσχυσης
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(80,44%). Η αίτηση μεγάλου έργου υποβλήθηκε στην ΕΕ τον 4/2013, η οποία επεστράφη
για διορθώσεις το Δεκέμβριο του 2013.
Σημερινή κατάσταση: Η αίτηση μεγάλου έργου υποβλήθηκε εκ νέου στην ΕΕ τον 4/2014 και
με την Απόφαση C(2014) 2903/6.5.2014 η Ε.Ε. ενέκρινε τη χρηματοοικονομική συνδρομή
για την ενίσχυση του έργου

Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του μετρό Αθηνών
(σταθμοί Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρόκειται επίσης για έργο «γέφυρα» από το Γ’ Κ.Π.Σ. (έργου του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ). Η αίτηση
χρηματοδότησης υποβλήθηκε από το ΥΠΥΜΕΔΙ και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 30,2 εκ. €.
Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής του Σταθμού «Χολαργός», την
κατασκευή

του

Σταθμού

«Αγία

Παρασκευή»

και

του

Σταθμού

Μετεπιβίβασης

«Νομισματοκοπείο».
ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο είναι ενταγμένο στον ΑΞΟΝΑ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.
Παρ’ όλο που το έργο έχει μικρότερο των 50 εκ. € προϋπολογισμό, η Ε.Ε. ζήτησε –επειδή
είναι έργο-γέφυρα - να θεωρηθεί μεγάλο έργο και να υποβληθεί αίτηση Μεγάλου Έργου.
Στις 8/2/2012 απεστάλη ηλεκτρονικά η αίτηση Μεγάλου Έργου για προκαταρκτική
αξιολόγηση και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και έγκριση του φακέλου
μεγάλου έργου από τον Υπουργό ΑΑΝ (18-6-2012) υποβλήθηκε η Αίτηση μέσω SFC, την 149-2012. Μετά από ενσωμάτωση παρατηρήσεων που ζήτησε η Ε.Ε. τον Νοέμβριο του 2012
και τον Ιανουάριο του 2013, η υποβολή έγινε εκ νέου τον Απρίλιο 2013.
Τελικά η Ε.Ε. ενέκρινε την Αίτηση Μεγάλου έργου με την Απόφαση C(2013)5080/13.8.2013.
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4.5.2

Περιβαλλοντικά Έργα Προϋπολογισμού 25-50 Εκ. Ευρώ

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ με προϋπολογισμό
ένταξης 25 εκ. € έως 50 εκ. € (Κοινοτική Συνδρομή). Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία αυτών
είναι ενταγμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (9 έργα) και αφορούν Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης.

Πίνακας 4.3: Έργα του ΕΠΠΕΡΑΑ προϋπολογισμού 25 – 50 εκ. € (Κ.Σ.) (ΟΠΣ 31/12/2013)
ΑΠ

Π/Υ
ΕΝΤΑΞΗΣ
ΣΥΓΧΡ. ΔΔ

ΚΩΔ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛ. MIS

1

101

390460 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

104

296556

2

201

322631

2

202

375360

2

209

340042

2

209

340189

2

209

340211

2

210

341196

2

210

352504

2

211

340208

2

211

348118

4

407

373897

7

708

457214 Κατασκευή ρουφράκτη Γυρτώνης

Π/Υ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΣΟ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
(Κοιν.Συμ.) ΣΥΓΧΡ. ΔΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

56.671.207 48.170.526 56.671.207 28.000.000

Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα
"Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα", Αμαξοστάσιο Ελαιώνα,
Σταθμός Μετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", Σταθμός
Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Εγκαταστάσεις
αποσκλήρυνσης νερού και συναφή έργα ταμίευσης,
άντλησης και μεταφοράς.
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις
Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου,
Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου
Διονύσου
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ,
ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟY
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.)-ΦΑΣΗ Α2
ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΝΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΛΑΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ (Κ.Α.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 50Ν
ΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Λ.Θ.)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

57.959.714 49.265.757 56.841.822 47.023.565

39.026.366 33.172.411 25.903.595

7.656.731

40.544.553 34.462.870

0

0

39.918.132 33.930.412

36.878

30.000

30.874.963 26.243.719

4.203.866

1.489.013

30.507.131 25.931.061

0

0

36.500.000 31.025.000

0

0

42.670.513 36.269.936 14.779.855

1.003.364

38.797.770 32.978.105

1.060.853

657.371

44.000.000 37.400.000 24.162.815

4.139.206

30.736.591 26.126.103

658.777

0

29.903.772 25.418.206 29.818.866 28.901.118
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4.6 ‘ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στον

κατάλογο

των

έργων

«προτεραιότητας»

που

έχουν

ενταχθεί

στο

ΕΠΠΕΡΑΑ

περιλαμβάνονται τα εξής:



127: Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας



78: Επέκταση γραμμής 3 του ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο
Ελαιώνα, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Κεραμικός



106: Αποφόρτιση Χειμάρρου Κραυσίδωνα από όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και
συλλογή – εκτροπή – εκβολή αυτών στη θάλασσα



111: Κλείσιμο και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ)



128: Έργα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε 120 μικρούς οικισμούς κατηγορίας Γ
(2.000- 15.000 κάτοικοι)

Το σύστημα εποπτείας των έργων προτεραιότητας, μέσω ειδικής εφαρμογής του ΟΠΣ,
ενημερώνεται από τους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των
έργων. Από το σύστημα παράγονται τυποποιημένες αναφορές, όπως η επιτελική σύνοψη
(executive report), και

ο εποπτικός πίνακας παρακολούθησης των έργων. Επίσης.

παράγονται και ειδικές αναφορές, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από
το ΒΙ (business intelligence) του ΟΠΣ.
Η κατηγοριοποίηση των έργων ανάλογα με την πορεία υλοποίησης, τα χρονοδιαγράμματα,
τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

Β
Γ
Δ

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Ε

ΑΚΥΡΩΘΕΝ

Στο Παράρτημα IV παρουσιάζεται ο Εποπτικός Πίνακας των έργων προτεραιότητας του
ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως προέκυψε με βάση τα στοιχεία προόδου μέχρι 31/12/2013 και εστάλη στη
Διαχειριστική

Αρχή

από

την

Ειδική

Υπηρεσία

Συντονισμού

της

Εφαρμογής

των

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στο ίδιο Παράρτημα παρατίθεται αναλυτικός Πίνακας με
στοιχεία προόδου των έργων, με βάση τις καταχωρίσεις στο ΟΠΣ έως 31/12/2013.
Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται μια συνοπτική εικόνα των έργων προτεραιότητας του
ΕΠΠΕΡΑΑ.
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Πίνακας 4.4: Έργα προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΥΣ, 31/12/2013)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
AA
ΕΡΓΟΥ
ΕΤΠΑ/ΤΣ - Δ - ΣΕ
ΚΙΝΔΥΝΟ

127

ΕΤΠΑ/ΤΣ - Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

78

ΕΤΠΑ/ΤΣ - Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

106

ΕΤΠΑ/ΤΣ - Γ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

111

ΕΤΠΑ/ΤΣ - Γ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

128

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

Επαναδημιουργία Λίμνης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κάρλας
Επέκταση γραμμής 3 του
ΜΕΤΡΟ Αθήνας. Τμήμα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Αιγάλεω-Χαϊδάρι,
ΚΑΘΑΡΕΣ
αμαξοστάσιο Ελαιώνα,
ΑΣΤΙΚΕΣ
σταθμός μετεπιβίβασης
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Χαϊδάρι, σταθμός
μετεπιβίβασης Κεραμικός
Αποφόρτιση Χειμάρρου
Κραυσίδωνα από όμβρια
ύδατα του αστικού ιστού και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
συλλογή – εκτροπή –
εκβολή αυτών στη θάλασσα
Κλείσιμο και Αποκατάσταση
Χώρων Ανεξέλεγκτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
διάθεσης Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ)
Έργα Διαχείρισης Υγρών
Αποβλήτων σε 120 μικρούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
οικισμούς κατηγορίας Γ
(2.000- 15.000 κάτοικοι)

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΓΧΡ.
Θεσσαλία

50.000.000

Αττική

54.837.993

Θεσσαλία

2.891.740

Διαπεριφερειακό

150.000.000

Διαπεριφερειακό

1.050.000.000

4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Ε.Ε ΚΑΙ Δ.Α.
Στις 26/11/2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ετήσια συνάντηση των Διαχειριστικών
Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα
"Υλοποίηση ΕΣΠΑ 2007-2013 / Μελλοντικές πολιτικές», όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:

 Πρόοδος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων (επίτευξη
στόχων ν+2/+3 και στόχων μνημονίου, κοιμώμενα έργα, χρηματοδοτικά εργαλεία
κλπ)

 Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης των Ε.Π. του έτους 2012 και θέματα ελέγχων
 Μεγάλα έργα και έργα προτεραιότητας, με έμφαση στα έργα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και έργων επεξεργασίας λυμάτων,



ρήση της τεχνικής βοήθειας

 Πληροφόρηση και δημοσιότητα
 Βαθμός επίτευξης των μνημονιακών απαιτήσεων για επίσπευση απορροφήσεων
Η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έκανε παρουσίαση της προόδου των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
και των έργων επεξεργασίας λυμάτων, από όπου διαφάνηκε η βελτίωση στην υλοποίηση των
έργων αυτών.
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Στην απογευματινή ενότητα της συνάντησης έγινε παρουσίαση της προετοιμασίας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και των επόμενων βημάτων για την προετοιμασία του
εταιρικού συμφώνου και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 υπήρξε συνεχής συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ιδιαίτερα με εκπροσώπους της DG REGIO και της DG ENV, για θέματα που
άπτονται της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ανάλυση κονδυλίων κοινοτικής συνδρομής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Jessica
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Χρηματοδοτικά Εργαλεία – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Έργα προτεραιότητας ΕΠΠΕΡΑΑ
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