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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Συγκριτική Έκθεση1 αποτελεί, µετά από την Ετήσια Έκθεση, το πιο σηµαντικό 
εργαλείο του συστήµατος περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τα συστατικά του 
οποίου, οι σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται, οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες των 
εµπλεκόµενων φορέων έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην Ετήσια  Έκθεση 2009-2010 
του Προγράµµατος.  

Σκοπός της συγκριτικής έκθεσης είναι η ποιοτική αποτίµηση των περιβαλλοντικών 
µεταβολών που οφείλονται στο υλοποιηθέν τµήµα του Ε.Π. και η σύγκριση των 
επιπτώσεων αυτών µε τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ. Για το λόγο αυτό (στο Κεφάλαιο 3) 
συνεκτιµώνται, ανά Άξονα Προτεραιότητας, τα στοιχεία των περιβαλλοντικών δεικτών, 
όπως αυτά δηλώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση 2009-2010, για το σύνολο των 
ενταγµένων πράξεων του Ε.Π., και αποτιµώνται ποιοτικά ως προς τις αντίστοιχες 
περιβαλλοντικές συνιστώσες, έχοντας ως σηµείο αναφοράς τις αρχικές εκτιµήσεις / 
αξιολογήσεις που διατυπώνονταν στο αντίστοιχο Κεφάλαιο της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Να σηµειωθεί ότι ολοκληρωµένες δράσεις 
∆ΕΝ υπήρξαν έως 31/12/2010. 

Στο Κεφάλαιο 4 της έκθεσης αποτυπώνονται οι ουσιώδεις εξελίξεις στο θεσµικό 
πλαίσιο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, που ενδεχόµενα επηρεάζουν 
την επίτευξη των τιθέµενων περιβαλλοντικών στόχων του Ε.Π. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων - δεδοµένων (των 
Κεφαλαίων 3 και 4) και διατυπώνονται γενικές εκτιµήσεις για την περιβαλλοντική 
διάσταση της επίδρασης του Προγράµµατος κατά τη µέχρι τώρα υλοποίησή του, 
καθώς και τις τυχόν απαιτούµενες ενέργειες.  

Με σκοπό την πληρέστερη σύνδεση της παραπάνω αξιολόγησης µε τα ποσοτικά 
στοιχεία επισυνάπτονται στο Παράρτηµα της παρούσας έκθεσης οι Πίνακες Ι και ΙΙ των 
Κεφαλαίων 3 και 4, αντίστοιχα, της Ετήσιας Έκθεσης 2009-2010. Να σηµειωθεί ότι οι 
Πίνακες Ι και ΙΙ έχουν επικαιροποιηθεί µε τιµές όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο ΟΠΣ 
µέχρι 31/10/2011 και σε ό,τι αφορά έργα µε φυσικό αντικείµενο έως τέλους 2010.  

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ, γίνεται επικαιροποίηση (σε σχέση µε το προγραµµατικό κείµενο) 
των Μεγάλων Έργων του ΕΠΑΝ ΙΙ, τα οποία ανήκουν όλα στον τοµέα της ενέργειας. 
Σχετική αναφορά γίνεται και στο Κεφάλαιο 5.  

Επισηµαίνεται ότι η περίοδος αναφοράς της πρώτης αυτής Συγκριτικής Έκθεσης έχει 
έναρξη το έτος έναρξης του Ε.Π., ήτοι 1/1/2007, και πέρας το προηγούµενο έτος από 
από το έτος υποβολής της, ήτοι 31/12/2010. 

                                          
1 Βάσει της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ ΑΠ125956/07.08.07 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

[1] 1 Σύγκλιση 

[2] Σχετική επιλέξιµη περιοχή 

-GR11: ΑΝΑΤ.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

-GR14: ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

-GR21: ΗΠΕΙΡΟΣ 

-GR22: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

-GR23: ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

-GR25: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

-GR41: ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

-GR43: ΚΡΗΤΗ 
 
[3] Περίοδος προγραµµατισµού: 2007-2013 

[4] Αριθµός προγράµµατος (αριθ.CCI): 

      2007GR161P0001 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

[5] Τίτλος προγράµµατος:  

      Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

[6] Αύξων αριθµός έκθεσης: 01 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα»  αποτελεί το 
βασικό κείµενο αναφοράς για τον αναπτυξιακό προγραµµατισµό στους τοµείς 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας της ελληνικής οικονοµίας για την περίοδο 
2007-2013, µε κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµφαση στη 
διάσταση της καινοτοµίας.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) διαθέτει 1.519 εκ. € (σε όρους ∆ηµόσιας ∆απάνης) 
για τις οκτώ παραπάνω Περιφέρειες του αµιγούς Στόχου 1 «Σύγκλιση». Το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνεισφέρει µε 85% επί του ανωτέρω 
προϋπολογισµού. 

Σε στρατηγικό επίπεδο το Ε.Π. καλύπτει και τις υπόλοιπες πέντε περιφέρειες 
(µεταβατικής στήριξης) µέσω σχετικών δράσεων ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηµατικότητας, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από πόρους των αντίστοιχων Π.Ε.Π. 
Ο συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός τους σε όρους δηµόσιας δαπάνης 
ανέρχεται πλέον2 σε 900 εκ. € βάσει της τελευταίας (9ης)  απόφασης εκχώρησης µε 

                                          
2 Μετά την έγκριση της αλλαγής του ποσοστού της κοινοτικής συνδροµής σε 85%, τον 
Οκτώβρη του 2011, για τα ΠΕΠ που αφορούν την Αττική, την Κεντρική και τη ∆υτική 
Μακεδονία. Να σηµειωθεί ότι το ποσοστό της κοινοτικής συνδροµής για τις Περιφέρειες 
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου παρέµεινε το ίδιο. 
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Α.Π. ΥΑ 35312/ΕΥΣ 5239/11.8.10 (ΦΕΚ Β/1356/1.9.10). Επιπλέον σε ό,τι αφορά το 
Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»3 έχουν εκχωρηθεί πόροι ύψους 166 εκατ. €. 

 

Ο κεντρικός στόχος του Προγράµµατος αναλύεται στους τρεις ακόλουθους στρατηγικούς 
στόχους: 

                  1.   Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης 

2.  Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας, και 
διασφάλιση των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων 
που την εξυπηρετούν. 

3. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την 
αειφορία. 

Σε αυτούς αντιστοιχούν τέσσερις γενικοί στόχοι που ταυτίζονται και µε τους Άξονες 
Προτεραιότητας του Προγράµµατος. 

 
Α.Π. 1: «∆ηµιουργία και αξιοποίηση της καινοτοµίας, υποστηριζόµενης  από 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη» 

Στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας. Κύριες προτεραιότητες είναι η  αύξηση και βελτίωση των 
επενδύσεων στην γνώση και την αριστεία, η προώθηση της καινοτοµίας, της διάδοσης 
νέων τεχνολογιών και της επιχειρηµατικότητας.  

Οι ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του άξονα, όπως έχουν καταγραφεί και στη ΣΜΠΕ (βλ. 
Κεφάλαιο 7, σελ. 167) είναι οι ακόλουθοι: 

ΑΣ1.1  Μείωση ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς το µέσο όρο της ΕΕ15  

ΑΣ1.2   Ενισχυµένη συµµετοχή των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ  

ΑΣ1.3  Ενίσχυση της αριστείας και της δηµιουργίας αριστείας σε τοµείς εθνικής προτεραιότητας που 
παράγουν καινοτοµία, υψηλή οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική προστιθέµενη αξία1 

 ΑΣ1.4  Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές (γεωγρα-
φικές και θεµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία δραστήριων και εξω-
στρεφών ερευνητικών φορέων  

ΑΣ1.5  Μεγέθυνση και εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού και ενίσχυση του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς του.  

 

Α.Π. 2: «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας»  

Προβλέπονται δράσεις άµεσης ενίσχυσης υφιστάµενων επιχειρήσεων (κυρίως 
µικροµεσαίων) για επενδύσεις µε βασικά κριτήρια την προώθηση της εξωστρέφειας, την 
παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 
την επιχειρηµατική αξιοποίηση αυτού, την εφαρµογή ολοκληρωµένων και καινοτόµων 

                                          
3 Βάσει της ΚΥΑ Σύστασης του Ταµείου 31654/EΥΘΥ1415/ΦΕΚΒ/1262/6.8.10 και της 
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος της 4ης Αυγούστου 2010 µεταξύ Ελληνικού 
∆ηµοσίου (Υ.Π.Οι.Α.Ν, ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης) και Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε 
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παρεµβάσεων για τον εκσυγχρονισµό/ αναδιάταξη του τουριστικού τοµέα, την 
κινητοποίηση επενδύσεων στον τοµέα του πολιτισµού, την επιχειρηµατική «αριστεία» και 
τη δηµιουργία βιώσιµων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Επιπλέον, προβλέπονται 
ενισχύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων από οµάδες περιορισµένης επιχειρηµατικότητας (π.χ. νέοι, 
γυναίκες), ειδικές οµάδες πληθυσµού, καθώς και ευρύτερες κοινωνικές οµάδες. 

Οι ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του άξονα όπως έχουν καταγραφεί και στη ΣΜΠΕ (βλ. 
Κεφάλαιο 7, σελ. 167) είναι οι ακόλουθοι: 

ΑΣ2.1  Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων εφόσον συµβάλλουν, ει δυνατόν 
άµεσα, στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις 
διεθνείς αγορές. Έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση 
των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων  

ΑΣ2.2  Επικέντρωση  της  αναπτυξιακής  προσπάθειας  προς  συσσωµατώσεις,  περιοχές  και  
τύπους επιχειρήσεων,  που  εµφανίζουν  τις  θετικότερες προοπτικές ή έχουν τις 
ισχυρότερες ανάγκες - Αναπροσανατολισµός της µεταποιητικής δραστηριότητας και των 
«παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας  

ΑΣ2.3   ∆ιασύνδεση  της  χώρας  µε  τα  διεθνή  ολοκληρωµένα  συστήµατα  παραγωγής  προϊόντων  
και υπηρεσιών και εγκατάσταση µόνιµων δεσµών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών 
επιχειρήσεων, µε έµφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήµατος.  

ΑΣ2.4  Αναβάθµιση/ µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα υψηλών 
δυνατοτήτων-Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές  

ΑΣ2.5   Ενίσχυση  του  ρόλου  του  εµπορίου  και  των  συνοδευτικών  υπηρεσιών  στο  παραγωγικό  
σύστηµα, µε έµφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας 
των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές  

ΑΣ2.6    Επέκταση των δικτυώσεων βιοµηχανίας - εµπορίου - υπηρεσιών  

ΑΣ2.7  Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του Τουρισµού, µε την προώθηση κατά 
προτεραιότητα σχεδίων που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση και διαφοροποίηση 
του τουριστικού προϊόντος, την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη την Ελλήνική 
επικράτεια και την ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού  

ΑΣ2.8  «Επιχειρηµατική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέγγισης εγχώριων και 
ξένων επενδύσεων.  

ΑΣ2.9   Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε τις 
άλλες δράσεις του ΑΠ 

 
Α.Π.3:   «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος»  

Αφορά στην υποστήριξη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µέσω της βελτίωσης του 
θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών και εργαλείων για τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού, τη 
δηµιουργία οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, τη συνεργασία µε φορείς παραγωγής 
γνώσης και διάχυσης της καινοτοµίας, την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και των 
υπηρεσιών προστασίας του καταναλωτή, την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου και την 
ενίσχυση της πρόσβασης των ΜµΕ σε χρηµατοδότηση, την προώθηση του τουριστικού 
προϊόντος και την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος.  
Οι ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του άξονα όπως έχουν καταγραφεί στη ΣΜΠΕ (βλ. 
Κεφάλαιο 7, σελ. 169) είναι οι ακόλουθοι: 
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ΑΣ3.1   Αναβάθµιση  και  απλούστευση  του  επιχειρηµατικού  περιβάλλοντος,  του  κανονιστικού  
πλαισίου  και  των  θεσµών  που  υποστηρίζουν  την επιχειρηµατική δραστηριότητα - 
χωροταξική διευθέτηση της οικονοµικής δραστηριότητας.  

ΑΣ3.2   Ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης, για την 
ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου.  

ΑΣ3.3  Συγκρότηση ενός ενιαίου, δικτυακού και ορθολογικού συστήµατος δοµών στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας, µε στόχο την παροχή έγκυρων και αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς 
τον επιχειρηµατία / επενδυτή στην λογική του “one-stop shop”.  

ΑΣ3.4   Ενίσχυση  των  υποδοµών  που  στηρίζουν  την  ποιοτική  επιχειρηµατικότητα,  δηµιουργούν  
οικονοµίες κλίµακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία µε δηµόσιους η άλλους φορείς 
παραγωγής γνώσης και διαµεσολαβούν για την µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας. 

ΑΣ3.5  Αναβάθµιση των µηχανισµών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισµού, 
την αναβάθµιση της ποιότητας των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση 
και την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή.  

ΑΣ3.6 Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας, συµπεριλαµβανόµενων και των ειδικών 
µορφών τουρισµού, καθώς και των επώνυµων και ποιοτικών Ελληνικών προϊόντων.  

ΑΣ3.7 Ενίσχυση των υποδοµών αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέµατος και της φυσικής 
κληρονοµιάς της χώρας. 

ΑΣ3.8 Αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µε στοχευµένες δράσεις που συνεργούν µε τις άλλες 
δράσεις του ΑΠ  

 

Α.Π. 4: «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση 
της αειφορίας»  

Επιδιώκεται η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας, στο πλαίσιο της 
επίτευξης των περιβαλλοντικών της στόχων, η υποστήριξη της απελευθέρωσης της 
αγοράς ενέργειας και η ένταξη στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού και 
φυσικού αερίου µε κεντρικό στόχο την  ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της 
χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας.  

Οι ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του άξονα, όπως έχουν καταγραφεί στη ΣΜΠΕ (βλ. 
Κεφάλαιο 7, σελ. 170) είναι οι ακόλουθοι: 

 

ΑΣ4.1 Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, µειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από το 
πετρέλαιο, µε προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού  αερίου  και  του  ηλεκτρισµού  και  
περαιτέρω  διείσδυση  των  ανανεώσιµων  πηγών  ενέργειας  στο  ενεργειακό  ισοζύγιο,  καθώς  και  
εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας  

ΑΣ4.2 Ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης 
περιοχής, µέσω ένταξης της στα µεγάλα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου & 
φυσικού αερίου  

ΑΣ4.3 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας των 
ενεργειακών δικτύων  

ΑΣ4.4 Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ 
ΤΩΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η συγκριτική παρουσίαση των σηµαντικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, όπως αυτές είχαν εκτιµηθεί στο αντίστοιχο Κεφάλαιο της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ε.Π., σε σχέση µε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως προέκυψαν από την υλοποίηση του Ε.Π. στην 
περιοχή εφαρµογής και κατά την περίοδο αναφοράς της συγκριτικής έκθεσης, ανά 
Άξονα Προτεραιότητας και ανά περιβαλλοντική συνιστώσα. 

Για την αποτίµηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος από την έως 31/12/2010 
υλοποίηση του Προγράµµατος, παρατίθενται στο Παράρτηµα, οι Πίνακες Ι και ΙΙ µε 
τους περιβαλλοντικούς δείκτες, που έχουν ήδη επιλεγεί. Η επιλογή τους έχει γίνει µε 
βάση το προγραµµατικό κείµενο και την εξειδίκευση σε Κατηγορίες Πράξεων. Στους 
Πίνακες, παρουσιάζονται αναλυτικά οι τιµές βάσης, στόχου και υλοποίησης, καθώς και 
σχετικές παρατηρήσεις για τον τρόπο υπολογισµού τους.  

Υπενθυµίζεται ότι οι δείκτες που έχουν επιλεγεί για την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση του Προγράµµατος είναι δείκτες εκροών, αποτελέσµατος ή 
επιπτώσεων και διακρίνονται στους ποσοτικούς (µε τιµή  αριθµητική ή ποσοστιαία) και 
στους ποιοτικούς (µε τιµή θετική, αρνητική ή ουδέτερη) (βλ. κεφάλαιο 2.7 Ετήσιας 
Έκθεσης 2009-2010). 

 

Γενικές Παρατηρήσεις επί των δεδοµένων των Πινάκων Ι και ΙΙ 

Οι τιµές βάσης των δεικτών προσδιορίστηκαν από τις τιµές υλοποίησης του ΕΠΑΝ κατά 
το Γ’ ΚΠΣ. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι Πίνακες ΙΙ.1 και ΙΙ.2 του 
Παραρτήµατος ΙΙ, της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης του ΕΠΑΝ 2000-2006. Από αυτούς 
αντλήθηκαν τα στοιχεία υλοποίησης των δράσεων που συνεισέφεραν στους 
περιβαλλοντικούς δείκτες, µε την απαραίτητη επεξεργασία όποτε απαιτούνταν. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις τιµές βάσης κάθε δείκτη δίνονται στις παρατηρήσεις 
των Πινάκων του Παραρτήµατος. ∆εδοµένου ότι οι δράσεις του ΕΠΑΝ 2000-2006 
αφορούσαν το σύνολο της Χώρας, κατ’ επέκταση  και οι τιµές βάσης των 
περιβαλλοντικών δεικτών αφορούν το Σύνολο της Χώρας. 
 
Επανεξετάσθηκε η στοχοθέτηση των περιβαλλοντικών δεικτών του Προγράµµατος που 
είχε γίνει κατά την ετήσια Έκθεση 2009-2010, σύµφωνα και µε την επιστολή της 
ΕΥΣΠΕ∆ (ΑΠ 213248/7.7.11). Για την περιβαλλοντική στοχοθέτηση του 
Προγράµµατος συνυπολογίσθηκαν οι τιµές βάσης των δεικτών και το προγραµµατικό 
κείµενο. 
 
Να σηµειωθεί ότι, όπως και στην Ετήσια Έκθεση, οι Πίνακες Ι και ΙΙ αφορούν τα 
ενταγµένα έργα έως 31/12/2010, καθώς και τα υπό ένταξη έργα της περιόδου αυτής. 
Στην παρούσα έκθεση, οι τιµές έχουν επικαιροποιηθεί µε τα τελευταία δεδοµένα του 
ΟΠΣ (Οκτ. 2011) για τα έργα της περιόδου αναφοράς. Όταν υπάρχει διαφορά  από τις 
αντίστοιχες τιµές της Ετήσιας Έκθεσης, υπάρχει σχετική σήµανση µε αστερίσκο. Στο 
πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου, υπήρξαν έργα ΑΠΕ που εντάχθηκαν στις αρχές του 
2011, των οποίων το Φυσικό Αντικείµενο αφορούσε την περίοδο προ 31/12/2010, µε 
συµβολή στους δείκτες της παρούσας έκθεσης. 
 

Ολοκληρωµένες δράσεις ∆ΕΝ έχουν υπάρξει ακόµη, οπότε δεν µπορεί να υπάρξει 
αντίστοιχη επίτευξη στόχου. 
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Στο πλαίσιο του σχολιασµού της Ετήσιας Έκθεσης (βλ. επιστολή ΕΥΣΠΕ∆) για τη 
χρήση επιπλέον δεικτών σε κάποιους άξονες, πρέπει να αναφερθεί ότι στον Α.Π. 2, 
που περιλαµβάνει δράσεις κρατικών ενισχύσεων ("Πράσινες Υποδοµές", "Πράσινη 
Επιχείρηση" κλπ) προτιµάται η χρήση ποιοτικών περιβαλλοντικών δεικτών, η 
αποτίµηση των οποίων είναι εφικτή, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο για τους 
Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης που τους παρακολουθούν. Αντίθετα στον Α.Π. 4 
(έργα υποδοµής τοµέα ενέργειας), γίνεται χρήση ποσοτικών δεικτών (όπως «µείωση 
εκποµπών αερίου θερµοκηπίου», «ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας» κλπ) 
εφ’ όσον µπορεί να γίνει σχετική αποτίµηση. 

 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι ΕΠΑΝ ΙΙ σύµφωνα µε τη ΣΜΠΕ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί Περιβαλλοντικοί Στόχοι που έχουν επιλεγεί 
για το ΕΠΑΝ ΙΙ σύµφωνα µε το προγραµµατικό του κείµενο (βλ. ΣΜΠΕ Κεφάλαιο 7.3, 
σελ. 166) και βασίζονται στους περιβαλλοντικούς τοµείς/ συνιστώσες που 
καθορίζονται από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ. Η ΣΜΠΕ (βλ. Πίνακα 7.3-1, σελ. 171) 
περιλαµβάνει εκτίµηση της σύνδεσης αυτών µε τους Αναπτυξιακούς Στόχους των Αξόνων.   
 

ΠΣ1 Προστασία Βιοποικιλότητας, συµπεριλαµβανόµενης της αποφυγής πρόκλησης βλαβών σε 
χλωρίδα πανίδα   και φυσικές περιοχές  

ΠΣ2    Προστασία Τοπίου, συµπεριλαµβανόµενου αστικού, αγροτικού και φυσικού τοπίου  

ΠΣ3    Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης  

ΠΣ4    Μείωση Ρύπανσης αέρα  

ΠΣ5    Μείωση ρύπανσης νερών  

ΠΣ6    Μείωση ρύπανσης εδάφους  

ΠΣ7    Μείωση αερίων θερµοκηπίου  

ΠΣ8    Αειφόρος χρήση φυσικών πόρων  

ΠΣ9    Βιώσιµη προσπελασιµότητα  

ΠΣ10  Βελτίωση συνθηκών υγείας  

ΠΣ11  Προστασία και ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονοµιάς  

ΠΣ12  Καθιέρωση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικού σχεδιασµού  

 

Ανάλυση ανά Περιβαλλοντική Συνιστώσα και ανά Άξονα Προτεραιότητας 

Άξονας Προτεραιότητας 1 

Σύµφωνα µε τη ΣΜΠΕ, οι επιπτώσεις που αναµένονται από την υλοποίηση του Α.Π. 1 
είναι κατά πλειοψηφία ουδέτερες ως θετικές, κυρίως έµµεσες, µεσο-µακροπρόθεσµης 
εµφάνισης και µόνιµου χαρακτήρα (βλ. ΣΜΠΕ σελ 181). Αυτό επιβεβαιώνεται από την 
έως τώρα υλοποίηση του Προγράµµατος, όπως αναλύεται και παρακάτω. 

 

Περ. Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Η ΣΜΠΕ του ΕΠ δεν συνδέει άµεσα κανένα από τους 5 Αναπτυξιακούς Στόχους του 
άξονα, µε την περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα (βλ. ΣΜΠΕ, Πίνακα 7.3-1, σελ. 171). 
Στην πραγµατικότητα όµως, µε ασφάλεια µπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει µία έµµεση 
θετική επίδραση, δεδοµένου ότι οι δράσεις του τοµέα της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, από τη φύση τους έχουν την τάση να συµβάλλουν θετικά 
στην ποιότητα ζωής και την ανθρώπινη υγεία, δεδοµένου ότι η ενίσχυση της έρευνας, 
είτε σε αµιγώς ερευνητικούς φορείς, είτε σε επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα, 
έχει γενικά ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υλικών και 
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την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών. Από το σύνολο των έργων Ε&ΤΑ, εκείνα που 
ανήκουν στους θεµατικούς τοµείς περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, υδάτων, ιατρικής, 
βιοτεχνολογίας, βιο-καυσίµων, ΑΠΕ και βιώσιµων µεταφορών, θεωρούνται ότι 
κατέχουν υψηλή περιβαλλοντική προστιθέµενη αξία και συνεισφέρουν θετικά στην 
περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα. 

Ο δείκτης που έχει επιλεγεί για την αξιολόγηση της επίπτωσης των δράσεων του 
άξονα επί του πληθυσµού, της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης υγείας είναι: 
«Ποσοστό χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων και συναφών δραστηριοτήτων που 
συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και έχουν  υψηλή περιβαλλοντική  
προστιθέµενη αξία επί του συνόλου». 

Σε ό,τι αφορά το δείκτη, η τιµή βάσης 25% προσδιορίστηκε από το ποσοστό 
χρηµατοδότησης των ολοκληρωµένων ερευνητικών έργων που συνέβαλαν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και είχαν υψηλή περιβαλλοντική  προστιθέµενη αξία επί 
του συνόλου των 107 ολοκληρωµένων υποέργων, της δράσης ΠΑΒΕΤ-2005 
(Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας) κατά τη διάρκεια 
του Γ’ ΚΠΣ (MIS ΕΠΑΝ 100926). Τα υποέργα µε υψηλή περιβαλλοντική προστιθέµενη 
αξία είναι εκείνα που αφορούν στους τοµείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το ποσοστό 
που προσδιορίστηκε (25%) θεωρείται αντιπροσωπευτικό για το σύνολο των 
ερευνητικών έργων του ΕΠΑΝ. 

Στο πλαίσιο των ∆ράσεων Ε&ΤΑ του ΕΠΑΝ ΙΙ, έχουν υποβληθεί προτάσεις µε 
προστιθέµενη περιβαλλοντική αξία. Η δέσµευση του στόχου από εντάξεις προκύπτει 
από το σύνολο των προτάσεων Ε&ΤΑ, ως το ποσοστό εκείνων που άπτονται στους 
τοµείς περιβάλλοντος, κλίµατος, ενέργειας, βιοτεχνολογίας, υγείας & µεταφορών, και 
υπολογίζονται σε 50%. Η ίδια τιµή (50%) που προσδιορίστηκε από τις ενταγµένες 
προτάσεις, θεωρείται ικανοποιητική και λαµβάνεται και ως στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ 

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Από τη ΣΜΠΕ (βλ. σελ. 171) δεν προκύπτει σύνδεση της ποιότητας των υδάτων (ΠΣ5) 
µε τους στόχους του Άξονα. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε, τα έργα Ε&ΤΑ έχουν έµµεσα 
αποτελέσµατα και από τη φύση τους τείνουν να έχουν ουδέτερη ή  θετική συµβολή 
στην ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. 

Από την έως τώρα υλοποίηση δράσεων του τοµέα, προκύπτει ότι αυτές έχουν 
ουδέτερη ή και θετική επίδραση στο δείκτη «Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων». 
Έργα µε θετική επίδραση στο δείκτη, εντοπίζονται στις δράσεις: 

1. Υποστήριξη Οµάδων ΜµΕ για δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009 

2. Κουπόνια καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)     

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - (Πράξη Ι,ΙΙ) - 1η προκήρυξη, 2009 

Ειδικά στο πλαίσιο των δράσεων 1 και 3, εντάχθηκαν µεταξύ άλλων και προτάσεις του 
Θεµατικού τοµέα 7:Περιβάλλον, που αφορούσε περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
(αγροτική ρύπανση, αέρια ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, 
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση - φωτορύπανση και επιπτώσεις τους στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, στερεά απόβλητα).  
Έργα µε θετική συνεισφορά στον αναφερόµενο δείκτη έχουν εντάσσονται και στο 
πλαίσιο της 2ης δράσης. 
 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 

Όµοια µε τα παραπάνω (Υ∆ΑΤΑ), από τη ΣΜΠΕ (βλ. σελ. 171) δεν προκύπτει σύνδεση 
της ποιότητας της ατµόσφαιρας (ΠΣ4) µε τους στόχους του Άξονα. Παρ’ όλ’ αυτά τα 
έργα Ε&ΤΑ έχουν έµµεσα αποτελέσµατα και από τη φύση τους τείνουν να έχουν 
ουδέτερη ή  θετική συµβολή στην ποιότητα και της ατµόσφαιρας. 
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Από την έως τώρα υλοποίηση δράσεων του τοµέα, προκύπτει ότι αυτές έχουν 
ουδέτερη ή και θετική επίδραση στο δείκτη «Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας». Έργα µε θετική επίδραση στο δείκτη, εντοπίζονται στις δράσεις: 

1. Υποστήριξη Οµάδων ΜµΕ για δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009 

2. Κουπόνια καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)     

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - (Πράξη Ι,ΙΙ) - 1η προκήρυξη, 2009 

4. Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για δραστηριότητες Ε&Τ - Προκήρυξη 2009 

5. ∆ηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης 
(spin-off και spin-out) - 1η Προκ. 2009 

Ειδικά στο πλαίσιο των δράσεων 1, 3 και 4, εντάχθηκαν µεταξύ άλλων και προτάσεις 
του Θεµατικού τοµέα 7:Περιβάλλον, που αφορούσε περιβαλλοντικές τεχνολογίες 
(αγροτική ρύπανση, αέρια ρύπανση, ρύπανση υδάτων και εδάφους, 
ηλεκτροµαγνητική ρύπανση - φωτορύπανση και επιπτώσεις τους στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, στερεά απόβλητα).  
Έργα µε θετική συνεισφορά στον αναφερόµενο δείκτη εντάσσονται και στις δράσεις 2 
και 5. 
 

Άξονας Προτεραιότητας 2 

Περιλαµβάνονται οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, µε τους ειδικούς 
Αναπτυξιακούς Στόχους που παρουσιάστηκαν στο Κεφ. 2. Η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας, εκ φύσεως αποτελεί επιβάρυνση για το περιβάλλον, όπως 
φαίνεται και στη ΣΜΠΕ (βλ. ΣΜΠΕ Κεφ. 7.3 και 7.4). Με σκοπό την ενίσχυση της 
αειφόρου ανάπτυξης και την επένδυση σε κλάδους µε υψηλή περιβαλλοντική 
προστιθέµενη αξία, έως τέλους 2010, προκηρύχθηκαν µεταξύ άλλων και δράσεις µε 
100% φιλο-περιβαλλοντικό χαρακτήρα, όπως: «Πράσινες Υποδοµές», «Πράσινη 
Επιχείρηση» & «Πράσινος Τουρισµός», οι λεγόµενες «Πράσινες δράσεις», που 
ανήκουν στον ΚΘΠ 06 4. 

Συγκεκριµένα, η δράση «Πράσινες Υποδοµές», απευθύνεται σε υφιστάµενες και 
νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν 
δραστηριότητα στην επεξεργασία λυµάτων, στη συλλογή/επεξεργασία/ διάθεση 
αποβλήτων/ανάκτηση υλικών ή ασκούν δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων. Επιχορηγούνται ενέργειες συλλογής, 
µεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, η εγκατάσταση συστήµατος 
παρακολούθησης εκποµπών ρύπων, καθώς και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών 
προτύπων. 

Το Πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» έχει ως σκοπό τη δηµιουργία των 
προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των 
επιχειρήσεων, προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής 
αλυσίδας, µε ειδικούς στόχους: 
- τη µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των 

µεταποιητικών επιχειρήσεων 
- την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών 
- τη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και τη 

µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα 
- τη συµµόρφωση των επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε τα διεθνή 

περιβαλλοντικά πρότυπα 
 

                                          
4 ΚΘΠ 06: «Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών 
τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)» 
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Όσο για τη ∆ράση «Πράσινος Τουρισµός», αυτή απευθύνεται στο σύνολο των 
τουριστικών καταλυµάτων και περιλαµβάνει επιδότηση ενεργειών εξοικονόµησης 
ενέργειας, ύδατος, εφαρµογής ΑΠΕ και γενικότερα πράσινες πολιτικές στις τουριστικές 
επιχειρήσεις. 

 

Έως τέλους του 2010, προκηρύχθηκε και η ∆ράση «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» 
(ΚΘΠ 09 5) που απευθύνεται τόσο σε υφιστάµενες, όσο και σε νέες και υπό σύσταση 
Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
Μεταποίησης, µε σκοπό τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό τους, καθώς 
και τη δηµιουργία νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων. Υποστηρίζεται η αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων προς τους κλάδους υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και 
προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή τη διαφοροποίησή τους (ποιοτική αναβάθµιση, 
τυποποίηση, πιστοποίηση). Ενισχύεται ο ρόλος των συνοδευτικών (µεταποιητικών) 
υπηρεσιών, όπως η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, η ανάπτυξη και εφαρµογή 
καινοτοµίας, καθώς και παρεµβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως αξιοποίηση 
αποβλήτων, ανακύκλωση κτλ. Χάρη στην επιλεξιµότητα φιλο-περιβαλλοντικών 
ενεργειών, στο πλαίσιο της ∆ράσης έχουν υποβληθεί προτάσεις µε θετική συνεισφορά 
στους περιβαλλοντικούς δείκτες του άξονα. 

 

Περ. Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Στη ΣΜΠΕ του Προγράµµατος εµφανιζόταν αβέβαιη σύνδεση µεταξύ των 
Αναπτυξιακών Στόχων του Άξονα 2 και της περιβαλλοντικής αυτής συνιστώσας (βλ. 
ΣΜΠΕ, Πίνακα 7.3-1, σελ. 171).  

Από την εξέλιξη του Προγράµµατος προκύπτει ότι οι υπό ένταξη «Πράσινες ∆ράσεις» 
καθώς και άλλες που ενισχύουν την πράσινη επιχειρηµατικότητα, συµβάλλουν θετικά 
στην Ποιότητα Ζωής και την Ανθρώπινη Υγεία. Ο δείκτης που έχει επιλεγεί για την 
παρακολούθηση της περιβαλλοντικής αυτής συνιστώσας είναι: «Μεταβολή των 
επιπέδων θορύβου». H συνεισφορά των Πράσινων ∆ράσεων αναµένεται να είναι κατά 
µέσο όρο θετική στο δείκτη, δεδοµένου ότι ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων και η 
νέες τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν θα επιφέρουν µείωση των επιπέδων 
θορύβου. Επιπλέον τυχόν ενέργειες µονώσεων θα συµβάλλουν θετικά. 

Περαιτέρω πρέπει να αναφερθεί ότι οι δράσεις ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας 
ειδικών οµάδων-στόχων (ΡΟΜ, πολύτεκνων, νέων και γυναικών), που περιλαµβάνει ο 
Α.Π. 2, έχουν ως σκοπό την διάχυση της ανάπτυξης σε τάξεις του πληθυσµού που 
µειονεκτούν. Το θέµα αυτό αναφέρεται και στη ΣΜΠΕ (βλ. § 7.5.2). Οι αναφερόµενες 
δράσεις συµβάλλουν θετικά στον πληθυσµό, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος 
περιβαλλοντικός δείκτης που να αποτυπώνει τη συµβολή αυτή στον Πληθυσµό. 

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Αν και από τη ΣΜΠΕ φαινόταν ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι του Άξονα κατά βάση δεν 
είχαν θετική συνεισφορά στην περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα (βλ. ΣΜΠΕ, σελ.171), 
παρ’ όλα αυτά χάρη στις Πράσινες ∆ράσεις που προκηρύχθηκαν και µέσω της 
ενίσχυσης δαπανών τόσο για την επεξεργασία λυµάτων όσο και για τη βέλτιστη 
διάθεση των αποβλήτων (βλ. «Πράσινες Υποδοµές»), ο αντίκτυπος των δράσεων του 
Άξονα, αναµένεται θετικός. Ο δείκτης που έχει επιλεγεί είναι «Μεταβολή της ποιότητας 
των υδάτων». 

 

 

                                          
5  ΚΘΠ 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας, της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 
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Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 

Όπως και παραπάνω, στη ΣΜΠΕ του Προγράµµατος εµφανιζόταν αβέβαιη σύνδεση 
µεταξύ των Αναπτυξιακών Στόχων του Άξονα 2 και της περιβαλλοντικής αυτής 
συνιστώσας (βλ. ΣΜΠΕ, Πίνακα 7.3-1, σελ. 171).  

Παρ’ όλα αυτά, οι λεγόµενες «Πράσινες ∆ράσεις» σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να έχουν 
θετική συµβολή στο ∆είκτη που έχει επιλεγεί: «Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας». Θετική συµβολή αναµένεται να παρουσιάσουν και προτάσεις στο 
πλαίσιο της ∆ράσης "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες".  

Πιο συγκεκριµένα, η δράση «Πράσινες Υποδοµές» χρηµατοδοτεί την εγκατάσταση 
συστήµατος παρακολούθησης εκποµπών ρύπων, ενώ η δράση «Πράσινη Επιχείρηση» 
χρηµατοδοτεί µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας  και µείωσης του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος των µεταποιητικών επιχειρήσεων. 

 

 Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Ε∆ΑΦΟΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Αν και από τη ΣΜΠΕ φαινόταν ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι του Άξονα κατά βάση δεν 
είχαν θετική συνεισφορά στην περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα βλ. ΣΜΠΕ, Πίνακα 7.3-
1, σελ. 171) παρ’ όλα αυτά χάρη στις Πράσινες ∆ράσεις που προκηρύχθηκαν και µέσω 
της ενίσχυσης των δαπανών για την επεξεργασία των λυµάτων και τη βέλτιστη 
διάθεση των αποβλήτων (βλ. «Πράσινες Υποδοµές»), στόχος είναι ο αντίκτυπος της 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας να µην έχει αρνητικά αποτελέσµατα στο Έδαφος 
και τις Χρήσεις Γης. 

Ο δείκτης που έχει επιλεγεί για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής αυτής 
συνιστώσας είναι: «Επιχειρήσεις ανακύκλωσης – πράσινη επιχειρηµατικότητα (πλήθος 
επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα του 
περιβάλλοντος ή υλοποιούν δράσεις ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη 
λειτουργία τους)». Ο δείκτης είναι ποσοτικός. Η τιµή βάσης αυτού προσδιορίστηκε 
από τις επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν από το ΕΠΑΝ στο Γ’ ΚΠΣ και υλοποίησαν 
δράσεις σχετικές µε το περιβάλλον  ή ανέπτυξαν και εγκατέστησαν σύστηµα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (δράσεις 2.5.1 και 2.5.2 του ΕΠΑΝ) 6. Αυτές στο σύνολο 
της Χώρας ανήλθαν σε 158. Στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 200 επιχειρήσεις να 
ολοκληρώσουν τις ενέργειες πράσινης επιχειρηµατικότητας. Στο πλαίσιο των υπό 
ένταξη «Πράσινων ∆ράσεων» του τοµέα Βιοµηχανίας και Τουρισµού καθώς και στο 
πλαίσιο της ∆ράσης «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» της ΓΓΒ έχουν υποβληθεί 
προτάσεις στις οποίες περιλαµβάνουν πολιτικές πράσινης επιχειρηµατικότητας. Αυτές 
υπολογίζονται σε 236. 

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι «Πράσινες ∆ράσεις» και η «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» που έχουν 
προκηρυχθεί, αναµένεται να συνεισφέρουν θετικά στο ∆είκτη που έχει επιλεγεί για 
την παρακολούθηση αυτής της περιβαλλοντικής συνιστώσας: «Συµβολή στην 
εξοικονόµηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ». Οι δράσεις αυτές αναµένεται να 
αντισταθµίσουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που γενικά αναµένεται από την 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (βλ. ΣΜΠΕ § 7.5.7).  

 

 

 

                                          
6  ΕΠΑΝ/ ∆ράση 2.5.1: Τεχνολογικός εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 
   ΕΠΑΝ/ ∆ράση 2.5.2: Οργανωτικός εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων 
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Άξονας Προτεραιότητας 3 

Ο Α.Π.3 χρηµατοδοτεί έργα του τοµέα Πολιτισµού και Τουρισµού, όπως οικο-
τουριστικές διαδροµές, ανακαίνιση και κατασκευή µουσείων, δράσεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, κλπ. Τα έργα αυτά είναι υψίστης σηµασίας για τη Χώρα, 
δεδοµένου ότι αναδεικνύουν τον φυσικό της πλούτο και την πολιτιστική κληρονοµιά. 
Οι παρεµβάσεις υλοποιούνται στοχευµένα, µε την λιγότερη δυνατή όχληση στον 
περιβάλλοντα χώρο, µε τη λήψη όλων των απαραίτητων περιβαλλοντικών εγκρίσεων 
και σε πλήρη συµβατότητα µε το νοµικό πλαίσιο. 

Στον άξονα 3, υλοποιούνται και δράσεις µε ουδέτερο χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά την 
περιβαλλοντική διάσταση, όπως έργα στους τοµείς Καταναλωτή, Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας (δηµιουργία δοµών εποπτείας της αγοράς, εξυπηρέτησης του 
καταναλωτή, κλπ) καθώς και σύσταση Ταµείων Χαρτοφυλακίου (Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας, Jeremie) µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ.  

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΧΛΩΡΙ∆Α-ΠΑΝΙ∆Α 

Να σηµειωθεί ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί πρωταρχικό στόχο βάσει 
και του Νόµου 3937/2011 (βλ. Κεφ. 4). Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη έργων είναι η ύπαρξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων.  

Για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής αυτής συνιστώσας έχει επιλεγεί ο 
δείκτης «Πλήθος Οικοτουριστικών ∆ιαδροµών». Η τιµή βάσης (2) αυτού προκύπτει 
από τα αντίστοιχα ολοκληρωµένα έργα του ΕΠΑΝ 2000-2006. O στόχος για το ΕΠΑΝ 
ΙΙ είναι η δηµιουργία/αναβάθµιση 10 οικο-τουριστικών διαδροµών. Έως 31/12/2010 
βρισκόντουσαν υπό ένταξη 6 αντίστοιχα έργα, που περιλαµβάνουν ορειβατικές 
διαδροµές και µονοπάτια, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση 2009-
2010. 7 

       

Περ. Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Από τη ΣΜΠΕ του Προγράµµατος διαφαίνεται µια αβέβαιη σύνδεση των Αναπτυξιακών 
Στόχων του Άξονα µε την περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα (βλ. ΣΜΠΕ, σελ.171). Σε 
γενικές γραµµές µπορεί να ειπωθεί ότι οι οικο-τουριστικές διαδροµές και τα έργα 
ανάδειξης µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, έχουν θετική συνεισφορά στην 
ποιότητα ζωής, εφόσον η υλοποίησή τους πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε 
να µην δηµιουργείται όχληση στον περιβάλλοντα χώρο. Λόγω της φύσης των 
υλοποιούµενων δράσεων ως κρίσιµος δείκτης παρακολούθησης της περιβαλλοντικής 
συνιστώσας Πληθυσµός-Ποιότητα Ζωής-Ανθρώπινη Υγεία έχει επιλεγεί η «Μεταβολή 
των επιπέδων θορύβου». Οι έως τώρα υπό ένταξη δράσεις έχουν ουδέτερη επίδραση 
στο δείκτη, δεδοµένου ότι διαθέτουν τους απαραίτητους Περιβαλλοντικούς όρους για 
την ανάδειξη των συγκεκριµένων χώρων.  

Στην πορεία του Προγράµµατος θα εξετασθεί η σκοπιµότητα ύπαρξης του δείκτη 
αυτού. 

                                          

7 - Ανάδειξη ορειβατικής διαδροµής Αστράκας (Όρος Τύµφη) 
   - Οικο-τουριστικές διαδροµές Ν. Σκοπέλου 

- Ανάδειξη ανάπλαση µονοπατιών γύρω από το µικρό θέατρο της Παλαιάς Επιδαύρου στο 

∆ήµο Επιδαύρου Ν. Αργολίδας 

   - Οικο-τουριστικές διαδροµές Ιθάκης 

   - Οικο-τουριστικές διαδροµές Ν. Κεφαλληνίας 

   - Οικο-τουριστικές διαδροµές ∆ήµου Βυτίνας 

- Υπάρχει και το έργο «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που εντάσσεται στο ΠΕΠ 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Από τη ΣΜΠΕ του Προγράµµατος φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύνδεση των 
Αναπτυξιακών Στόχων του Άξονα µε την περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα (Π.Σ.5) (βλ. 
ΣΜΠΕ, σελ. 171). Για την παρακολούθησή της έχει ορισθεί ο ποιοτικός δείκτης 
«Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων», στον οποίο τα υπό ένταξη έργα Τουρισµού 
και Πολιτισµού έχουν ουδέτερη επίδραση. Όπως έχει ειπωθεί η ανάδειξη των εν λόγω 
χώρων θα γίνει µε τη µικρότερη δυνατή όχληση, βάσει των εγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών όρων. 

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 

Από τη ΣΜΠΕ του Προγράµµατος διαφαίνεται µια αβέβαιη σύνδεση των Αναπτυξιακών 
Στόχων του Άξονα µε την περιβαλλοντική αυτή συνιστώσα (Π.Σ.4) (βλ. ΣΜΠΕ 
σελ.171). Για την παρακολούθησή της έχει ορισθεί ο ποιοτικός δείκτης «Βελτίωση της 
ποιότητας της ατµόσφαιρας» στον οποίο τα υπό ένταξη έργα Τουρισµού και 
Πολιτισµού έχουν ουδέτερη επίδραση. 

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής αυτής συνιστώσας έχει θεσπιστεί ο 
ποιοτικός δείκτης: «Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στη γειτνιάζουσα 
περιοχή». Όπως περιγράφεται και στη ΣΜΠΕ του Προγράµµατος τα έργα Τουρισµού 
και Πολιτισµού (ανάδειξη µουσείων, αρχαιολογικών χώρων, οικο-τουριστικών 
διαδροµών και µονοπατιών) λειτουργούν θετικά στο δείκτη (ΣΜΠΕ, § 7.5.8). Ωστόσο 
η ποσοτική αποτίµηση του δείκτη δεν είναι εφικτή, δεδοµένου ότι επηρεάζεται και από 
άλλους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οικονοµική κρίση). 

 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όπως περιγράφεται και στη ΣΜΠΕ υπάρχει σαφής σύνδεση των Αναπτυξιακών Στόχων 
του άξονα µε το Πολιτιστικό Περιβάλλον (Π.Σ.11) (βλ.ΣΜΠΕ, σελ. 171).  

Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί για την παρακολούθηση αυτής της συνιστώσας είναι: 

Α. Ο ποσοτικός δείκτης «Πλήθος έργων που ανέδειξαν µουσεία, µνηµεία και 
αρχαιολογικούς χώρους». Η τιµή βάσης αυτού (12) προκύπτει από τα αντίστοιχα 
ολοκληρωµένα έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Πολιτισµός” του Γ’ ΚΠΣ. Ο 
στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 2007-2013 είναι η υλοποίηση 30 έργων που θα 
αναδείξουν µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. Με βάση τα ενταγµένα και 
τα υπό ένταξη έργα της 31/12/2010 προκύπτει ότι υπάρχει δέσµευση για 23 έργα (βλ. 
Ετήσια Έκθεση 2009-2010, Κεφάλαιο 4), εκ των οποίων τα 13 ήδη ενταγµένα. 

 

Β. Ο ποσοστιαίος δείκτης «Ποσοστό αύξησης επισκεπτών µνηµείων, αρχαιολογικών 
χώρων και µουσείων». Στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η αύξηση των επισκεπτών των 
µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων που ενισχύονται κατά 15%. 
Βάσει των Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης των ενταγµένων έργων πολιτισµού8, και από την 
αρχική επισκεψιµότητα αυτών (εφόσον πρόκειται για υπάρχοντες χώρους) ή από την 
                                          
8 -Ηλεκτροφωτισµός φρουρίου Σπιναλόγκας 

 - Αποκατάσταση της οικίας του Ελ. Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων Κρήτης     

 - Νέο αρχαιολογικό µουσείο Χανίων 

 - Νέο αρχαιολογικό µουσείο Αλεξανδρούπολης 
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αναµενόµενη επισκεψιµότητα (εφόσον πρόκειται για νέους χώρους, και µέσω 
αντίστοιχων στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας), υπολογίζεται η δέσµευση 
του στόχου από εντάξεις σε 10%.  

 

Άξονας Προτεραιότητας 4 

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 εντάχθηκαν 73 έργα ΑΠΕ στο πλαίσιο του Επενδυτικού 
Νόµου και στους Κωδικούς θέµατος Προτεραιότητας (ΚΘΠ) 39, 40 και 42 9. Τα έργα 
αυτά αφορούν Φυσικό Αντικείµενο προ 31/12/2010. Να σηµειωθεί ότι η συµβολή  
τους δεν φαίνεται στην Ετήσια Έκθεση 2009-2010, δεδοµένου ότι δεν είχαν ακόµη 
ενταχθεί.  

Στο πλαίσιο του Α.Π.4 υλοποιούνται και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον 
οικιακό τοµέα. Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται για το 36 % της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την 
ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24% φθάνοντας τα 8,54 Mtoe, που αποτελεί µία 
από τις µεγαλύτερες αυξήσεις ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων στην Ευρώπη. Η 
εικόνα αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα των κτηρίων, καθώς και στην 
ενεργειακή συµπεριφορά των ενοίκων. Συνεπώς προκύπτει ότι υφίσταται ιδιαιτέρως 
σηµαντικό περιθώριο εξοικονόµησης ενέργειας στον τοµέα αυτό. Οι δράσεις που 
προκηρύχθηκαν είναι «Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κλιµατισµού», της 
οποίας το φυσικό αντικείµενο έχει ολοκληρωθεί και το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ Κατ’ 
Οίκον».  
 
Ο Α.Π 4 περιλαµβάνει και σηµαντικά ενεργειακά έργα (µε δικαιούχους όπως ∆ΕΗ, 
∆ΕΣΦΑ, ∆ΕΠΑ κλπ). Τα έργα αυτά δεν παρουσίασαν πρόοδο κατά την περίοδο 
αναφοράς (31/12/2010), δεδοµένου ότι εκκρεµούσαν διοικητικά θέµατα µε την 
κοινότητα που έπρεπε να επιλυθούν. Πρόκειται είτε για έργα αναβάθµισης και 
επέκτασης του δικτύου Φυσικού Αερίου (αγωγός Αγ. Θεόδωροι-Μεγαλόπολη, αγωγός 
Οινόφυτα-Αλιβέρι, κατασκευή 3ης δεξαµενής αποθήκευσης υγροποιηµένου Φ.Α στη 
Ρεβυθούσα Αττικής, Κατασκευή σταθµού συµπίεσης στη Ν. Μεσηµβρία Θεσ/κης), είτε 
για έργα αναβάθµισης της µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. 
κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στη Μεγαλόπολη και τη Ν. Σάντα, 
καθώς και καλωδιακά έργα το σηµαντικότερο των οποίων είναι η διασύνδεση 
Κυκλάδων). Πολλά από τα έργα αυτά αποτελούν Μεγάλα Έργα (βλ. ακολούθως, 
Κεφάλαιο 5 και Πίνακα ΙΙΙ), το καθένα µε συνολικό κόστος άνω των 50 εκ. € 10. Τα 
έργα του Φ.Α. θα συµβάλλουν στην επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές 
(Πελοπόννησο, Εύβοια) αντικαθιστώντας άλλα περισσότερο ρυπογόνα καύσιµα (όπως 
λιγνίτη και πετρέλαιο) µε Φ.Α, καθώς και στην ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου µε 
µεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα (βλ. Σταθµός συµπίεσης στη Ν. Μεσηµβρία και 
δεξαµενή αποθήκευσης στη Ρεβυθούσα). Σε ό,τι αφορά τα ΚΥΤ, αυτά θα βοηθήσουν 
στην ευστάθεια του συστήµατος, ενώ η διασύνδεση των Κυκλάδων, θα συντελέσει 
στη µείωση της λειτουργίας των τοπικών πετρελαϊκών σταθµών παραγωγής και θα 
αυξήσει τη διείσδυση στο ηπειρωτικό δίκτυο της προερχόµενης από ΑΠΕ ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
Όπως φαίνεται παραπάνω ο σχεδιασµός των έργων του άξονα, εκτός από την 
επάρκεια του ενεργειακού συστήµατος της Χώρας, δίνει βαρύτητα στην αειφορία, 
στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη διείσδυση καθαρότερων µορφών ενέργειας, 
παρουσιάζοντας σηµαντική συµβολή στην περιβαλλοντική συνιστώσα ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Οι δείκτες που έχουν επιλεγεί είναι ποσοτικοί, αφού µπορεί 
να αποτιµηθεί η συµβολή του κάθε έργου σε αυτούς. 

                                          
9 ΚΘΠ 39: Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 
  ΚΘΠ 40: Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 
  ΚΘΠ 42: Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική & άλλες µορφές  
10 Βάσει του άρθρου 39 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1083/2006 του Συµβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 539/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου & Συµβουλίου 
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Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η σηµαντικότητα των δράσεων ΑΠΕ και των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας 
αναφερόταν και στη ΣΜΠΕ (Κεφάλαιο 7.5.7), µε θετικά αναµενόµενα αποτελέσµατα 
στη συγκεκριµένη περιβαλλοντική συνιστώσα, αντισταθµίζοντας τις αρνητικές 
επιπτώσεις από την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας (βλ. δράσεις ενίσχυσης 
επιχειρηµατικότητας Α.Π.2) 

Όπως περιγράφεται και στη ΣΜΠΕ υπάρχει σαφής σύνδεση των περισσότερων  
Αναπτυξιακών Στόχων του άξονα (Α.Σ 1, 3 και 4) µε τους Κλιµατικούς Παράγοντες 
και την Εξοικονόµηση Ενέργειας (Π.Σ.3, 4, 8) (βλ. ΣΜΠΕ 171). Οι δείκτες που έχουν 
επιλεγεί για την παρακολούθηση αυτής της συνιστώσας περιγράφονται ακολούθως: 

 

Α. «Πληθυσµός που καλύπτεται από Φ.Α.»     

Είναι σηµαντικό το Φυσικό Αέριο να διεισδύσει σε όσο το δυνατό περισσότερους 
κατοίκους της Χώρας, ώστε να αντικατασταθούν άλλα συµβατικά καύσιµα (π.χ. 
πετρέλαιο). Η τιµή βάσης του δείκτη (488.700) προέκυψε από τον αντίστοιχο δείκτη 
αποτελέσµατος του µέτρου 7.1 του ΕΠΑΝ (Γ’ ΚΠΣ) για το Σύνολο της Χώρας 11. 

Τα έργα που σχετίζονται µε την επέκταση του δικτύου διανοµής Φ.Α µέσα στις πόλεις 
(π.χ έργα Εταιρειών Παροχής Αερίου-ΕΠΑ) δεν κατέστη δυνατόν να ενεργοποιηθούν, 
για διοικητικούς λόγους (η έγκριση των βασικών προαπαιτούµενων για την 
ενεργοποίηση πραγµατοποιήθηκε εντός του 2011). 

 

Β. «Εγκατεστηµένη ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και εξοικονόµηση ενέργειας 
συµπεριλαµβανόµενης της τηλεθέρµανσης» 

Η τιµή βάσης (780 MWe) προέκυψε από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσµατος των δράσεων ΑΠΕ του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1)12 και αφορά 
το σύνολο της Χώρας. 

Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι να εγκατασταθούν επιπλέον 200 MWe ΑΠΕ.  

Στη δέσµευση στόχου από εντάξεις, συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004 ) που εντάχθηκαν στις αρχές του 2011 στον Άξονα 04 του 
ΕΠΑΝ ΙΙ και αφορούν φυσικό αντικείµενο προ 31/12/2010. Κατά την υποβολή της 
Ετήσιας Περιβαλλοντικής Έκθεσης 2009-2010, δεν ήταν ενταγµένα τα έργα αυτά, γι’ 
αυτό και υπάρχει σχετική διαφοροποίηση. Η τιµή 142,94 MWe, είναι τιµή ΟΠΣ, εκ των 
οποίων τα 125 MWe αφορούν αιολικά πάρκα, τα 15,5 MWe Φ/Β συστήµατα και τα 2,5 
MWe Y/H ή γεωθερµικά συστήµατα. 

Ο στόχος είναι µειωµένος σε σχέση µε το Γ’ ΚΠΣ, εξαιτίας της έµφασης που δόθηκε 
στην ΕΕ από το 2009 και εξής στη σύσταση χρηµατοδοτικών εργαλείων, για τα οποία 
απαιτήθηκε σηµαντική δέσµευση πόρων. Εξάλλου τα έργα ΑΠΕ υποστηρίζονται και 
εκτός ΕΤΠΑ µέσω του συστήµατος feed in tariff (βλ. Ν.3851/2010/ΦΕΚ85Α΄/4.6.10). 

 

 

 

                                          

11  Μέτρο 7.1 ΕΠΑΝ: «∆ιείσδυση φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα, σε νέους 

βιοµηχανικούς καταναλωτές και στον τοµέα των µεταφορών» 
12 ∆ράση 2.1.3 ΕΠΑΝ: «Οικονοµικά κίνητρα για ενίσχυση µεµονωµένων ιδιωτικών ενεργειακών  

επενδύσεων» 

   ∆ράση 6.5.1 ΕΠΑΝ: «Προώθηση της διείσδυσης Συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ενεργειακό Σύστηµα της Χώρας» 
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Γ. «Αριθµός έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» 

Η τιµή βάσης (150 έργα ΑΠΕ) προέκυψε από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσµατος των δράσεων ΑΠΕ του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1). 
Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 100 έργα ΑΠΕ. Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής 
της Προγραµµατικής περιόδου, µεγάλη βαρύτητα δίνεται και στις δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας. 

Στη δέσµευση στόχου από εντάξεις, συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004). Η τιµή 73 προκύπτει από το ΟΠΣ. Από αυτά τα 11 αφορούν 
αιολικά πάρκα, τα 59 αφορούν Φ/Β συστήµατα και τα 3 αφορούν Y/H ή γεωθερµικά 
συστήµατα. 

 

∆. «Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεµβάσεις ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και 
εξοικονόµησης ενέργειας»   

Η τιµή βάσης (825.000 toe) προέκυψε από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και 
αποτελέσµατος των σχετικών δράσεων του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1) 12. 

Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 περιφέρειες είναι 100.000 toe (τόνοι ισοδύναµου 
πετρελαίου) ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (εκτός οικιακού τοµέα). Η 
συµβολή των δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα, υπολογίζεται σε 
ξεχωριστό δείκτη.              

Στο δείκτη συµβάλλουν οι ενταγµένες δράσεις ΑΠΕ µέσω Αναπτυξιακού Νόµου µε το 
ποσό των 88.055 toe. Κατά την υποβολή της Ετήσιας Περιβαλλοντικής Έκθεσης 2009-
2010, δεν ήταν ενταγµένα τα έργα αυτά, γι’ αυτό και υπάρχει σχετική διαφοροποίηση.  

 

Ε. «Πρόσθετη δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ως αποτέλεσµα των 
δράσεων του ΕΠ»  

Από τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του ΕΠΑΝ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1) 12, η 
πρόσθετη ετήσια δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ υπολογίζεται σε 
1.827.000 MWh για το σύνολο της Χώρας. 

Στο ΕΠΑΝ ΙΙ έχει τεθεί στόχος να αυξηθεί η ετήσια δυναµικότητα παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ ως αποτέλεσµα των αντίστοιχων δράσεων, κατά 400.000 MWh.  

Στη δέσµευση του στόχου από εντάξεις συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004). Η τιµή 358.362,04 MWh υπολογίζεται από την ισχύ των 
ενταγµένων έργων ΑΠΕ.  

 

ΣΤ. «Μείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου» 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ από την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε από τις 
δράσεις 2.1.3 και 6.5.1 12, υπολογίστηκε η µείωση εκποµπών αερίου θερµοκηπίου σε 
3.000 kt CO2/ έτος για το σύνολο της Χώρας13. 

Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου ίση µε 2.000 
ισοδύναµους kt CO2/έτος 

Στη δέσµευση του στόχου από τις εντάξεις συµβάλλουν τόσο οι ενταγµένες δράσεις 
ΑΠΕ µέσω Αναπτυξιακού Νόµου (µε 315,36 kt CO2/έτος), όσο και οι 2 ενταγµένες 
δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα "Ταµείο Εξοικονοµώ κατ' Οίκον" 
& "Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κλιµατισµού" (αντιστοίχως µε 239 και 12 
kt CO2/έτος, τιµές που αποτυπώνονται και στο ΟΠΣ).  

                                          
13 Για την Ελλάδα ισχύει ότι για παραγωγή 1 MWh ενέργειας, οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
ανέρχονται σε 0,88 tn ισοδύναµων CO2 (http://www.co2benchmark.com/co2-per-MWH-per-
country) 
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Στο δείκτη θα συµβάλλει και το υπό ένταξη έργο "Κατασκευή αγωγού Φ.Α:. Αγ. 
Θεόδωροι-Μεγαλόπολη" µε µείωση κατά 1.506,87  kt CO2/έτος. Ο νέος αγωγός θα 
τροφοδοτήσει µε Φ.Α το Σταθµό Παραγωγής της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη, ώστε να 
αντικατασταθεί η καύση του λιγνίτη.  

 

Ζ. «Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στον οικιακό τοµέα»  

Κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους δεν υπήρξαν δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα, οπότε δεν µπορούµε να έχουµε σχετική 
τιµή βάσης. 

Ο στόχος του δείκτη αποτελέσµατος για τις 8 περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 80.000 
toe (τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου) ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στον 
οικιακό τοµέα. 

Έως 31/12/2010 στο δείκτη συνέβαλαν οι 2 ενταγµένες στο ΕΠΑΝ ΙΙ δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα ("Ταµείο Εξοικονοµώ κατ' Οίκον" & 
"Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κλιµατισµού") µε το ποσό των 66.704  και 
3.371  toe αντίστοιχα. Η τιµή της δέσµευσης στόχου από εντάξεις προκύπτει από την 
τιµή αναµενόµενης εξοικονόµησης ενέργειας και έχει εισαχθεί στο ΟΠΣ για τα εν λόγω 
έργα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4.  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση του Προγράµµατος βασίζεται στο θεσµικό πλαίσιο 
που διέπει την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα, η οποία εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθµ. 125956/07.8.07 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το Νοµοθετικό Πλαίσιο που τη 
διέπει περιγράφεται εκτενώς στο Κεφάλαιο 3.4 της ΣΜΠΕ. 

 

Κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση του Προγράµµατος εφαρµόζεται και η υπ’ 
αριθµ. 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485/10.6.2008 «Εγκύκλιος για την παρακολούθηση της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
προγραµµατικής περιόδου 2007-2013»  της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. 

 

Κατά τη σύνταξη της Συγκριτικής Έκθεσης ελήφθη υπόψη και η υπ’ αριθµ. 
213248/7.7.11 επιστολή της ΕΥΣΠΕ∆ µε σχόλια επί της Ετήσιας Έκθεσης 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 1.1.2009-
31.12.2010. 

 

Οι βασικές εξελίξεις στο Νοµοθετικό Πλαίσιο τα τελευταία έτη, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την περιβαλλοντική παρακολούθηση του Προγράµµατος, παρουσιάζονται 
στη συνέχεια. 
 

Α. Καθοριστική για την εξέλιξη του Προγράµµατος ήταν η έκδοση του  Κανονισµού   
(ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 
2009, µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός αριθ. 1080/2006 και καθίστανται 
επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
οι  επενδύσεις για τις ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα κτήρια του οικιακού τοµέα. Επιπλέον ο 
Κανονισµός 539/2010 της 16ης Μαΐου 2010 (τροποποίηση  του Κανονισµού 
1083/2006) έδωσε τη δυνατότητα σύστασης Ταµείων Χαρτοφυλακίου  για τη 
χορήγηση δανείων για επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια, ακόµη και 
υπάρχουσες κατοικίες. Οι τροποποιήσεις αυτές έδωσαν τη δυνατότητα να προκηρυχθεί 
το Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον» για επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
σε ιδιωτικές κατοικίες, παρέχοντας στους πολίτες ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα, δράση 
που δεν προβλεπόταν στο αρχικό προγραµµατικό κείµενο, ούτε και στη ΣΜΠΕ. 

 

Β. Η "Ευρώπη 2020" διαµορφώνει την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την 
ερχόµενη δεκαετία. ∆ιαδέχεται τη συνθήκη της Λισσαβόνας και θα αποτελέσει τη βάση 
της επόµενης προγραµµατικής περιόδου. Όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή και την 
ενέργεια, η Συνθήκη "Ευρώπη 2020" θέτει τους ακόλουθους στόχους:  

- Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, 
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση µε το 1990 

- Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

- Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 

 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής αυτής έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα:   
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Β1. Νοµοθέτηµα µε τα «Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 25/26ης 
Μαρτίου 2010 (EUCO7/10, 26.3.2010), µε το οποίο πρωταρχικός στόχος καθίσταται η 
ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης των οικοσυστηµικών 
υπηρεσιών στην ΕΕ µέχρι το 2020, και η αποκατάστασή τους στο βαθµό του εφικτού, 
µε παράλληλη ενίσχυση της συµβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας 
βιοποικιλότητας παγκοσµίως». 

 

Β2. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
σχετικά µε τη Συµβολή της Περιφερειακής Πολιτικής στη Βιώσιµη Ανάπτυξη στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020» COM/2011/0017 τελικό.  

 

Το ΕΠΑΝ ΙΙ περιλαµβάνει δράσεις που συµβάλλουν στην βιώσιµη ανάπτυξη, όπως οι 

δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς και οι Πράσινες ∆ράσεις Κρατικών 

Ενισχύσεων (Πράσινη Επιχείρηση, Πράσινες Υποδοµές, Μεταποίηση στις Νέες 

Συνθήκες, κλπ). Επιπλέον οι δράσεις ΑΠΕ που χρηµατοδοτούνται µέσω Αναπτυξιακού 

Νόµου καθώς και οι υποδοµές της ενέργειας στον τοµέα του Φυσικού Αερίου, 

συµβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. 

 

Γ. Η προώθηση των ΑΠΕ υποστηρίζεται µέσω του συστήµατος “feed in tariff”, 

σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νέου Νόµου 3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85/4.6.2010) 

«Επιτάχυνση και ανάπτυξη Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ». Στον 

Νόµο προβλέπεται µεταξύ άλλων και τιµολόγηση µε προσαυξηµένες τιµές (15 & 20%) 

για επενδύσεις που υλοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης. Επιπλέον, 

πρόσφατα εκδόθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011, «Ενίσχυση Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την 

Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α’ 8/01.02.2011) που επίσης αποτελεί σηµαντικό 

χρηµατοδοτικό εργαλείο για την χρηµατοδότηση και έργων ΑΠΕ. 

 

∆. Εξαιρετικά σηµαντική στην περιβαλλοντική παρακολούθηση των έργων αποτελεί η 
πρόσφατη έκδοση του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/ 21.9.11) σχετικά µε την 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων». Ο εν λόγω Νόµος 
λαµβάνεται υπόψη στα έργα των οποίων οι Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις δεν έχουν 
ακόµη ληφθεί ή των οποίων οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις λήγουν. Βέβαια τα έργα 
του ΕΠΑΝ ΙΙ, στην πλειοψηφία τους αναµένεται να ολοκληρωθούν πριν τη λήξη των 
Περιβαλλοντικών τους αδειοδοτήσεων. Για την εφαρµογή του Νόµου εκκρεµεί η 
έκδοση των απαραίτητων διευκρινιστικών Προεδρικών διαταγµάτων ή Υπουργικών 
Αποφάσεων, όπως  για παράδειγµα για την εφαρµογή του άρθρου 10, σχετικά µε την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν 
ενταχθεί στο δίκτυο Natura.  
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Ε. Η έκδοση του Νόµου 3937/2011 (ΦΕΚ Α’ 60/31.3.11) για τη «∆ιατήρηση της 
Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», αφορά έργα σε προστατευόµενες περιοχές και 
σε περιοχές NATURΑ.  

 

ΣΤ. Σε ό,τι αφορά το N. 3827/2010 (ΦΕΚ Α΄ 30/25.2.2010) «Κύρωση της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου», αυτός δεν επηρεάζει τις υλοποιούµενες 
στοχευµένες δράσεις του προγράµµατος, λόγω της φύσης τους. 

 

Ζ. Κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση υπόψη λαµβάνεται και ο N. 3818/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 17/16.2.2010) «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νοµού 
Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
λοιπές διατάξεις» . 

 

Η. Η υπ’ αριθµ. Αριθµ. 37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495 Β’ /06.09.2010) ΚΥΑ για τον 
«Καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ», παρουσιάζει (στα Παρατήµατα) τόσο τα προστατευόµενα είδη, όσο 
καθώς και τις 202 περιοχές ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) οι οποίες 
περιλαµβάνονται και στον εθνικό κατάλογο NATURA 2000 (βλ. παράγραφο Ε). Να 
σηµειωθεί ότι στην ΕΕ έχουν δηλωθεί από το ΥΠΕΚΑ και νέες Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (42), επεκτάσεις και συγχωνεύσεις υφιστάµενων ΖΕΠ, καθώς και 2 νέες 
περιοχές Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας. Επιπλέον 3 θαλάσσιες περιοχές προτείνονται να 
χαρακτηριστούν ως Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας. 
 

Η νέα νοµοθεσία λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία ένταξης και παρακολούθησης 
των έργων. Περαιτέρω, το Πρόγραµµα ακολουθεί τη στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 
περιλαµβάνοντας δράσεις που συµβάλλουν σε αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5.  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Στόχος του κεφαλαίου είναι η αξιολόγηση της αποτίµησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την υλοποίηση του Ε.Π., η εξαγωγή γενικών εκτιµήσεων, ο έλεγχος 
για την αναγκαιότητα ή µη λήψης επανορθωτικών µέτρων 

 

Γενική ποιοτική αποτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
υλοποίηση δράσεων 

 

Γενικά να αναφέρουµε για το Πρόγραµµα, ότι σύµφωνα µε τους κεντρικούς του 
στόχους του καθώς και τη ΣΜΠΕ, αυτό εστιάζεται κυρίως σε δράσεις επενδυτικές µε 
έµφαση στην ανάπτυξη και την καινοτοµικότητα, καλύπτοντας το σύνολο των τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας (Α.Π. 2). Επιπλέον περιλαµβάνονται σηµαντικά έργα 
επάρκειας και ανάπτυξης του ενεργειακού συστήµατος της Χώρας, καλύπτοντας τους 
τοµείς φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού (Α.Π.4). Τα έργα της ενέργειας έχουν 
φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι πολλά από αυτά συµβάλλουν στην 
προώθηση του φυσικού αερίου, που αποτελεί καθαρότερο καύσιµο. Στα έργα της 
ενέργειας περιλαµβάνονται και έξι Μεγάλα Έργα που παρουσιάζονται στην αντίστοιχη 
παράγραφο ακολούθως. Τα τελευταία έτη, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα, καθώς και σε έργα ΑΠΕ που 
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου (Α.Π. 4). Στο Πρόγραµµα 
εντάσσονται και δράσεις του Τοµέα της Έρευνας όπως συνεργασία ερευνητικών 
φορέων και παραγωγικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών ερευνητικών 
φορέων δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, υψηλής έντασης και γνώσης, 
στήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και 
δηµιουργία των κατάλληλων δοµών στήριξης, µε σκοπό τόσο την ενίσχυση της 
έρευνας καθεαυτής, όσο και την έµµεση ανάπτυξη των τοµέων µεταποίησης και 
βιοµηχανίας (Α.Π.1). Τα έργα τουρισµού και πολιτισµού (Α.Π. 2 και 3) έχουν εν γένει 
ουδέτερη ή θετική συνεισφορά στο περιβάλλον, δεδοµένου ότι όσα εντάσσονται 
πρέπει απαραίτητα να έχουν την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, να επιδρούν θετικά 
στην διατήρηση του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και 
αναβαθµίζουν την αξία της περιβάλλουσας γης. Παράλληλα, τα έργα αυτά αναµένεται 
να αυξήσουν την επισκεψιµότητα των χώρων, µέχρι ενός επιτρεπτού επιπέδου. Το 
γεγονός αυτό ενδέχεται να επιβαρύνει το περιβάλλον, εάν δεν ακολουθηθούν οι 
προβλέψεις της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ως οφείλουν οι ∆ικαιούχοι. Βέβαια, 
αυτό µπορεί να ελεγχθεί κατά την επιθεώρηση του έργου. Τέλος, από το 2009 και 
µετά αναδείχθηκε πολύ ο ρόλος των χρηµατοδοτικών εργαλείων (Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας, Jeremie) για την χορήγηση δανείων σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις σε κεφάλαια, για τα οποία δεν έχει νόηµα η χρήση περιβαλλοντικών 
δεικτών.  

Είναι φανερό λοιπόν ότι αν και πρόκειται για ένα Πρόγραµµα µε βασικό σκοπό την 
ανάπτυξη των επενδύσεων και της επιχειρηµατικότητας, σε µια παγκοσµίως δύσκολη 
οικονοµική περίοδο, µε εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες για τη Χώρα, παρ’ όλα αυτά 
γίνεται προσπάθεια οι δράσεις που προκηρύσσονται να διατηρούν ένα φιλο-
περιβαλλοντικό χαρακτήρα, τόσο έχοντας στους Οδηγούς των προσκλήσεων 
επιλέξιµες τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθµισης εξοπλισµού, προσθήκης συστηµάτων 
ΑΠΕ, και ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και εισάγοντας 
περιβαλλοντικούς δείκτες παρακολούθησης στα Τεχνικά ∆ελτία Πράξης, τα οποία 
παρακολουθούνται και από τους ∆ικαιούχους, και από τους Ενδιάµεσους Φορείς 
∆ιαχείρισης και από τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Αυτό ωθεί γενικότερα και στην ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.  
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Ποσοτική αποτίµηση του περιβαλλοντικού οφέλους µπορεί να γίνει µόνο στα 
ενεργειακά έργα, όπως έργα αντικατάστασης καυσίµου σε µονάδες της ∆ΕΗ και στα 
έργα ΑΠΕ του Αναπτυξιακού Νόµου. Επιπλέον οι δράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας 
στους οικιακούς καταναλωτές έχουν σαφή περιβαλλοντικά οφέλη που προσδιορίζονται 
είτε από την ισχύ των µονάδων που αντικαθίστανται (δράση «Αντικατάστασης 
Κλιµατιστικών») είτε από τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις που πραγµατοποιούνται πριν 
και µετά τις τεχνικές εργασίες σε κάθε ωφελούµενο (πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Κατ’ 
Οίκον»). 

Για τις υπόλοιπες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος επιτυγχάνεται ποιοτική 
αποτίµηση του περιβαλλοντικού οφέλους, ιδίως στις «Πράσινες ∆ράσεις» όπως 
«Πράσινη Επιχείρηση» (προκήρυξη 2011), «Πράσινος Τουρισµός», «Πράσινες 
Υποδοµές». Θετική συνεισφορά θα έχει επίσης η ∆ράση «Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες» µε τη χρηµατοδότηση ενεργειών φιλικών προς το περιβάλλον.  

Τέλος, ο Τοµέας της Έρευνας και Τεχνολογίας παρουσιάζει µακροπρόθεσµα οφέλη για 
το περιβάλλον. Εν γένει, τα έργα Ε&ΤΑ που άπτονται των τοµέων περιβάλλοντος, 
κλίµατος, ενέργειας, βιοτεχνολογίας, υγείας ή βιώσιµων µεταφορών, έχουν θετική 
συνεισφορά στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα έργα αυτών των τοµέων στο 
σύνολο των ενταγµένων ή υπό ένταξη έργων Ε&ΤΑ υπολογίζονται σε 50% (σε όρους 
προϋπολογισµού), τιµή που θεωρείται ικανοποιητική, και είναι διπλάσιο του 
αντίστοιχου ποσοστού του Γ’ ΚΠΣ (βλ. Πίνακες Ι και ΙΙ). 

 

Κριτήρια αξιολόγησης για λήψη µέτρων 

Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης αυτής έχουν τεθεί και αναλύονται τα ακόλουθα 
κριτήρια. 

 

o Υπάρχουν νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις που θέτουν πιο αυστηρά όρια στις εθνικές 
δεσµεύσεις για το περιβάλλον και διαφοροποιούν τους περιβαλλοντικούς στόχους 
του προγράµµατος;  

ΟΧΙ. Πρέπει να αναφερθεί ότι έχει γίνει πιο αυστηρή η περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των έργων και έχουν τεθεί αυστηρότερα κριτήρια για τις περιοχές Natura (βλ. Ν. 
4014/2011, Ν. 3937/2011, Ν. 3818/2010, ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103). Παρ’ όλ’ αυτά,  
η νέα νοµοθεσία δεν επηρεάζει την περιβαλλοντική στοχοθέτηση του Προγράµµατος. 
Βεβαίως, µπορεί να επηρεάσει την ένταξη έργων κατά περίπτωση. Σηµειώνεται ότι 
κατά την ωρίµανση και ένταξη έργων στο ΕΠ, γίνεται έλεγχος για τη λήψη όλων των 
απαραίτητων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, σε οποιαδήποτε περιοχή και αν αυτά 
βρίσκονται. Σε περίπτωση δε που λήγουν οι περιβαλλοντικοί όροι ενός έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής του, απαιτείται από τους αρµοδίους για την παρακολούθηση του 
έργου, η έγκαιρη ανανέωση αυτών σύµφωνα πάντα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Συνεπώς η αυστηρότερη αδειοδοτική διαδικασία που τίθεται και η αναµονή 
διευκρινιστικών διατάξεων για τις περιοχές Natura, δεν επιφέρει µεταβολή στη 
στοχοθέτηση του Προγράµµατος.  

 

o Υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
εκτιµήθηκαν στη ΣΜΠΕ σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες από την υλοποίηση του 
Ε.Π.;  

ΟΧΙ. Όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο 3, σε γενικές γραµµές έχουν τηρηθεί οι 
προβλέψεις της ΣΜΠΕ (Κεφάλαιο 7.5 Πιθανές Σηµαντικές Επιπτώσεις του ΕΠ), και 
έχουν τηρηθεί οι κατευθύνσεις που δόθηκαν µε την ΚΥΑ έγκρισής της. Πρέπει να 
επισηµανθεί ότι χάρη στη στροφή της ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας προς την υλοποίηση 
δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα (βλ. παράγραφο Α του 
Κεφαλαίου 4) και χάρη στις «Πράσινες» δράσεις που σχεδιάστηκαν στην πορεία, το 
Πρόγραµµα έχει καταστεί περισσότερο φιλικό προς το Περιβάλλον σε σχέση µε τον 
αρχικό του σχεδιασµό και τις προβλέψεις της ΣΜΠΕ. Στις δράσεις που 
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προκηρύσσονται, ενισχύονται µεταξύ άλλων και δαπάνες για ενέργειες φιλικές προς 
το περιβάλλον (όπως χρήση νέας τεχνολογίας για µείωση των ρύπων, διαχείριση και 
επεξεργασία αποβλήτων, εξοικονόµηση ενέργειας κλπ). Συνεπώς έχουν περιορισθεί οι 
αναµενόµενες αρνητικές επιπτώσεις που περιγράφονται στη ΣΜΠΕ από την αύξηση 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον µέσω της χρηµατοδότησης ενεργειών 
φιλικών προς το περιβάλλον, γίνεται προσπάθεια διείσδυσης της περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους πολίτες, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία που διανύεται. 

 

o Σηµειώθηκαν απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις κατά την περίοδο αναφοράς της 
έκθεσης; (ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΟΧΙ. Κατά την περίοδο 2007-2010 δεν έχουν σηµειωθεί απρόβλεπτα γεγονότα µε 
δυσµενή αποτελέσµατα στο περιβάλλον. Μόνο η δύσκολη οικονοµική συγκυρία, έχει 
επηρεάσει τις επενδύσεις και θεωρούµε ότι θα έχει περιορίσει και το περιβαλλοντικό 
προφίλ των επιχειρήσεων, γεγονός που αντισταθµίζεται µε την προκήρυξη των 
Πράσινων δράσεων. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν τίθεται θέµα αλλαγής στοχοθέτησης του 
ΕΠ. Στη συνέχεια παρατίθεται και λίστα µε τα τρέχοντα Μεγάλα Έργα του τοµέα της 
Ενέργειας, τα οποία (εκτός του έργου της ∆ιασύνδεσης των Κυκλάδων) δεν υπήρχαν 
στο αρχικό προγραµµατικό κείµενο. 

 

Μεγάλα Έργα (Τοµέας Ενέργειας) 

Τα έργα της ενέργειας είναι καθορισµένα και µε συγκεκριµένους ∆ικαιούχους. Αρκετά 
από αυτά ανήκουν στα Μεγάλα Έργα (βλ. Πίνακα ΙΙΙ, Παραρτήµατος). Η 
προστιθέµενη αξία τους είναι υψηλή, σταθεροποιώντας και επεκτείνοντας το 
ενεργειακό σύστηµα της Χώρας.  

Από τα έργα αυτά, εκείνο της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαµβάνεται ήδη στη 
ενδεικτική λίστα των Μεγάλων Έργων του εγκεκριµένου προγραµµατικού κειµένου 
του ΕΠΑΝ ΙΙ. Τα υπόλοιπα 5, συνεισφέρουν στους στρατηγικούς στόχους του Άξονα 
4, εφ’ όσον συµβάλλουν στην ενεργειακή ολοκλήρωση της Χώρας, στην ανάπτυξη 
βασικών δικτύων Φυσικού Αερίου και στην ενδυνάµωση της γεω-στρατηγικής θέσης 
της Χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, µέσω της αύξησης της 
δυναµικότητας καίριων σηµείων του συστήµατος (Νέα Μεσηµβρία Θεσ/κης, 
Ρεβυθούσα Αττικής). Επιπλέον τα περισσότερα από αυτά συµβάλλουν στη στρατηγική 
της Λισσαβόνας (ΚΘΠ 34 και 36). 

Με ασφάλεια µπορεί να ειπωθεί ότι η συνεισφορά τους στο περιβάλλον είναι θετική, 
δεδοµένου ότι είτε υλοποιούνται σε ειδικά οριοθετηµένους χώρους (βλ. σταθµός 
συµπίεσης Νέας Μεσηµβρίας, Α και Β’ αναβάθµιση τερµατικού σταθµού Υ.Φ.Α. 
Ρεβυθούσας), είτε πρόκειται για υπόγειο ή υποθαλάσσιο δίκτυο Φ.Α (Αγ. Θεόδωροι-
Μεγαλόπολη, Αγωγός προς Αλιβέρι), είτε για υποθαλάσσια καλωδιακή σύνδεση. Από 
τα Μεγάλα Έργα, εκείνα του Φυσικού Αερίου, θα συµβάλλουν στην διείσδυσή του σε 
νέες περιοχές της Χώρας (Εύβοια, Κόρινθο, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, κλπ), οδηγώντας 
σε µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, εφ’ όσον το φυσικό αέριο αντικαθιστά 
ρυπογόνα καύσιµα όπως λιγνίτη ή πετρέλαιο. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα 
συµβάλλουν και τα συστήµατα νέας τεχνολογίας που θα χρειασθεί να 
αντικαταστήσουν τα παλαιότερα συµβατικά. Ποσοτική αποτίµηση µπορεί να γίνει µόνο 
σε συγκεκριµένα έργα (π.χ αγωγός Φ.Α Αγ. Θεόδωροι – Μεγαλόπολη ή Αγωγός Φ.Α 
Οινόφυτα-Αλιβέρι), όπου γνωρίζουµε την ισχύ των µονάδων των οποίων το καύσιµο 
θα αντικατασταθεί (σε µονάδες παραγωγής της ∆ΕΗ). 

Περαιτέρω, το έργο της ∆ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό 
διασυνδεδεµένο σύστηµα, θα περιορίσει (αν όχι θα εξαλείψει) τη λειτουργία των 
ρυπογόνων πετρελαϊκών τοπικών σταθµών παραγωγής. Επιπλέον θα συνεισφέρει µε 
την απορρόφηση από το διασυνδεδεµένο σύστηµα, ενέργειας προερχόµενης από ΑΠΕ, 
που παράγεται στα νησιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  -  ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Στόχος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης * 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΑ Γ’ ΚΠΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ  
8 ΠΕΡΙΦ.   

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων 

(31/12/10)       
ή τις υπό ένταξη 

πράξεις 
8 ΠΕΡΙΦ.    

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 
(31/12/10) 

8 ΠΕΡΙΦ.    

 
 
 

Παρατηρήσεις 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
 
 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ 

 
 [1] [2] [3] [4] [5] 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΧΛΩΡΙ∆Α-ΠΑΝΙ∆Α 

Πλήθος Οικο-τουριστικών ∆ιαδροµών       ΑΡΙΘΜΟΣ 2 10 6 - 

-Η τιµή βάσης προκύπτει από τα αντίστοιχα ολοκληρωµένα έργα του 
ΕΠΑΝ. 
-O στόχος για το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η δηµιουργία/ αναβάθµιση 10 οικο-
τουριστικών διαδροµών. 
-Στο δείκτη συµβάλλουν οι σχετικές υπό ένταξη ∆ράσεις του Τουρισµού.   

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Μεταβολή των επιπέδων θορύβου     
Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗ - 

 
Στο δείκτη συµβάλλουν οι υπό ένταξη ∆ράσεις: "Πράσινος Τουρισµός", 
"Πράσινη Επιχείρηση" & "Πράσινες Υποδοµές" καθώς και άλλες που 
ενισχύουν την πράσινη επιχειρηµατικότητα. H συνεισφορά αυτών 
αναµένεται να είναι κατά µέσο όρο θετική, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις θα 
προµηθευθούν εξοπλισµό µε βελτιωµένες προδιαγραφές σε σχέση µε τον 
παλαιότερο. 
 

Ποσοστό χρηµατοδότησης ερευνητικών 
έργων και συναφών δραστηριοτήτων 
που συµβάλλουν στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και έχουν  υψηλή 
περιβαλλοντική  προστιθέµενη αξία επί 
του συνόλου 

% επί του 
συνόλου 
των 
εγκεκρι-
µένων 
προτάσεων

25 50 50 - 

 
- Η τιµή βάσης 25% προσδιορίστηκε από το ποσοστό χρηµατοδότησης των 
ολοκληρωµένων ερευνητικών έργων που συνέβαλαν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και είχαν υψηλή περιβαλλοντική  προστιθέµενη αξία επί 
του συνόλου των 107 ολοκληρωµένων υποέργων της δράσης ΠΑΒΕΤ-2005 
(Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας) του 
ΕΠΑΝ 2000-2006 µε MIS 100926. Τα έργα µε υψηλή περιβαλλοντική 
προστιθέµενη αξία είναι εκείνα που αφορούν στους τοµείς περιβάλλοντος, 
ανακύκλωσης, υδάτων, ιατρικής, βιοτεχνολογίας, βιοκαυσίµων, ΑΠΕ και 
µεταφορών. Το ποσοστό αυτό µπορεί µε ασφάλεια να αναχθεί στο σύνολο 
των ερευνητικών έργων του ΕΠΑΝ. 
 
- Στο πλαίσιο των ∆ράσεων Ε&ΤΑ, έχουν υποβληθεί προτάσεις µε 
προστιθέµενη περιβαλλοντική αξία. Η δέσµευση του στόχου από εντάξεις 
προκύπτει από το σύνολο των προτάσεων Ε&ΤΑ, ως το ποσοστό εκείνων 
που άπτονται στους τοµείς περιβάλλοντος, κλίµατος, ενέργειας, 
βιοτεχνολογίας, υγείας & µεταφορών. Η τιµή 50% που προσδιορίστηκε από 
τις ενταγµένες ή υπό ένταξη προτάσεις, θεωρείται ικανοποιητική και 
λαµβάνεται και ως στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ  
8 ΠΕΡΙΦ.   

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων 
8 ΠΕΡΙΦ.    

Επίτευξη 
Στόχου 

Ολοκληρωµέ
νων Πράξεων  

8 ΠΕΡΙΦ.    

Παρατηρήσεις 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Ε∆ΑΦΟΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Επιχειρήσεις ανακύκλωσης – πράσινη 
επιχειρηµατικότητα (πλήθος 
επιχειρήσεων που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα στον 
τοµέα του περιβάλλοντος ή υλοποιούν 
δράσεις ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στη 
λειτουργία τους)       

ΑΡΙΘΜΟΣ 158 200 236 - 

- Οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν από το ΕΠΑΝ στο Γ’ΚΠΣ και 
υλοποίησαν δράσεις σχετικές µε το περιβάλλον  ή ανέπτυξαν και 
εγκατέστησαν σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (δράσεις 2.5.1 και 
2.5.2) ανέρχονται σε 158 (τιµή βάσης). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η  ενίσχυση 200 επιχειρήσεων που θα 
πραγµατοποιήσουν ενέργειες πράσινης επιχειρηµατικότητας.   
- Στο πλαίσιο των υπό ένταξη "Πράσινων" ∆ράσεων του τοµέα Τουρισµού 
και Βιοµηχανίας καθώς και στο πλαίσιο της ∆ράσης "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" της ΓΓΒ έχουν υποβληθεί προτάσεις στις οποίες περιλαµβάνουν 
πολιτικές πράσινης επιχειρηµατικότητας. Αυτές υπολογίζονται σε 236.   

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων  
Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 
 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗ - 

- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι οι πράσινες δράσεις που θα υλοποιηθούν να 
έχουν θετική συµβολή στο δείκτη. 
- Τα έργα Ε&ΤΑ έχουν έµµεσα αποτελέσµατα και από τη φύση τους τείνουν 
να έχουν ουδέτερη ή  θετική συµβολή στην ποιότητα ζωής και στο 
περιβάλλον. Συνεπώς η συνεισφορά αυτών αναµένεται να είναι κατά µέσο 
όρο θετική.  

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 

Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας          

Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ - 

-Οι "Πράσινες" ∆ράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ συµβάλλουν θετικά στο δείκτη.  
-Επιπλέον τα έργα Ε&ΤΑ έχουν έµµεσα αποτελέσµατα και από τη φύση 
τους τείνουν να έχουν ουδέτερη ή  θετική συµβολή στην ποιότητα ζωής και 
στο περιβάλλον. Συνεπώς η συνεισφορά αυτών αναµένεται να είναι κατά 
µέσο όρο θετική. 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων στη γειτνιάζουσα περιοχή       

Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗ - 
- Το σύνολο των υπό ένταξη ∆ράσεων Τουρισµού & Πολιτισµού του ΕΠΑΝ 
ΙΙ αναµένεται να έχουν θετική συµβολή στο ∆είκτη. 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πλήθος έργων που ανέδειξαν µουσεία, 
µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους      ΑΡΙΘΜΟΣ 12 30 

23  
(13 ενταγµένα & 
10 υπό ένταξη) 

- 

-Η τιµή βάσης του δείκτη προκύπτει από τα αντίστοιχα ολοκληρωµένα έργα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Πολιτισµός” του Γ’ ΚΠΣ. 
-Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η υλοποίηση 30 έργων που θα αναδείξουν 
µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους.  
-Με βάση τα ενταγµένα και τα υπό ένταξη έργα της 31/12/2010 προκύπτει 
ότι υπάρχει ήδη δέσµευση για 23.   

Ποσοστό αύξησης επισκεπτών 
µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και 
µουσείων (που ενισχύονται) 

       % - 15 10 - 

-Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η αύξηση των επισκεπτών των µνηµείων, των 
αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων που ενισχύονται κατά 15%.  
-Βάσει των Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης των ενταγµένων και υπό ένταξη 
έργων πολιτισµού, και από την επισκεψιµότητα αυτών, υπολογίζεται η 
δέσµευση του στόχου από εντάξεις σε 10%. Αυτό συνάδει απόλυτα µε το 
∆ελτίο Ταυτότητας του ∆είκτη (α/α 47) 



 

   Σελ. 29  

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ   
8 ΠΕΡΙΦ  

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων  
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 

8 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πληθυσµός που καλύπτεται από Φ.Α.     ΑΡΙΘΜΟΣ 488.700 - - - 

 Η τιµή βάσης προέκυψε από τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσµατος του 
µέτρου 7.1 του ΕΠΑΝ (Γ’ ΚΠΣ). 
- ∆εν έχουν ωριµάσει ακόµη έργα που να σχετίζονται µε την επέκταση του 
δικτύου διανοµής Φ.Α µέσα στις πόλεις (π.χ έργα Εταιρειών Παροχής 
Αερίου-ΕΠΑ). 
 

Εγκατεστηµένη ισχύς που παράγεται 
από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και εξοικονόµηση 
ενέργειας συµπεριλαµβανόµενης της 
τηλεθέρµανσης  

MW 778 200 142,94* - 

 
- Η τιµή βάσης προέκυψε από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσµατος των δράσεων ΑΠΕ του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 200 MW εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ.  
- Στη δέσµευση στόχου συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004 ) που εντάχθηκαν στις αρχές του 2011 στον Άξονα 04 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και αφορούν φυσικό αντικείµενο προ 31/12/2010. Η τιµή 
142,94 MW, είναι τιµή ΟΠΣ, εκ των οποίων τα 125 MW αφορούν αιολικά 
πάρκα, τα 15,5 MW Φ/Β συστήµατα και τα 2,5 MW Y/H ή γεωθερµικά 
συστήµατα. 
 

Αριθµός έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας    ΑΡΙΘΜΟΣ 150 100 73* - 

 
- Η τιµή βάσης προέκυψε από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσµατος των δράσεων ΑΠΕ του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 100 έργα ΑΠΕ.  
- Στη δέσµευση στόχου συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004 ) που εντάχθηκαν στις αρχές του 2011 στον Άξονα 04 
του ΕΠΑΝ ΙΙ και αφορούν φυσικό αντικείµενο προ 31/12/2010. Η τιµή 73 
προκύπτει από το ΟΠΣ, εκ των οποίων τα 11 αφορούν αιολικά πάρκα, 59 
Φ/Β συστήµατα και τα 3 Y/H ή γεωθερµικά συστήµατα. 
 

Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από παρεµβάσεις ΑΠΕ, 
ΣΗΘΥΑ και εξοικονόµησης ενέργειας    

Τόνοι    
ισοδύναµου 
πετρελαίου 
(toe) 

825.000 100.000 88.085* - 

 
- Η τιµή βάσης προέκυψε από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και 
αποτελέσµατος των σχετικών δράσεων του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 
6.5.1). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 περιφέρειες είναι η ετήσια εξοικονόµηση 
πρωτογενούς ενέργειας 100.000 toe. 
- Στο δείκτη συµβάλλουν οι ενταγµένες δράσεις ΑΠΕ µέσω Αναπτυξιακού 
Νόµου µε το ποσό των 88.055 toe. Οι δράσεις ΑΠΕ εντάχθηκαν στον 
Άξονα 04 στις αρχές του 2011 µε φυσικό αντικείµενο προ 31/12/2010.  
Να σηµειωθεί ότι ισχύει ότι η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας 
(toe) υπολογίζεται από την δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας ή την 
εξοικονόµηση ενέργειας, µέσω της σχέσης 1 MWH=0,086 toe και 
λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό απόδοσης των συµβατικών µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (35%)                                                         
-Η συµβολή των δράσεων εξοικονόµησης ενέργεας στον οικιακό τοµέα 
υπολογίζεται σε ακόλουθο δείκτη.  
 



 

   Σελ. 30  

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ   
8 ΠΕΡΙΦ  

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων  
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 

8 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 

Πρόσθετη δυναµικότητα παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ ως αποτέλεσµα των 
δράσεων του ΕΠ  (ετήσια) 

MWh 1.827.000 400.000 358.362* - 

- Από τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του ΕΠΑΝ (Γ’ ΚΠΣ) η 
πρόσθετη δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ υπολογίζεται σε 
1.827.000 MWh. 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ, κατά 400.000 MWh ετησίως.  
- Στη δέσµευση του στόχου από τις εντάξεις συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ  
του Αναπτυξιακού Νόµου (Ν.3299/2004 ). Η τιµή 358.362,04 MWh 
υπολογίζεται από την ισχύ των ενταγµένων έργων ΑΠΕ.  

Μείωση εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου   

Ισοδύναµοι 
kt CO2/ έτος 3.000 2.000 

2.073,23  
(566,36* από 
ενταγµένες 
δράσεις και      

1.506,87 υπό 
ένταξη) 

- 

-Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ από την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε 
από τις δράσεις 2.1.3 και 6.5.1, υπολογίστηκε η µείωση εκποµπών αερίου 
θερµοκηπίου. ( Για 1 MWh =  0,88 tn ισοδύναµων CO2) 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 περιφέρειες είναι µείωση εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου ίση µε 2.000 ισοδύναµους ktn/έτος 
- Στη δέσµευση του στόχου από τις εντάξεις συµβάλλουν οι ενταγµένες 
δράσεις µέσω Αναπτυξιακού Νόµου (µε 315,36 kt CO2/έτος), καθώς και οι 
2 ενταγµένες δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα "Ταµείο 
Εξοικονοµώ κατ' Οίκον" & "Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών 
κλιµατισµού" (αντιστοίχως µε 239 και 12 kt CO2/έτος, τιµές που 
αποτυπώνονται και στο ΟΠΣ).  
Στο δείκτη θα συµβάλλει και το υπό ένταξη έργο "Κατασκευή αγωγού Φ.Α:. 
Αγ. Θεόδωροι-Μεγαλόπολη" που θα τροφοδοτήσει το Σταθµό Παραγωγής 
της ∆ΕΗ ώστε να αντικατασταθεί η καύση του λιγνίτη (1.506,87  kt 
CO2/έτος) 

Συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας 
και προώθηση των ΑΠΕ               

Θετ./Αρν./      
Ουδέτερη 
επίδραση 

- ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ* - 

Στο πλαίσιο των "Πράσινων" ∆ράσεων του τοµέα Τουρισµού και 
Βιοµηχανίας καθώς και στο πλαίσιο της ∆ράσης "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" της ΓΓΒ έχουν υποβληθεί προτάσεις που συµβάλλουν θετικά 
στο ∆είκτη. Στο δείκτη συµβάλλουν και οι δράσεις του Αναπτυξιακού Νόµου 

Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας στον οικιακό τοµέα    
(∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ/                
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ∆ΕΙΚΤΗ: 
τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου) 

τόνοι 
ισοδύναµου 
πετρελαίου 

- 80.000 70.075* - 

- Κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους δεν υπήρξαν δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα, οπότε δεν µπορούµε να 
έχουµε σχετική τιµή βάσης. 
- Ο στόχος για τις 8 περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 80.000 toe, ετήσια 
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στον οικιακό τοµέα. 
- Στο δείκτη συµβάλλουν οι 2 ενταγµένες στο ΕΠΑΝ ΙΙ δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα ("Ταµείο Εξοικονοµώ κατ' 
Οίκον" & "Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κλιµατισµού") µε το 
ποσό των 66.704  και 3.371  toe αντίστοιχα. Η τιµή της δέσµευσης στόχου 
από εντάξεις προκύπτει από την τιµή αναµενόµενης εξοικονόµησης 
ενέργειας που έχει εισαχθεί στο ΟΠΣ για τα εν λόγω έργα. 

* Με αστερίσκο σηµειώνονται οι τιµές των δεικτών που αποκλίνουν από τις αντίστοιχες τιµές της Ετήσιας Περιβαλλοντικής Έκθεσης 2009-2010, δεδοµένου ότι 
χρησιµοποιήθηκαν επικαιροποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣ για δράσεις µε Φυσικό Αντικείµενο προ 31/12/2010.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: - Οι παραπάνω τιµές ΣΤΟΧΟΥ αφορούν αποκλειστικά τις 8 Περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ.   
                      - Οι τιµές βάσεις προκύπτουν από τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος των δράσεων του Γ’ ΚΠΣ, µε τους απαραίτητους υπολογισµούς όπου χρειάστηκε. 



 

   Σελ. 31  

  

 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Στόχος περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης * 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΑ Γ’ ΚΠΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ  

(8 ΠΕΡΙΦ.) 
 

∆έσµευση Στόχου 
(8 ΠΕΡΙΦ.) από 

Εντάξεις 
Πράξεων την 

31/12/10        
ή τις υπό ένταξη 

πράξεις 
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου (8 
ΠΕΡΙΦ.) από 
Ολοκληρωµέ
νες Πράξεις 

(την 
31/12/10)  

 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 
 
 

  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ 

 

[1] [2] [5] [6] [7] 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Ποσοστό χρηµατοδότησης ερευνητικών 
έργων και συναφών δραστηριοτήτων 
που συµβάλλουν στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και έχουν  υψηλή 
περιβαλλοντική  προστιθέµενη αξία επί 
του συνόλου 

% επί του 
συνόλου των 
εγκεκριµένων
προτάσεων 

25 50 50 - 

 
- Η τιµή βάσης 25% προσδιορίστηκε από το ποσοστό χρηµατοδότησης των 
ολοκληρωµένων ερευνητικών έργων που συνέβαλαν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και είχαν υψηλή περιβαλλοντική  προστιθέµενη αξία επί 
του συνόλου των 107 ολοκληρωµένων υποέργων, της δράσης ΠΑΒΕΤ-
2005 (Πρόγραµµα Ανάπτυξης της Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας) 
του ΕΠΑΝ 2000-2006 µε MIS 100926. Τα έργα µε υψηλή περιβαλλοντική 
προστιθέµενη αξία είναι εκείνα που αφορούν στους τοµείς περιβάλλοντος, 
ανακύκλωσης, υδάτων, ιατρικής, βιοτεχνολογίας, βιοκαυσίµων, ΑΠΕ και 
µεταφορών. Το ποσοστό αυτό µπορεί µε ασφάλεια να αναχθεί στο σύνολο 
των ερευνητικών έργων του ΕΠΑΝ. 
- Στο πλαίσιο των ∆ράσεων Ε&ΤΑ, έχουν υποβληθεί προτάσεις µε 
προστιθέµενη περιβαλλοντική αξία. Η δέσµευση του στόχου από εντάξεις 
προκύπτει από το σύνολο των προτάσεων Ε&ΤΑ, ως το ποσοστό εκείνων 
που άπτονται στους παραπάνω αναφερόµενους τοµείς. Η τιµή 50% που 
προσδιορίστηκε από τις ενταγµένες ή υπό ένταξη προτάσεις, θεωρείται 
ικανοποιητική και λαµβάνεται και ως στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ 
 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων  
Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/      
ΘΕΤΙΚΗ 

- 
Τα έργα Ε&ΤΑ έχουν έµµεσα αποτελέσµατα και από τη φύση τους τείνουν 
να έχουν ουδέτερη ή  θετική συµβολή στην ποιότητα ζωής και στο 
περιβάλλον.  

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 

Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας          

Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/      
ΘΕΤΙΚΗ 

- 
Tα έργα Ε&ΤΑ έχουν έµµεσα αποτελέσµατα και από τη φύση τους τείνουν 
να έχουν ουδέτερη ή  θετική συµβολή στην ποιότητα ζωής και στο 
περιβάλλον.  



 

   Σελ. 32  

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ   
8 ΠΕΡΙΦ  

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων  
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 

8 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Μεταβολή των επιπέδων θορύβου     
Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗ - 

Στο δείκτη συµβάλλουν κατεξοχήν οι ∆ράσεις: "Πράσινος Τουρισµός", 
"Πράσινη Επιχείρηση" & "Πράσινες Υποδοµές" καθώς και άλλες που 
ενισχύουν την πράσινη επιχειρηµατικότητα (“Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες”). H συνεισφορά αυτών αναµένεται να είναι κατά µέσο όρο θετική, 
δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις θα προµηθευθούν εξοπλισµό µε βελτιωµένες 
προδιαγραφές σε σχέση µε τον παλαιότερο. 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων  
Θετ./Αρν./   
Ουδέτερη 
επίδραση 

- 
ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ/
ΘΕΤΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗ - 

Οι ∆ράσεις "Πράσινος Τουρισµός", "Πράσινη Επιχείρηση" & "Πράσινες 
Υποδοµές" σχεδιάστηκαν για να έχουν θετική συµβολή στο ∆είκτη. Θετική 
συµβολή αναµένεται να παρουσιάσουν και προτάσεις στο πλαίσιο της 
∆ράσης "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες" 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 

Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας          

Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ - 

Οι ∆ράσεις "Πράσινος Τουρισµός", "Πράσινη Επιχείρηση" & "Πράσινες 
Υποδοµές" σχεδιάστηκαν για να έχουν θετική συµβολή στο ∆είκτη. Θετική 
συµβολή αναµένεται να παρουσιάσουν και προτάσεις στο πλαίσιο της 
∆ράσης "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Ε∆ΑΦΟΣ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Επιχειρήσεις ανακύκλωσης – πράσινη 
επιχειρηµατικότητα (πλήθος 
επιχειρήσεων που ασκούν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα στον 
τοµέα του περιβάλλοντος ή υλοποιούν 
δράσεις ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στη 
λειτουργία τους)       

ΑΡΙΘΜΟΣ 158 200 236 - 

- Οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν από το ΕΠΑΝ στο Γ’ ΚΠΣ και 
υλοποίησαν δράσεις σχετικές µε το περιβάλλον  ή ανέπτυξαν και 
εγκατέστησαν σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης (δράσεις 2.5.1 και 
2.5.2) ανέρχονται σε 158 (τιµή βάσης). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η  ενίσχυση 200 επιχειρήσεων που θα 
πραγµατοποιήσουν ενέργειες πράσινης επιχειρηµατικότητας.   
- Στο πλαίσιο των υπό ένταξη "Πράσινων" ∆ράσεων του τοµέα Τουρισµού 
και Βιοµηχανίας καθώς και στο πλαίσιο της ∆ράσης "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" της ΓΓΒ έχουν υποβληθεί προτάσεις στις οποίες περιλαµβάνουν 
πολιτικές πράσινης επιχειρηµατικότητας. Αυτές υπολογίζονται σε 236 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας 
και προώθηση των ΑΠΕ               

Θετ./Αρν./   
Ουδέτερη 
επίδραση 

- ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ - 

Στο πλαίσιο των "Πράσινων" ∆ράσεων του τοµέα Τουρισµού και 
Βιοµηχανίας καθώς και στο πλαίσιο της ∆ράσης "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" της ΓΓΒ έχουν υποβληθεί προτάσεις που συµβάλλουν θετικά 
στο ∆είκτη. Στο δείκτη συµβάλλουν θετικά και οι δράσεις στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόµου 



 

   Σελ. 33  

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ   
8 ΠΕΡΙΦ  

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων  
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 

8 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ-ΧΛΩΡΙ∆Α-ΠΑΝΙ∆Α 

Πλήθος Οικο-τουριστικών ∆ιαδροµών       ΑΡΙΘΜΟΣ 2 10 6 - 

-Η τιµή βάσης προκύπτει από τα αντίστοιχα ολοκληρωµένα έργα του 
ΕΠΑΝ. 
-O στόχος για το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η δηµιουργία/ αναβάθµιση 10 οικο-
τουριστικών διαδροµών. 
-Στο δείκτη συµβάλλουν οι σχετικές υπό ένταξη ∆ράσεις Τουρισµού 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Μεταβολή των επιπέδων θορύβου     
Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ - 

Οι δράσεις πολιτισµού, τουρισµού, καταναλωτή, εµπορίου και βιοµηχανίας 
που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Άξονα σχεδιάζονται µε σκοπό τη 
χρησιµοποίηση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών. Κατά την ένταξη των 
έργων, έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούµενες άδειες, µεταξύ των οποίων και οι 
περιβαλλοντικές. 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: Υ∆ΑΤΑ 

Μεταβολή της ποιότητας των υδάτων  
Θετ./Αρν./   
Ουδέτερη 
επίδραση 

- ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ - 

Οι δράσεις πολιτισµού, τουρισµού, καταναλωτή, εµπορίου και βιοµηχανίας 
που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Άξονα σχεδιάζονται µε σκοπό τη 
χρησιµοποίηση βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών. Κατά την ένταξη των 
έργων, έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούµενες άδειες, µεταξύ των οποίων και οι 
περιβαλλοντικές. 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΑΕΡΑΣ 
Βελτίωση της ποιότητας της 
ατµόσφαιρας          

Θετ./Αρν./      
Ουδ.Επίδρ. - ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ - Βλ. Υ∆ΑΤΑ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μεταβολή της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων στη γειτνιάζουσα περιοχή       

Θετ./Αρν./    
Ουδέτερη 
επίδραση 

- ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ - 
Το σύνολο των ∆ράσεων Τουρισµού & Πολιτισµού του ΕΠΑΝ ΙΙ 
συµβάλλουν στο ∆είκτη 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πλήθος έργων που ανέδειξαν µουσεία, 
µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους      ΑΡΙΘΜΟΣ 12 30 

13            
(πλέον αρ. 10 
υπό ένταξη, 
Σύνολο 23) 

- 

-Η τιµή βάσης του δείκτη προκύπτει από τα αντίστοιχα ολοκληρωµένα έργα 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Πολιτισµός” του Γ’ ΚΠΣ. 
-Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η υλοποίηση 30 έργων που θα αναδείξουν 
µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους.  
-Με βάση τα ενταγµένα και υπό ένταξη έργα της 31/12/2010, υπάρχει 
δέσµευση για 23 έργα 

Ποσοστό αύξησης επισκεπτών 
µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και 
µουσείων       

% - 15 10 - 

Στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η αύξηση των επισκεπτών των µνηµείων, των 
αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων που ενισχύονται κατά 15%.  
Βάσει των Τεχνικών ∆ελτίων Πράξης ενταγµένων και υπό ένταξη έργων 
πολιτισµού, και από την επισκεψιµότητα αυτών, υπολογίζεται η δέσµευση 
του στόχου από εντάξεις σε 10% (βλ. ∆ελτίο Ταυτότητας ∆είκτη µε α/α 47) 



 

   Σελ. 34  

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ   
8 ΠΕΡΙΦ  

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων  
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 

8 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

Περιβαλλοντική Συνιστώσα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πληθυσµός που καλύπτεται από Φ.Α.     ΑΡΙΘΜΟΣ 488.700 - - - 

- Η τιµή βάσης προέκυψε από τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσµατος του 
µέτρου 7.1 του ΕΠΑΝ (Γ’ ΚΠΣ). 
- ∆εν έχουν ωριµάσει ακόµη έργα που να σχετίζονται µε την επέκταση του 
δικτύου διανοµής Φ.Α µέσα στις πόλεις (π.χ έργα Εταιρειών Παροχής 
Αερίου-ΕΠΑ) 

Εγκατεστηµένη ισχύς που παράγεται 
από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και εξοικονόµηση 
ενέργειας συµπεριλαµβανόµενης της 
τηλεθέρµανσης  

MWe 780 200 142,94* - 

-Η τιµή βάσης προέκυψε από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσµατος των δράσεων ΑΠΕ του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και  6.5.1). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 200 MW εγκατεστηµένης ισχύος ΑΠΕ.  
- Στη δέσµευση στόχου συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004). Η τιµή 142,94 MW, είναι τιµή ΟΠΣ, εκ των οποίων 
τα 125 MW αφορούν αιολικά πάρκα, τα 15,5 MW Φ/Β συστήµατα και τα 2,5 
MW Y/H ή γεωθερµικά συστήµατα 

Αριθµός έργων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας    ΑΡΙΘΜΟΣ 150 100 73* - 

- Η τιµή βάσης προέκυψε από τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσµατος των δράσεων ΑΠΕ του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 6.5.1). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 100 έργα ΑΠΕ.  
- Στη δέσµευση στόχου συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ του Αναπτυξιακού 
Νόµου (Ν.3299/2004). Η τιµή 73 προκύπτει από το ΟΠΣ. Από αυτά τα 11 
αφορούν αιολικά πάρκα, τα 59 Φ/Β συστήµατα και τα 3 Y/H ή γεωθερµικά 
συστήµατα. 

Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας από παρεµβάσεις ΑΠΕ, 
ΣΗΘΥΑ και εξοικονόµησης ενέργειας    

τόνοι 
ισοδύναµου 
πετρελαίου 

825.000 100.000 88.085*   - 

- Η τιµή βάσης προέκυψε από τον αντίστοιχο δείκτη εκροών και 
αποτελέσµατος των σχετικών δράσεων του Γ’ ΚΠΣ (∆ράσεις 2.1.3 και 
6.5.1). 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 περιφέρειες είναι η ετήσια εξοικονόµηση 
πρωτογενούς ενέργειας 100.000 toe. 
- Στο δείκτη συµβάλλουν οι ενταγµένες δράσεις ΑΠΕ µέσω Αναπτυξιακού 
Νόµου µε το ποσό των 88.055 toe.  
- Ισχύει ότι η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας (toe) 
υπολογίζεται από την δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας ή την 
εξοικονόµηση ενέργειας, µέσω της σχέσης 1 MWH=0,086 toe και 
λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό απόδοσης των συµβατικών µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (35%)                                                        
-Η συµβολή των δράσεων εξοικονόµησης ενέργεας στον οικιακό τοµέα 
υπολογίζεται σε ακόλουθο δείκτη.  



 

   Σελ. 35  

  

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
(Γ’ΚΠΣ)  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
ΕΠΑΝ ΙΙ   
8 ΠΕΡΙΦ  

∆έσµευση Στόχου 
από Εντάξεις 
Πράξεων  
8 ΠΕΡΙΦ 

Επίτευξη 
Στόχου από 
Ολοκληρωµέ-
νες Πράξεις 

8 ΠΕΡΙΦ 

Παρατηρήσεις 

Πρόσθετη δυναµικότητα παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ ως αποτέλεσµα των 
δράσεων του ΕΠ     

MWh 1.827.000 400.000 358.362* - 

-Από τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος του ΕΠΑΝ (Γ’ ΚΠΣ) η 
πρόσθετη δυναµικότητα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ υπολογίζεται σε 
1.827.000 MWh. 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η αύξηση της δυναµικότητας παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ ως αποτέλεσµα των αντίστοιχων δράσεων, κατά 
400.000 MWh ετησίως.  
- Στη δέσµευση του στόχου από τις εντάξεις συµβάλλουν οι δράσεις ΑΠΕ  
του Αναπτυξιακού Νόµου (Ν.3299/2004). Η τιµή 358.362,04 MWh 
υπολογίζεται από την ισχύ των ενταγµένων έργων ΑΠΕ 

Μείωση εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου   

Ισοδύναµοι 
kt CO2/ έτος 3.000 2.000 

2.073,23  
(566,36* από 
ενταγµένες 
δράσεις και 

1.506,87 υπό 
ένταξη) 

- 

Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ από την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε 
από τις δράσεις 2.1.3 και 6.5.1, υπολογίστηκε η µείωση εκποµπών αερίου 
θερµοκηπίου. Για την Ελλάδα ισχύει ότι για 1 MWh ενέργειας οι εκποµπές 
αερίων θερµοκηπίου ανέρχονται σε 0,88 tn ισοδύναµων CO2. 
- Ο στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 περιφέρειες είναι µείωση εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου ίση µε 2.000 ισοδύναµους ktn/έτος 
- Στη δέσµευση του στόχου από τις εντάξεις συµβάλλουν οι ενταγµένες 
δράσεις µέσω Αναπτυξιακού Νόµου (µε 315,36 kt CO2/έτος), καθώς και οι 
2 ενταγµένες δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα "Ταµείο 
Εξοικονοµώ κατ' Οίκον" & "Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών 
κλιµατισµού" (αντιστοίχως µε 239 και 12 kt CO2/έτος, τιµές που 
αποτυπώνονται και στο ΟΠΣ).  
-Στο δείκτη θα συµβάλλει και το υπό ένταξη έργο "Κατασκευή αγωγού Φ.Α:. 
Αγ. Θεόδωροι-Μεγαλόπολη" που θα τροφοδοτήσει µε Φ.Α το Σταθµό 
Παραγωγής της ∆ΕΗ ώστε να αντικατασταθεί η καύση του λιγνίτη µε 
1.506,87  kt CO2/έτος. Επίσης η δράση «Εξοικονόµηση των ΟΤΑ» θα 
συµβάλλει στο δείκτη, Τα έργα θα ενταχθούν το 2012 

Ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας στον οικιακό τοµέα    
(∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ/                
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ∆ΕΙΚΤΗ: 
τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου) 

τόνοι 
ισοδύναµου 
πετρελαίου 

- 80.000 70.075 * - 

Κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους δεν υπήρξαν δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα, οπότε δεν µπορούµε να 
έχουµε σχετική τιµή βάσης. 
-Ο στόχος για τις 8 περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι 80.000 toe, ετήσια 
εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας στον οικιακό τοµέα. 
- Στο δείκτη συµβάλλουν οι 2 ενταγµένες στο ΕΠΑΝ ΙΙ δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα ("Ταµείο Εξοικονοµώ κατ' 
Οίκον" & "Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κλιµατισµού") µε το 
ποσό των 66.704  και 3.371  toe αντίστοιχα. Η τιµή της δέσµευσης στόχου 
από εντάξεις προκύπτει από την τιµή αναµενόµενης εξοικονόµησης 
ενέργειας που έχει εισαχθεί στο ΟΠΣ για τα εν λόγω έργα. 

*Με αστερίσκο σηµειώνονται οι τιµές των δεικτών που αποκλίνουν από τις αντίστοιχες τιµές της Ετήσιας Περιβαλλοντικής Έκθεσης 2009-2010, δεδοµένου ότι 
χρησιµοποιήθηκαν επικαιροποιηµένα στοιχεία του ΟΠΣ για δράσεις µε Φυσικό Αντικείµενο προ 31/12/2010.  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: - Οι παραπάνω τιµές ΣΤΟΧΟΥ αφορούν αποκλειστικά τις 8 Περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ 

                        - Οι τιµές βάσεις προκύπτουν από τους δείκτες εκροών και αποτελέσµατος των δράσεων του Γ’ ΚΠΣ, µε τους απαραίτητους υπολογισµούς όπου χρειάστηκε. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ - ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ  
Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” , ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

 

Α/Α 
ΚΘΠ ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 

Π/Υ 
ΕΡΓΟΥ 
(εκ. €) 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  

(εκ. €) 

∆∆ 
ΕΠΑΝ ΙΙ 
(εκ. €) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1 
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Εγκατάσταση Σταθµού 
Συµπίεσης Ν. 
Μεσηµβρίας 

(MIS 360212) 

Πελοπόννησος, 
Θεσσαλία, 
Αν.Μακ.-Θράκη,   
Αττική,                  
Κεντρ.Μακεδονία,
Στ. Ελλάδα 

61,1 23,1 5,59 2007-2012 

-Υπεβλήθη ο Φάκελος Μεγάλου Έργου (Φ.Μ.Ε) (SFC 2010GR16UPR001) 14 
-Το Φυσικό Αντικείµενο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 
-Έργο προτεραιότητας για το διευρωπαϊκό δίκτυο (1364/2006 Απόφαση ΕΕ) 
-Συµβάλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στην ενδυνάµωση του 
γεωστρατηγικού ρόλου της Χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής 
-ΚΥΑ έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΑΠ 141990/8.7.09  
-∆ιαθέτει δήλωση αρµόδιας αρχής για την παρακολούθηση των τόπων Natura   
 (ΕΥΠΕ 132583/29.11.10)  

2 35 

Αγωγός Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης 
προς Αλιβέρι  

(MIS 360215) 

Αττική,                  
Στ. Ελλάδα 67 24,7  0 2007-2013 

-Υπεβλήθη ο Φ.Μ.Ε (2010GR16UPR00)14 
-Περιλαµβάνει την κατασκευή αγωγού 20” από Οινόφυτα Αττικής έως το Αλιβέρι, 
για την τροφοδότηση του υποσταθµού της ∆ΕΗ (υποκαθιστώατς το πετρέλαιο ως 
καύσιµο) καθώς και της ευρύτερης περιοχής 
-Το χερσαίο τµήµα του αγωγού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 
-Υπάρχει εκκρεµότητα στο διαγωνισµό για το υποθαλάσσιο τµήµα 
-Συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στην προώθηση των 
δικτύων Φυσικού Αερίου 
-Συµβάλλει στη µείωση εκποµπών αερίου θερµοκηπίου µε 299 kt ισοδύναµων 
CO2/έτος  
-ΚΥΑ έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΠ 145111/1.10.09 
-∆ιαθέτει δήλωση αρµόδιας αρχής για την παρακολούθηση των τόπων Natura 
(ΕΥΠΕ 132591/29.11.10) 

3 35 

Αναβάθµιση Τερµατικού 
Σταθµού Υγροποιηµένου 
Φυσικού Αερίου Στη 
Ρεβυθούσα-ΣΗΘ              

(MIS 360217) 

(ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ) 

Πελοπόννησος, 
Θεσσαλία, 
Αν.Μακ.-Θράκη,   
Αττική,                  
Κεντρ.Μακεδονία,
Στ. Ελλάδα 

7,77      3,5 0,85 2007-2011 

- Υπεβλήθη ο ΦΜΕ14 µέσω SFC στην ΕΕ (SFC 2010GR16UPR003) 
-Αποτελεί έργο γέφυρα µε έργο του Γ’ ΚΠΣ. Στο ΕΣΠΑ θα ενταχθεί µόνο ο 
σταθµός συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας.-ΚΥΑ έγκρισης Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΠ 159770/19.1.06 
-Συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας και στην 
ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο 
τερµατικός σταθµός αποθήκευσης Υ.Φ.Α στη Ρεβυθούσα µπορεί να υποδεχθεί 
µεγαλύτερες ποσότητες Φ.Α από αγορές όπως η Αλγερία. 
-Το Φυσικό Αντικείµενο του έργου έχει ολοκληρωθεί 
-∆ήλωση αρµόδιας αρχής για την παρακολούθηση των τόπων Natura
 (ΕΥΠΕ 195551/21.1.11) 

                                          
14 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39 ΕΩΣ 41 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.1083/2006 
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Β' Αναβάθµιση 
Τερµατικού Σταθµού 
ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η 
∆εξαµενή Ρεβυθούσας) 

Πελοπόννησος, 
Θεσσαλία, 
Αν.Μακ.-Θράκη,   
Αττική,                  
Κεντρ.Μακεδονία,
Στ. Ελλάδα 

147 51,45 12,45 2012-2015 

-Ο Φάκελος Μεγάλου Έργου προετοιµάζεται από τη ∆ΕΣΦΑ 
-Συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της Χώρας και στην 
ενδυνάµωση του γεωστρατηγικού της ρόλου στην ευρύτερη περιοχή 
-Θα αυξήσει την αποθηκευτική ικανότητα Υ.Φ.Α της Χώρας κατά 73% και τη 
δυναµικότητα  παροχής Φ.Α στο σύστηµα κατά 40% 
-Μέσα στο επόµενο τρίµηνο αναµένεται η προκήρυξη του διαγωνισµού για την 
κατασκευή του έργου 

5 36 

Αγωγός Φυσικού 
Αερίου Υψηλής Πίεσης 
Αγ. Θεόδωροι - 
Μεγαλόπολη 

Πελοπόννησος 130 45,50 45,50 2011-2015 

-Ο ΦΜΕ12 κατατέθηκε µέσω SFC (2011GR161PR002), και αναµένεται έγκριση 
από ΕΥΣ για να προωθηθεί στην ΕΕ 
-Συµβάλλει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και στην προώθηση των 
δικτύων Φυσικού Αερίου σε νέες περιοχές 
- Ο αγωγός θα τροφοδοτήσει µε Φ.Α το σταθµό της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη, 
υποκαθιστώντας το λιγνίτη ως καύσιµο  
-Συµβάλλει στη µείωση εκποµπών αερίου θερµοκηπίου µε 1.507 kt ισοδύναµων 
CO2/έτος 
-ΚΥΑ έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΑΠ 203269/12.9.11  
-∆ιαθέτει δήλωση αρµόδιας αρχής για την παρακολούθηση των τόπων Natura 
(ΕΥΠΕ 204675/25.11.11) 
-Έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισµός για την κατασκευή του έργου 

6 34 

∆ιασύνδεση των 
Κυκλάδων                     
(µε το Ηπειρωτικό 
∆ιασυνδεδεµένο 
Σύστηµα Υψηλής 
Τάσης) 

Σύνολο Χώρας 363 127 57,8 2011-2015 

-Προετοιµασία Φακέλου Μεγάλου Έργου από το ∆ικαιούχο (Α∆ΜΗΕ)  

-Πρόκειται για την υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων Σύρος-Πάρος-
Νάξος-Μύκονος, µε µελλοντική επέκταση στη Μήλο, µε το ηπειρωτικό 
διασυνδεδεµένο δίκτυο.  

-Θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας και αξιοπιστίας παροχής ηλεκτρισµού 
στις νησιωτικές περιοχές, στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους, στη 
µείωση των εκποµπών CO2 (δεδοµένου ότι οι τοπικοί σταθµοί παραγωγής 
πετρελαίου θα περιορίσουν τη λειτουργία τους) και στην καλύτερη αξιοποίηση των 
εγκατεστηµένων στα νησιά ΑΠΕ  

-ΚΥΑ έγκρισης ΜΠΕ, ΑΠ 138667/16.9.09 

-∆ιαθέτει δήλωση αρµόδιας αρχής για την παρακολούθηση των τόπων Natura 
(ΕΥΠΕ 195449/16.2.11) 

-Θα συµβάλλει στην προώθηση των ενεργειακών δικτύων της Χώρας και στην 
περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

ΣΥΝΟΛΟ (εκατ. €)  649,1 231,25 77,04  
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