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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ" 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 - ΙΤΑΛΛΙΑ 2007-2013 

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.: 2007CB163PΟ060 

ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π.: 3: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΩΔ. NUTS): 

Ελλάδα: GR231 Aitoloakarnania, GR232 Achaia, GR222 Kerkyra/Corfu, GR224 
Lefkada, GR223 Kefallinia/Cephalonia, GR221 Zakynthos, GR213 Ioannina, GR214 

Preveza, GR212 Thesprotia. Ιταλία: ITF42 Province of Bari, ITF44 Province of 
Brindisi, ITF45 Province of Lecce. Παρακείμενες περιοχές: GR233 Ilia, GR211 Arta, 

ITF41 Province of Foggia, ITF43 Province of Taranto. 

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 - ΙΤΑΛΙΑ" 2007 - 2013 που εξετάζονται είναι: 
Α.Π.1 "Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας" 
Α.Π.2 "Βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες" 
Α.Π.3 "Βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και 
πολιτιστικής συνοχής" 
 
Η ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Προγράμματος, για την περίοδο 28.3.2008 - 
31.12.2010, καταρτίσθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης, χωρίς τον Πίνακα ΙΙ, στον 
οποίο αποτυπώνεται η πρόοδος ανά Άξονα Προτεραιότητας. Υποβλήθηκε εντός χρονικού πλαισίου που 
επιτρέπει την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της κατά την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης 
του Ε.Π. 
 
Όσον αφορά στην πληρότητα των δεδομένων, προσδιορίστηκαν δείκτες για την περιβαλλοντική 
παρακολούθηση των 3 Αξόνων και για όλες τις περιβαλλοντικές συνιστώσες, που αποτιμώνται στη ΣΜΠΕ 
του Προγράμματος.   



 

 

 

Απαιτείται επεξεργασία των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
(κυρίως των ποσοτικών) με αναφορά στην πηγή των τιμών και αντιστοίχιση με τους στόχους που τίθενται 
στο Ε.Π. 
 
Δεδομένου ότι στο πλαίσιο  του Άξονα ΙΙ προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις, που σαφώς 
συνεισφέρουν στην επίτευξη του δείκτη κορμού "Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου", 
προτείνεται η ενσωμάτωσή του προαναφερόμενου δείκτη στον κατάλογο των δεικτών περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης του Προγράμματος. 
 
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. 
 
Στην επόμενη έκθεση να διατυπωθούν συμπεράσματα για κάθε περιβαλλοντική συνιστώσα, με βάση τα 
αποτελέσματα του συνόλου των δεικτών της και να γίνει σύνδεση με τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ. 
 
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. 

 

 


