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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007 – 2013 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 28/03/2008 - 31/12/2010 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 

213300/27.06.2011 (Αρ.Πρωτ. ΕΥΔ Ε.Π. ΣΤΟΧΟΥ 3: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ": 301159/ΥΔ 2373/07.06.2011) 

ΤΙΤΛΟΣ Ε.Π.: ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.: 2007CB163P0059 

ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π.: 3: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΩΔ. NUTS): 

GR11: ANAT. MAKEΔΟΝΙΑ, GR12:ΘΡΑΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, BG41: REGION 
OF SOUTH-WEST, BG 42: REGION OF SOUTH CENTRAL 

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. "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007 - 2013 που εξετάζονται είναι: 
Α.Π.1 "Ποιότητα Ζωής" 
Α.Π.2 "Προσβασιμότητα" 
Α.Π.3 "Ανταγωνιστικότητα & ανθρώπινοι πόροι " 
 
 
Η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Ε.Π. "ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ" 2007 - 2013 , για την 
περίοδο 2008 – 2010, καταρτίσθηκε, εν γένει, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης» και 
υποβλήθηκε εντός χρονικών πλαισίων, που επιτρέπουν την αξιοποίηση των στοιχείων της, στο πλαίσιο 
της κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Ε.Π. 
 
Όσον αφορά στην πληρότητα των δεδομένων, στη συμπλήρωση των πινάκων, χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι 
δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα. Ωστόσο, θα μπορούσε 
να διερευνηθεί η δυνατότητα προσθήκης δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο Πρόγραμμα, 
στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών συνιστωσών "ΑΕΡΑΣ" και "ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ", όπου 
αναμένεται επίδραση από την υλοποίηση του προγράμματος. 
 



 

 

 

Με την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τα προγράμματα του 
Στόχου 3 θα πρέπει να εισαχθούν οι περιβαλλοντικοί δείκτες στα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 
 
Για τη συμβατότητα των προτεινόμενων πράξεων με τη ΣΜΠΕ του ΕΠ, είναι απαραίτητο να 
οριστικοποιηθούν τα Φύλλα Εξέτασης Συμβατότητας και να συμπεριληφθούν στις επόμενες προσκλήσεις, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση των προτάσεων. 
 
Για την ορθή παρακολούθηση του προγράμματος, ως προς την επίπτωσή του στο Περιβάλλον, θα πρέπει 
να επανεξεταστεί το σύστημα των δεικτών παρακολούθησης του ΕΠ και να γίνει επεξεργασία των τιμών 
βάσης και στόχου (κυρίως των ποσοτικών δεικτών) με αναφορά στην πηγή των τιμών και αντιστοίχιση με 
τους στόχους που τίθενται στο Ε.Π. Η συμπλήρωση των τιμών βάσης και στόχου των σχετικών δεικτών 
γίνεται με τρόπο που επιτρέπει την άθροισή τους και οδηγεί σε ένα συνολικό και περιεκτικό πόρισμα για 
την πορεία του προγράμματος, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
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"  θα οδηγήσει 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. 
 

 


