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Προς:  

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων  

1. Ε.Υ.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
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2. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Μεταφορών 
Μονάδα Α΄ 
Αγ. Σοφίας 10,  154 51 Αθήνα 

 Κοιν.:  
1. ΥΠΕΚΑ 

Ειδικό Γραμματέα Υδάτων  
κο Α. Ανδρεαδάκη  

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ 
ΕΥΣΣΑΑΠ 
Μητροπόλεως 3, 105 57 Αθήνα 

 

ΘΕΜΑ: Συγκριτική Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» για την περίοδο 2007-2010. 

Σχετ.:   

α) Το με αρ. πρωτ. 3705/01.11.2011 έγγραφό σας, με συνημμένη τη Συγκριτική Έκθεση 
Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013»  

β) Η με αρ. πρωτ. 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485/10.6.2008 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών για την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

γ) Το με αρ. πρωτ. 213253/14.07.2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την Ετήσια 
Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του EΠ-ΕΠ 
 

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, καθώς και της συνάντησης εργασίας που προηγήθηκε μεταξύ των 
υπηρεσιών μας και τις σχετικές συζητήσεις που μεσολάβησαν και μετά την εξέταση της 
υποβληθείσας Συγκριτικής Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013», σας ενημερώνουμε ότι: 
 
Η συγκριτική έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ-ΕΠ, για την περίοδο 2007 – 2010, 
καταρτίσθηκε, εν γένει, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Συγκριτικής Έκθεσης Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος» (Έκδοση 3η). Επίσης, η ημερομηνία υποβολής της 
έκθεσης προηγείται της επικείμενης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) και θα 
μπορούσε να την τροφοδοτήσει, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την πορεία του προγράμματος και τη 
διαδικασία του «screening». 



 
Σας επισυνάπτουμε το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - 
2007-2013», όπως αυτό συμπληρώθηκε από την Υπηρεσία μας, με παρατηρήσεις σε επί μέρους 
πεδία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την περαιτέρω υλοποίηση του Ε.Π. και, στη συνέχεια, 
κατά τη σύνταξη των επόμενων ετήσιων και (δυνητικά) Συγκριτικών Εκθέσεων Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. 
 
Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα θέματα που εντοπίστηκαν κατά την 
εξέταση της υποβληθείσας Συγκριτικής Έκθεσης και τα οποία παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, 
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π., η οποία, με βάση και το σχετικό (β), 
αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής.  

 
Γενικές και ειδικές παρατηρήσεις επί της Συγκριτικής Έκθεσης  
 
 Στην παρούσα έκθεση, και για το χρονικό διάστημα 2007 - 2010, παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στοιχεία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όσον αφορά στους 
περιβαλλοντικούς δείκτες, τις περιβαλλοντικές συνιστώσες, το ισχύον περιβαλλοντικό 
νομοθετικό πλαίσιο και, γενικότερα, τις απαιτήσεις πληρότητας της έκθεσης. 
 

 Με βάση τον αρχικό σκοπό της Συγκριτικής Έκθεσης, που θα μπορούσε να συνοψισθεί: 

 στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την εφαρμογή του Ε.Π, 

 τη σύγκριση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το 
περιβάλλον και  

 τη λήψη, εφ΄ όσον κάτι τέτοιο απαιτείται, κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων ή μέτρων 
άμβλυνσης των επιπτώσεων, 

θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη η διεξοδική διερεύνηση των επιπτώσεων σε συνιστώσες, στις 
οποίες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ, προκύπτουν αρνητικές επιπτώσεις. Ως τέτοιες 
συνιστώσες αναφέρονται οι «βιοποικιλότητα-χλωρίδα-πανίδα» και «έδαφος - χρήσεις γης». 
 

 Όσον αφορά στους περιβαλλοντικούς δείκτες και τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η χρήση 
σύνθετων δεικτών, μετρήσιμων, προσδιορίζει την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και των 
βασικών τομεακών και χωρικών θεμάτων και βοηθά στην παρακολούθηση των αλλαγών. Στο 
πλαίσιο αυτό θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να προσδιοριστεί δείκτης ή δείκτες που να 
αφορούν στη συμβολή του προγράμματος στη χωρική συνοχή, στο πλαίσιο της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο της Συγκριτικής Έκθεσης και των επόμενων Ετήσιων 

Εκθέσεων, είναι απαραίτητο να δίνεται στον εντοπισμό απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων, 
ενδεχομένως και με μια επανεξέταση των δεικτών που έχουν άμεση χωρική περιβαλλοντική 
επίπτωση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα υπάρχουν διευρωπαϊκά δίκτυα και μεγάλα έργα, τα 
οποία ενδέχεται να έχουν δυσμενές επιπτώσεις στις χρήσεις γης στις παρακείμενες περιοχές. 

 
 Ζητήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 

προγράμματος, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα επιτευχτεί με άξονα την 
πολυκεντρικότητα, την διαπεριφερειακότητα, τους άξονες ανάπτυξης και τη σύνδεση με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα αποτελούν: 

 η έλλειψη χωρικής έκφρασης του προγράμματος της Προσπελασιμότητας, καθώς και  

 η έλλειψη αξιολόγησης των επιπτώσεων των εναλλακτικών επιλογών και σεναρίων της 
ΣΜΠΕ. 
 

 Η αναφορά σε απολογιστικά μέτρα άμβλυνσης (επανορθωτικά μέτρα) που ελήφθησαν κατά 
την περίοδο αναφοράς της έκθεσης ή που πρόκειται να ληφθούν, με σκοπό την αντιμετώπιση 



των ενδεχομένων απρόβλεπτων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα συμπλήρωνε τα 
περιεχόμενα της Συγκριτικής Έκθεσης. 

 
 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» (ΕΠ-ΕΠ) υλοποιεί 

την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 – 2013 και αποτελεί 
τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Xώρας στον τομέα των μεταφορών για την ίδια 
περίοδο, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία του συστήματος των μεταφορών. 
Προκειμένου, λοιπόν, να αναδεικνύεται η περιβαλλοντική στόχευση του ΕΠ-ΕΠ, καθώς και η 
συμβολή του στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων και δεσμεύσεων, εφαρμόζει 
«εργαλεία» ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και προώθησης στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης. Επί πλέον, είναι εμφανές στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του ΕΠ-
ΕΠ (ετήσιες και συγκριτική) ότι υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του "συστήματος" 
περιβαλλοντικών δεικτών του προγράμματος, προκειμένου αφενός να εξάγονται 
αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα για το σύνολο των δράσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος αφετέρου να εξασφαλίζεται, υπό μορφή μέτρησης με δείκτες, η διατήρηση των 
περιβαλλοντικών στόχων και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

 Η Έκθεση δεν παρουσίασε ελλείψεις σύμφωνα με τις Οδηγίες, που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, 
και την υπάρχουσα ΣΜΠΕ του Προγράμματος.  

 

 Με δεδομένο ότι η διαδικασία εκπόνησης της Συγκριτικής Έκθεσης Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκει για πρώτη φορά, μετά την 
καθιέρωσή της, εφαρμογή, θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της προσέγγισης του 
θεσμού της περιβαλλοντικής παρακολούθησης των προγραμμάτων. 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις και σχετική συνεργασία. 
 
 
 
Συνημ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΚΡΙΤΙΚΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ-ΕΠ 2007-2013»  

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΣΠΕΔ 

 

 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ 

 
 
Εσωτ. Διανομή 
 
Μονάδα Γ΄ ΕΥΣΠΕΔ 


