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Προς:  

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων  

1. Ε.Υ.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
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 Κοιν.:  
1. ΥΠΕΚΑ 

Γρ. Γεν. Γραμματέα  
κου Ν. Αλεξόπουλου  

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ 
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ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» για την 
περίοδο 1.1.2010 – 31.12.2010. 

 
Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 647 (σχετ.908)/10.05.2011 έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΕΠ, με συνημμένη την 

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της ΕΥΔ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» για το έτος 2010   

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)Οι Οδηγίες για την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, Α.Π. 31152/ΕΥΣΣΑΑΠ 
2623/15.7.2010. 
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Σε συνέχεια του (α) σχετικού, με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η Ετήσια 
Έκθεση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» για το έτος 2010 και μετά την εξέταση της 
Έκθεσης αυτής, σας ενημερώνουμε ότι: 

 

Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του 
Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013», με περίοδο αναφοράς 
το 2010, καταρτίστηκε σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης» και υποβλήθηκε 
εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των στοιχείων 
της κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Ε.Π. 
 
Σας επισυνάπτουμε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 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 

Συγκριτικών Εκθέσεων Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Ε.Π. 

 

Θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα θέματα που εντοπίστηκαν κατά την 

εξέταση της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης (και των Πινάκων που περιλαμβάνονται σε αυτήν) 

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 Ετήσιας Έκθεσης  

 

 Κατά την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης έχει γίνει συστηματική επεξεργασία στοιχείων. 
Ωστόσο, παρατηρείται έλλειμμα στη συνολική στόχευση και αξιολόγηση του 
προγράμματος σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το συσχετισμό αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών στόχων, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού 
των απροβλέπτων δυσμενών επιπτώσεων, ενσωμάτωσης νέων υποχρεώσεων για το 
περιβάλλον και τροφοδότησης της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

 Ως προς την πληρότητα των δεδομένων, η έκθεση δεν παρουσιάζει ελλείψεις. Για την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση του Ε.Π. προσδιορίστηκαν 16 δείκτες ανά Άξονα 
Προτεραιότητας και περιβαλλοντική συνιστώσα.   

 Είναι αναγκαίο στις επόμενες Εκθέσεις (Ετήσιες και Συγκριτικές) οι τιμές στόχου των 
δεικτών να μην προσδιορίζονται με τις εντάξεις των σχετικών με το δείκτη έργων αλλά να 
συνδέονται με το Ε.Π., το στρατηγικό σχεδιασμό ή τις υποχρεώσεις της χώρας, όπου 
αυτό είναι δυνατό. Έτσι θα αποτυπώνεται η περιβαλλοντική διάσταση του συνόλου του 
Προγράμματος. 

 Ιδιαίτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο της Συγκριτικής Έκθεσης και των επόμενων Ετήσιων 
Εκθέσεων, είναι απαραίτητο να δοθεί στον εντοπισμό απρόβλεπτων δυσμενών 
επιπτώσεων, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται διευρωπαϊκά 
δίκτυα και μεγάλα έργα, τα οποία ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις χρήσεις 
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γης στις παρακείμενες περιοχές. Σε συνέχεια του εντοπισμού των απρόβλεπτων 
δυσμενών επιπτώσεων, τα επανορθωτικά μέτρα θα πρέπει να συσχετίζονται με το 
περιεχόμενο των εκάστοτε εγκεκριμένων Χωροταξικών Σχεδίων. 

 Θεωρούμε κρίσιμο, να συμπληρωθούν τα στοιχεία στο ΟΠΣ, δεδομένου ότι για την 
επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η διαδικασία έχει 
ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των στοιχείων στο 
Τεχνικό Δελτίο της κάθε Πράξης. 

 Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και την επανεξέταση και 
περαιτέρω επεξεργασίας του «συστήματος» των δεικτών περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης είναι βέβαιο ότι η επόμενη Ετήσια Έκθεση περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης, καθώς και η Συγκριτική Έκθεση, θα οδηγήσουν σε εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Ε.Π., 
ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα ή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.  

 

 

 

 
Συνημ:  
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠ  
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΣΠΕΔ 

 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή 

 Μονάδα Γ΄ ΕΥΣΠΕΔ 


