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ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την περίοδο 

1.1.2009 – 31.12.2010. 

Σχετ.:  α)Το με αρ. πρωτ. 2418/692/Φ.0022/29.04.2011 έγγραφό σας, με συνημμένη την 

Ετήσια Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της ΕΥΔ Ε.Π. 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τα έτη 2009-2010 

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. 

 

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η Ετήσια Έκθεση 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τα έτη 2009-2010 και μετά την 

εξέταση της Έκθεσης αυτής, σας ενημερώνουμε ότι: 



 

Η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», για την περίοδο 2009 – 2010, καταρτίσθηκε, εν γένει, σύμφωνα 

με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης» και υποβλήθηκε εντός χρονικών πλαισίων, που 

επιτρέπουν την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της, στο πλαίσιο της κατάρτισης της 

ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Ε.Π. 

 

Σας επισυνάπτουμε το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 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. 

 

Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα θέματα που εντοπίστηκαν 

κατά την εξέταση της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης (και των Πινάκων που περιλαμβάνονται 

σ΄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  

 

 Σύμφωνα με το σχετικό (β) «Το πεδίο και ο χαρακτήρας των περιβαλλοντικών 

πληροφοριών παρακολούθησης εξαρτώνται από το είδος και το επίπεδο των 

περιβαλλοντικών πληροφοριών του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και από τις 

προβλεπόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που εντοπίζονται στη Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει άμεση 

σύνδεση της Ετήσιας Έκθεσης με την αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, με τη σαφή εξέταση των επιπτώσεων που αναφέρονται σ΄αυτήν.  

 Το πρόγραμμα παρουσιάζει, γενικά, μια «φιλοπεριβαλλοντική» στόχευση. Κάτι τέτοιο 

καθίσταται φανερό, ιδιαίτερα στον Άξονα 4, στον οποίο, όπως αναφέρεται, προβλέπεται 

να ενταχθούν, εντός του 2011, δράσεις οι οποίες θα συμβάλλουν θετικά στην πράσινη 

ανάπτυξη, και στον Άξονα 2, στον οποίο έχουν ενταχθεί δράσεις όπως: "Πράσινες 

Υποδομές", "Πράσινη Επιχείρηση 2010" και "Μεταποίηση στις νέες συνθήκες", που 

χαρακτηρίζονται, σαφώς, από τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό τους. Σημειώνουμε, 

όμως, ότι η περιβαλλοντική διάσταση του Ε.Π. θα πρέπει να ενισχύεται, μέσω των 

κατευθύνσεων που δίνονται στις Προσκλήσεις του Προγράμματος αλλά και μέσω των 

«Οδηγών» του Προγράμματος ("Πράσινη Επιχείρηση 2009" και "Μετοικώ" - 2007), στους 

οποίους δίνεται μια γενική "πράσινη" κατεύθυνση, χωρίς εξειδίκευση σε 

περιβαλλοντικούς στόχους.  

 Αναγνωρίζοντας την αδυναμία άντλησης τιμών βάσης και στόχου για τους δείκτες του 

Προγράμματος από το Προγραμματικό Κείμενο και τη ΣΜΠΕ, θεωρούμε απαραίτητο να 

καταβληθεί προσπάθεια, με τη συνεργασία της Υπηρεσίας μας, να στοχοθετηθεί 



περιβαλλοντικά το Ε.Π. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στους ποσοτικοποιημένους δείκτες, 

προϋπόθεση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση αποτελεί ο καθορισμός τιμής 

βάσης (με έτος αναφοράς το 2006) και τιμής στόχου, με βάση την προγραμματισμένη 

πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στο σχετικό (β) ότι 

«η παρακολούθηση (monitoring) αποτελεί μια βασική παράμετρο της Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης αφού παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται με τις πραγματικά 

προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Επίσης, με τη διαδικασία αυτή θα 

αποφύγουμε το φαινόμενο, που παρατηρείται στην υποβληθείσα Έκθεση, να 

καθορίζονται οι τιμές στόχου των δεικτών με βάση την εξέλιξη των εντάξεων των 

Πράξεων.  

 Θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ, όσον 

αφορά στις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Πράξεις, δεδομένου ότι, για την επίτευξη των 

στόχων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η διαδικασία έχει ενσωματωθεί στο 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των αντίστοιχων 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 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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ &  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013» 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΣΠΕΔ 

 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ 

 

Εσωτ. Διανομή 

1. Μονάδα Γ΄ ΕΥΣΠΕΔ 


