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ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 

135048/20.01.2012 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.Ε.Υ.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
Ε.Π.: 2506/ΕΥΣ1225/20.01.2012) 

ΤΙΤΛΟΣ Ε.Π.: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.: 2007GR161PΟ008 

ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π.: ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΩΔ. NUTS): 

ANAT. MAKEΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ (GR 11), ΚΕΝΤΡΙΚΗ MAKEΔΟΝΙΑ (GR 12), 
ΔΥΤΙΚΗ MAKEΔΟΝΙΑ (GR 13) 

Για την αξιολόγηση της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  
της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, εφαρμόζονται τέσσερεις (4) ομάδες κριτηρίων: 

 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α (ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ & ΤΙΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΕΦ. 2, 3 & 4 της Έκθεσης) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΕΦ. 5 της Έκθεσης) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Δ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Οι άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη" που εξετάζονται στο πλαίσιο της Ετήσιας 
Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης  για την περίοδο 2009 - 2010, είναι:             
Α.Π.1 "Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Κεντρικής Μακεδονίας" 
Α.Π.2 "Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Μακεδονία"    
Α.Π.3 "Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης"   
Α.Π.4 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας"     
Α.Π.5 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας"     
Α.Π.7 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Κεντρικής Μακεδονίας"    
Α.Π.8 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Μακεδονίας"      
Α.Π.9 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης"   
     
Σημειώνεται ότι ο Α.Π. 10 αφορά "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ-ΠΑΜΘ"   
Δεν αξιολογήθηκε ο Α.Π. 6 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης"                                                                                                                                          
        



 

 

 

  
    

  

    

 
Η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ», για την περίοδο 
2009 – 2010, καταρτίσθηκε, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης» και υποβλήθηκε σε 
ημερομηνία, η οποία δεν επιτρέπει την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της, στο πλαίσιο της κατάρτισης 
της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Ε.Π. για το έτος 2010. Η εμπρόθεσμη κατάρτιση και υποβολή της 
επόμενης ετήσιας έκθεσης, με περίοδο αναφοράς το 2011, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι 
παρατηρήσεις της παρούσας αξιολόγησης, θα συνεισφέρει στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 
Προγράμματος για το έτος 2011, αλλά και στην αναθεώρηση του ΕΠ.     
   
Στο επίπεδο των δεικτών, που έχουν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, έχουν γίνει 
τροποποιήσεις σε σχέση με την 1η έκθεση, που αφορούσε στα έτη 2007 - 2008. Με δεδομένο ότι το 
σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, θεωρούμε ότι αλλαγές περιορισμένης έκτασης είναι 
αναμενόμενες αρκεί να συνοδεύονται από την σχετική τεκμηρίωση, όπως άλλωστε ορίζεται και στο 
Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.        
   
Για την παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 
Προγράμματος, θα πρέπει να υπάρχει ένα ομοιογενές σύστημα περιβαλλοντικών δεικτών και για τις 3 
Περιφέρειες παρέμβασης, με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης του ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ υπάρχουν δείκτες που αποτελούν και δείκτες του ΕΠ, με 
προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στο εγκεκριμένο προγραμματικό κείμενο. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο, στην επόμενη ετήσια έκθεση, καθώς και τη συγκριτική, να συμπληρωθούν οι τιμές αυτές και 
όπου κάτι τέτοιο δεν γίνει να αιτιολογηθεί.  
       
Η αναφορά στην αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από την υλοποίηση του ΕΠ 
και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ του Προγράμματος, που αναφέρεται στην 
εκτίμηση των επιπτώσεων, αποτελούν σημεία στα οποία είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά 
τη σύνταξη της επόμενης έκθεσης.   
       
Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και την επανεξέταση και περαιτέρω 
επεξεργασία 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 δυνατό να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα ή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.       
             
         


